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II MOSAICO SOCIAL
desafiar, empreender e inovar
qualificar o desenvolvimento social local

De 17 a 20 de Janeiro de 2011, o Centro Histórico
de Santa Maria da Feira acolhe a segunda edição
da iniciativa MOSAICO SOCIAL, uma organização
conjunta do Município de Santa Maria da Feira e
a ADRITEM - Associação de Desenvolvimento
Rural Integrado das Terras de Santa Maria, com
financiamento no âmbito do PRODER.
O II Mosaico Social tem como objectivo qualificar
a cultura de cooperação e de partilha numa lógica
de reforço e inovação das políticas de desenvolvimento local. Esta segunda edição propõe uma
reflexão conjunta sobre o contributo das
organizações da Economia Social na definição
de políticas sociais, bem como os desafios que
se colocam a estas entidades e formas de gestão
conducentes à sua sustentabilidade, qualidade e
contínua inovação social.
A Rede Social de Santa Maria da Feira conta
actualmente com 115 parceiros, entre os quais
49 IPSS, tendo como meta promover um planeamento integrado, por forma a garantir maior eficácia
das respostas sociais e um desenvolvimento social
integrado mais justo e equitativo.

organização

Pretendemos festejar os 10 anos do plano “Raízes
do Afecto”, onde se incluem todas as dinâmicas
e projectos destinados à população sénior do
Concelho, e ainda lançar novas ferramentas
electrónicas de base colaborativa da Rede Social.
A Gala Prémio Concelho Solidário será novamente
palco de homenagem ao trabalho realizado pelas
instituições concelhias, enquanto agentes
de coesão social.
Nesta edição inovamos com o espaço
“À conversa com…”, onde num café, ao final
de tarde, em ambiente de tertúlia, convidados
apresentam, discutem e cruzam ideias sobre
temas diversos, tendo como pano de fundo uma
Mostra de Produtos Locais, promovendo
e divulgando os recursos tradicionais concelhios.
O Mosaico Social é uma iniciativa conseguida
com o envolvimento de várias vontades, que
constituem o tecido social do Concelho. Trocar,
aprender, experimentar, conhecer, desafiar, inovar
são apenas alguns dos conceitos que compõem
e se impõem a este Mosaico Social!

financiamento

INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO FESTA DAS FOGACEIRAS ’11
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programa

17 JAN [seg]
14h30 › 18h00
II MOSAICO SOCIAL [inauguração oficial]
local Zona Envolvente das Piscinas Municipais
de Santa Maria da Feira
·Exposição permanente das instituições
·Mostra de Produtos Locais
·Animação permanente
·Bazar Social
.Conversas...

17h00 › 18h00
À CONVERSA COM…
local Espaço de Exposição

SEMINÁRIO
DESAFIAR, EMPREENDER E INOVAR
QUALIFICAR O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL LOCAL
local Auditório Biblioteca Municipal
de Santa Maria da Feira
PAINEL I
EMPREENDEDORISMO SOCIAL
E INCLUSIVO
Perante os actuais desafios socioeconómicos,
a antecipação e promoção de soluções
inovadoras que respondam mais eficazmente
às questões sociais emergentes e que
promovam a valorização individual e social, são
estratégias inclusivas e de fomento ao
empreendedorismo social.
09h00 [abertura do secretariado]

Tema: “Raízes do Afecto”
Partindo de 10 anos de trabalho desenvolvido
no concelho de Santa Maria da Feira, na área
do envelhecimento activo, propõe-se a reflexão
sobre a actualidade do envelhecimento e os
desafios que se colocam a esta área.

18 JAN [ter]
10h00 › 18h00
II MOSAICO SOCIAL
local Zona Envolvente das Piscinas Municipais
de Santa Maria da Feira
·Exposição permanente das instituições
·Mostra de Produtos Locais
·Animação permanente
·Bazar Social
.Conversas...

09h30 [sessão solene de abertura]
09h45
Moderador
Américo Mendes [Professor Associado
e Director do Mestrado em Economia Social
da Faculdade de Economia e Gestão da
Universidade Católica Portuguesa, Porto]
10h00
Empreendedorismo:
Resposta para os desafios da economia?
Miguel Alves Martins [Director Executivo
do Instituto de Empreendedorismo Social]
10h30
O que é ser um empreendedor social?
A visão da Organização Ashoka
Kenneth Clewett [Organização Ashoka
- Espanha]
[pausa para café]
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11h15
Empreendedorismo:
Estratégia de Desenvolvimento Local
José João Rodrigues [Agente de
Desenvolvimento Local e Empreendedor]
11h45
Empreendedorismo:
BioKabaz - Uma iniciativa do concelho
de Santa Maria da Feira
Maria Manuela Soares de Almeida
[Empresária]
12h15 [período de debate]
14h00
PAINEL II
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
SOCIAL
Anteriores paradigmas, baseados em visões
assistencialistas, impõem urgentes mudanças
face à amplitude dos desafios que enfrentam
as entidades do terceiro sector. Estes novos
desafios convocam-nos a reflectir sobre
o papel individual e institucional na construção
de uma intervenção social inovadora como
resposta à sustentabilidade das entidades
da economia social.
Moderador
Teresa Carla Oliveira [Presidente do Coimbra
Centre for Innovative Management e membro
do Centro de Estudos Cooperativos de
Economia Social, Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra]
14h30
Desafios da Economia Social - A CASES
[Cooperativa António Sérgio para a
Economia Social]
Eduardo Graça [Presidente da CASES]
15h00
A3S - Associação para o
Empreendedorismo Social e a
sustentabilidade do Terceiro Sector
Carlota Quintão [Presidente da A3S]

15h30
Associação Fernão Mendes Pinto:
perspectiva inovadora de intervenção social
Marta Santos [Directora do Departamento de
Assuntos Sociais da Associação Fernão
Mendes Pinto]

19 JAN [qua]
10h00 › 18h00
II MOSAICO SOCIAL
local Zona Envolvente das Piscinas Municipais
de Santa Maria da Feira

[pausa para café]
16h15
Co-responsabilidade sistémica
entre a sociedade, o estado e as instituições
Teresa Pouzada [Coordenadora da ADRITEM
- Associação de Desenvolvimento Rural
Integrado das Terras de Santa Maria]
16h45
Articulação da Intervenção Social
na Freguesia de Lourosa - Santa Maria
da Feira
Sérgio Ribeiro [Presidente da Junta
de Freguesia de Lourosa e Vice-Presidente
da Direcção do Centro Social de Lourosa]
17h15 [período de debate]
17h30 [encerramento dos trabalhos]

17h00 › 18h00
À CONVERSA COM…
local Espaço de Exposição
Tema: “Economia Criativa”
Uma conversa em torno do papel que
as actividades criativas e inovadoras podem
desempenhar como motor dinamizador
e competitivo na economia, a nível local
e global.

·Exposição permanente das instituições
·Mostra de Produtos Locais
·Animação permanente
·Bazar Social
.Conversas...

SEMINÁRIO:
DESAFIAR, EMPREENDER E INOVAR
QUALIFICAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAL
local Auditório Biblioteca Municipal
de Santa Maria da Feira
PAINEL III
A RESPONSABILIDADE SOCIAL:
CONTRIBUTOS PÚBLICO - PRIVADOS
Um olhar sobre os modelos de relação
entre instituições e mercados, organizações
e sociedade, abordando o conceito de
responsabilidade social de entidades públicas
e privadas. Discutir a aproximação de interesses
das organizações e da sociedade, numa
conjugação de esforços múltiplos para
a concretização de objectivos comuns: valor
social acrescido para a entidade ou empresa
e intervenções inovadoras que geram impactos
positivos na igualdade social.
09h00 [abertura do secretariado]
09h30
Moderador
Filipe Almeida [Investigador do Centro de
Estudos Cooperativos e da Economia Social]
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09h45
Responsabilidade social pública - privada
Ana Esgaio [Mestre e Docente do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas]
10h10
Fundação Calouste Gulbenkian: Programas
e Projectos de desenvolvimento e inovação
social
Luisa Valle [Directora do Serviço de Saúde e
Desenvolvimento Humano - Fundação Calouste
Gulbenkian]
10h30
Fundação Montepio: Programas e Projectos
Joaquim Caetano [Gabinete de
Responsabilidade Social do Montepio]
[pausa para café]

10h45
O voluntariado na responsabilidade social
Alexandre Nunes [Coordenador do Banco
de Voluntariado da Figueira da Foz]
11h10
Responsabilidade social em contexto
empresarial: Ferreira Avelar & Irmão Lda.
Ruben Avelar [Ferreira Avelar & Irmão Lda.]
11h30
Inclusão digital:
lançamento de ferramentas colaborativas
da Rede Social de Santa Maria da Feira
Rui Barros [Coordenador da CP ELANET
e Gestor de Projectos no INESC Porto]
Cristina Ribeiro [Secretariado Técnico da Rede
Social de Santa Maria da Feira]
12h00 [período de debate]

12h15
Apresentação das notas conclusivas
- Declaração II Mosaico Social
Américo Mendes [Professor Associado
e Director do Mestrado em Economia Social
da Faculdade de Economia e Gestão da
Universidade Católica Portuguesa, Porto]
13h00 [encerramento dos trabalhos]

14h30 › 16h30
WORKSHOPS
local Isvouga [Instituto Superior
de Entre Douro e Vouga]

WORKSHOP I
Como elaborar planos de negócios
inovadores?
[orador a confirmar]

17h00 › 18h00
À CONVERSA COM…
local Espaço de Exposição
Tema: “Os produtos locais na promoção
e desenvolvimento de uma região”
Os sabores da região aguçam o palato de
quem visita a Mostra dos Produtos Locais,
uma fogaça cozida em forno de lenha, o aroma
dos enchidos... Convidados locais apresentam
neste ponto de encontro testemunhos da sua
aposta na comercialização de produtos
tradicionais e o seu contributo para o
desenvolvimento local sustentável da região.

21h00
GALA PRÉMIO CONCELHO SOLIDÁRIO
local Auditório da Biblioteca Municipal
de Santa Maria da Feira
Apresentação
Fátima Araújo [Jornalista da RTP]

WORKSHOP II
O Marketing Social
Arnaldo Coelho [Professor Auxiliar da Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra]

WORKSHOP III
Projecto PROVE - Promover e Vender
(ADRITEM - Associação de Desenvolvimento
Rural Integrado das Terras de Santa Maria)

20 JAN [qui]
10h00 › 18h00
II MOSAICO SOCIAL
local Zona Envolvente das Piscinas Municipais
de Santa Maria da Feira
·Exposição permanente das instituições
·Mostra de Produtos Locais
·Animação permanente
·Bazar Social
.Conversas...
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entidades
participantes

de são vicente paulo
› centro de apoio social de moselos

› comissão de protecção de crianças e jovens

› centro de assistência social à terceira idade
e infância de sanguêdo

› concelho educador/entidades público-privadas
com competências na área da educação
/formação

› centro de emprego de são joão da madeira

› cne - corpo nacional de escutas

› centro de solidariedade social de canedo
- “o jardim”

› cruzada do bem - patronato amor de deus

› a mutualidade de santa maria - associação
mutualista

› centro distrital da segurança social de aveiro

› cruz vermelha portuguesa - santa maria
da feira

› centro paroquial e social de s. tiago de espargo

› fundação joaquim sá couto

› adritem - associação de desenvolvimento
integrado das terras de santa maria

› centro social, cultural e recreativo de louredo

› fundação sanitus

› centro social de gião

› gabinete de protecção civil

› agrupamento de centros de saúde feira/arouca

› centro social de lourosa

› guarda nacional republicana

› arbusto - associação particular de solidariedade
social

› centro social de paços de brandão

› hospital de são sebastião

› centro social de santa maria de fiães

› idt-cri porto centro

› associação de alcoólicos recuperados santa
maria da feira

› centro social de s. mamede de guizande

› isvouga - instituto superior entre douro e vouga

› centro social de s. tiago de lobão

› liga dos amigos do hospital

› centro social de souto

› macur - movimento assistência, cultura,
urbanismo, recreio

› associação de amigos por uma comunidade
inclusiva de sanguêdo
› associação de apoio social de sanfins
› associação de bem-estar de santa maria
de lamas

› centro social dr. crispim teixeira borges
de castro
› centro social e paroquial de argoncilhe

› masspo - movimento de apoio social
de s. paio de oleiros
› núcleo de atendimento de paralisia cerebral
de paços de brandão

› associação de dadores benévolos de sangue
de santa maria da feira

› centro social e paroquial de arrifana

› associação do centro social de escapães

› centro social e paroquial de fornos

› associação pelo prazer de viver

› centro social e paroquial de romariz

› o abrigo - centro de solidariedade social
de s. joão de ver

› associação pôr-do-sol

› centro social e paroquial de sanfins

› obra do frei gil - solar sagrada família

› associação portuguesa de doentes
neuromusculares

› centro social e paroquial de santa maria
da feira

› o jardim - centro de solidariedade social
de canedo

› associação solidariedade crianças e idosos
de travanca

› centro social e paroquial do vale

› patronato amor de deus

› centro social e paroquial st.º andré de mosteirô

› polícia de segurança pública de santa maria
da feira

› associação solidariedade social padre osório
› bombeiros voluntários da feira
› bombeiros voluntários de arrifana

› centro social e paroquial de caldas de s. jorge

› centro social padre josé coelho
› centro social santa cruz- irmãs passionistas

› nuclisol-jean piaget

› rosto solidário - associação de desenvolvimento
social e humano

› bombeiros voluntários de lourosa

› centro social s. cristóvão de nogueira
da regedoura

› câmara municipal de santa maria da feira

› centro social s. tiago de lobão

› santa casa da misericórdia de santa maria
da feira

› casa dos choupos - cooperativa multisectorial
de solidariedade social

› centro social vilamaiorense

› universidade sénior santa maria da feira

› casa nossa senhora do sameiro
› casa ozanam - associação das obras sociais

› cerci-feira
› cerci-lamas

