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Tecnologia Social para 
o Desenvolvimento

SOCIALTEC consiste numa abordagem ao desenvolvimento e à inovação social a partir das 
experiências dos atores:

• Concetores de projetos

• Coordenadores de programas

• Gestores de Iniciativas e Programas Operacionais

• Animadores e técnicos de terreno

• Beneficiários e participantes nas ações

• Investigadores

• Organizações dinamizadoras de programas de inovação social

• Incorporadores das soluções

A metodologia de base assenta em princípios de participação, de envolvimento, de partilha e de co-
responsabilização e desenvolve-se na base da investigação – ação com recurso à interação pública 
generalizada, nomeadamente através das Redes Sociais e das Plataformas Colaborativas de acesso 
aberto e generalizado.

Os instrumentos de transferência aqui apresentados reportam-se ao Estudo SocialTec e demonstram como 
foi desencadeado o processo de validação do produto. Simultaneamente, servem como exemplo e podem ser 
incorporados como tal por qualquer organização que queira implementar um processo de natureza similar.



Ficha do 
Produto
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ENTIDADE PROMOTORA

AGÊNCIA EMPREENDEDORES SOCIAIS
SEAcoop – Social Entrepreneurs Agency, CRL.

FREDERICO C. COSTA
Coordenação

ENTIDADE CONSULTORA EXTERNA

CAIXA DE MITOS, LDA.

CARLOS RIBEIRO
Coordenação Científica
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O QUE É 
O PRODUTO
O produto consiste numa metodologia designada 
por SocialTec para o Empreendedorismo Jovem. 

Esta tecnologia social inovadora para o 
Empreendedorismo Jovem visa conceber o 
empreendedorismo como um mecanismo: (i) 
facilitador da inclusão social dos setores mais 
jovens da sociedade portuguesa e ii) promotor de 
dinâmicas de desenvolvimento sustentável. 

Trata-se de uma solução metodológica que visa 
minimizar constrangimentos e barreiras que os 
jovens enfrentam no processo de empreender, 
entendendo-se este como um processo de conduzir 
a sua trajetória de vida pessoal e profissional. 
Constitui-se, assim, como uma metodologia 
de apoio a entidades na componente do 
“empowerment” dos jovens, contribuindo para 
que se tornem produtores das suas experiências de 
vida e conscientes das relações que estabelecem 
com a sociedade (cidadania ativa). Em simultâneo, 
pretende-se que este grupo-alvo adote estratégias 

individuais e coletivas mais eficientes no combate 
à precariedade, concorrendo para uma maior 
autonomia individual e, consequentemente das 
comunidades em que se inserem. 

A metodologia SocialTec apoia-se num conjunto de 
cadernos (ferramentas) passíveis de serem usados 
de forma autónoma ou em conjunto. Esse grupo 
de ferramentas assume as seguintes dimensões: 
(i) Como participar; (ii) Clarificação Conceptual; 
(iii) Avaliação das práticas e das experiências; (iv) 
Transferência e Disseminação; (v) Protótipo; e (vi) 
Matriz SocialTec. 

Empowerment (Empoderamento), Modularização 
Criativa e Pedagogia do Desvio são as notas 
dominantes no plano metodológico do SocialTec. 
No plano mais operacional, a metodologia SocialTec 
inclui uma ferramenta que permite apoiar o processo 
de diagnóstico participado num determinado 
território, setor ou domínio de intervenção da 
entidade - Empreender para Incluir (EITOOL).
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PARA QUE SERVE 
O PRODUTO
O Programa SocialTec serve para induzir mudanças estruturais nas organizações, nos territórios, nos grupos 
sociais e nas pessoas. Deste ponto de vista, pode dizer-se que inclui quatro dimensões: Institucional, 
Territorial, Grupal e Individual.

Em termos gerais, o Produto serve para:

• Divulgar a temática do 
Empreendedorismo Inclusivo em 
Portugal, dando especial destaque 
aos jovens em contextos de exclusão1 
e aos mecanismos disponíveis para 
superar barreiras e criar condições para 
empreender. 

• Promover a inovação social a partir 
da disseminação de projetos e da 
incorporação de metodologias validadas 
noutros contextos.

1 Fatores de exclusão: situação face ao rendimento, qualificações e competências, círculo de guetização e auto-guetização, estigmatização e 
discriminação social. 
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• Aumentar a capacitação das 
organizações locais no desenvolvimento 
de programas de empreendedorismo 
que sejam potenciadores das medidas 
públicas e que testem metodologias 
específicas de intervenção ajustadas 
ao público-alvo e à especificidade 
contextual e territorial. 

• Dar visibilidade a práticas promissoras 
nacionais e internacionais que 
dão resposta aos gaps detetados 
e que apresentam potencial de 
transferibilidade para o contexto 
específico.

• Produzir recomendações de política 
aos órgãos centrais e locais com vista 
à melhoria da integração de políticas 
existentes;

• Identificar mecanismos de transferência 
de inovação adequados a uma lógica 
de ação co-construída e partilhada por 
parte dos atores cuja intervenção se 
compromete com o interesse público.
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BENEFICIÁRIOS (AS)

De acordo com as práticas promissoras no contexto 
do empreendedorismo jovem, e analisadas no 
âmbito do Projeto, os beneficiários são os Jovens 
que, em diferentes contextos sociais, económicos e 
culturais, se confrontam com obstáculos no acesso a 
estratégias de autonomia individual. 

Ao longo do percurso de disseminação, o 
produto pode ser transferido e adaptado por 

entidades que trabalhem com outros grupos-alvo, 
designadamente, desempregados/as de longa 
duração, mulheres vitimas de várias discriminações, 
migrantes (imigrantes e emigrantes), e minorias 
étnicas, e/ou pessoas com mais de 50 anos em 
situação económica e social precária; e pessoas com 
deficiência, com dificuldades no acesso ao emprego 
(...)
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VALOR ACRESCENTADO 
DO PRODUTO

Esta metodologia promove a ação empreendedora de base local a partir da iniciativa dos jovens e incide 
sobre os fatores de exclusão. Além disso, disponibiliza uma sistematização das práticas relevantes na ótica 
do apoio e promoção ao empreendedorismo, construída com base nos seguintes critérios: 

• Capacidade para mobilizar recursos técnicos

• Nos fatores de inovação associados à intervenção, qualificação do processo

• Estratégia de desenvolvimento pessoal, comunitário e sustentável; 

• Intervenção em situações de exclusão

• Capacidade para gerar mudança (vida profissional, social e pessoal)

• E atuação dominante (criação de negócios, desenvolvimento de competências, envolvimento 
comunitário e aprendizagem)
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A QUEM PODE INTERESSAR 
O PRODUTO

• Municípios, Associações de Municípios, Agências de Desenvolvimento Regional e outros agentes 
de desenvolvimento local.

• Decisores com uma visão do desenvolvimento regional baseado nas pessoas, nos fatores endó-
genos de desenvolvimento e na coesão social.

• Associações locais promotoras das políticas de empregabilidade e das dinâmicas de desenvolvi-
mento local, com base no empreendedorismo e na economia social.

• Organizações com ou sem fins lucrativos que apoiem iniciativas de criação de empresas ou ativi-
dades orientadas para o auto-emprego, por parte de pessoas em particular situação de vulnera-
bilidade, como forma de quebrar os ciclos de inclusão/exclusão.

• Consultores e investigadores com interesse na temática.
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SUPORTES 
DO PRODUTO

O Produto inclui 6 cadernos, que consistem em ferramentas/dimensões da metodologia SocialTec para o 
Empreendedorismo Jovem. 

O produto final terá duas versões (português e inglês) e assumirá um formato digital. Irá ser disponibilizado 
no formato de PEN USB e estará também no site da Agencia de Empreendedores Sociais, 
em www.seagency.org

www.seagency.org
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RESULTADOS
ESPERADOS
A adoção do Produto possibilitará atingir os 
seguintes resultados:

• Reforço e Dinamização da Ação 
empreendedora de base local.

• Revitalização da Economia local, 
nomeadamente com o surgimento de 
novas áreas de negócio, organizadas 
numa plataforma de economia solidária 
e sustentável.

• Mudança no contexto de vida dos 
Jovens, tanto no plano socio-económico 
como na esfera profissional. 

• Criação e instalação de novas atividades 
com valor económico e social.

• Implementação de sistemas de trocas e 
de contrapartidas comunitárias.

• Valorização territorial em termos 
de notoriedade e da melhoria das 
condições de vida local.

• Territórios criativos com alma própria.

• Envolvimento da população local em 
iniciativas culturais regulares de base 
comunitária. 

• Constituição de Redes e comunidades 
locais mais influenciadoras da vida local 
e mais interveniente nos processos de 
desenvolvimento territorial. 

• • Reforço da democracia representativa 
e participativa. 



Ciclo de 
Transferência 
de Inovação
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CICLO DA CONCEPÇÃO DE UM PRODUTO

Validação

Desenho

Análise

Disseminação

Edição

AVALIAÇÃO
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O processo de transferência realiza-se através de uma estratégia de divulgação (partilha do Ciclo de 
Conceção do produto), apropriação (uma compreensão de todos os fatores e elementos que levaram 
à elaboração do Produto), Validação (uma abordagem crítica e partilhada das mais-valias do produto), 
incorporação (integração da solução no conjunto de soluções da entidade incorporadora) e disseminação 
(divulgação e utilização junto dos beneficiários e das redes da própria) da entidade.

TRANSFERÊNCIA

CONVERGÊNCIA APROPRIAÇÃO VALIDAÇÃO INCORPORAÇÃO RESULTADOS / 
AVALIAÇÃO

Ficha de Produto

Documentos 
auxiliares

Acesso à 
Biblioteca 
Temática

Sessões de 
apresentação

Utilização das 
Redes Sociais 
para debate e 
clarificação de 
dúvidas

Sessões 
coletivas de 
validação de 
produto

Workshops 
internos

Site da entidade

Relatorios

Reuniões de 
trabalho





Validação 
de Produtos
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A validação de Produtos suporta-se da metodologia dos Projetos da Iniciativa Comunitária EQUAL (IC 
EQUAL) recorrendo à utilização dos sete critérios de 1º nível de análise de qualidade dos produtos. 

Estes seis critérios obrigatórios de análise da qualidade dos Produtos EQUAL são: Inovação, Empowerment, 
Adequabilidade, Utilidade, Acessibilidade, Igualdade e Transferibilidade.

As grelhas de preenchimento encontram-se ilustradas nas páginas seguintes.
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Ficha de validação do produto | adopção da grelha IC Equal de validação de produtos por pares e redes.

DIMENSÕES DE ANÁLISE DA 
QUALIDADE 1 2 3 4

EVIDÊNCIAS 
(Identificar elementos 

de prova  que 
justifiquem a notação)

DIMENSÕES OBRIGATÓRIAS

INOVAÇÃO

(intensidade da presença de 
características novas e distintivas no 
produto; na realidade, o que distingue 
este produto de outros produtos 
com características e finalidades 
semelhantes; existência de valor 
acrescentado em relação às respostas 
convencionais e desenvolvimento de 
novas competências)

EMPOWERMENT
(em que medida os beneficiários finais 
e os utilizadores do produto foram 
protagonistas na sua concepção 
e em que medida a sua utilização 
contribui para a autonomia, inserção 
e participação acrescidas dos 
grupos-alvo nos seus contextos 
organizacionais e sociais)

ADEQUABILIDADE

(respeita a cultura, a experiência social 
e profissional dos beneficiários finais e 
das organizações e responde aos seus 
problemas e necessidades de inserção 
e de qualificação)
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Ficha de validação do produto | adopção da grelha IC Equal de validação de produtos por pares e redes. (cont.)

DIMENSÕES DE ANÁLISE DA 
QUALIDADE 1 2 3 4

EVIDÊNCIAS 
(Identificar elementos 

de prova  que 
justifiquem a notação)

DIMENSÕES OBRIGATÓRIAS

UTILIDADE

(ganhos e valor percebidos pelos 
beneficiários finais e utilizadores dos 
produtos, demonstráveis em termos 
de reconhecimento de competências, 
valor social e/ou autonomia pessoal)

ACESSIBILIDADE

(proximidade e familiaridade dos 
utilizadores e dos beneficiários finais 
com os conteúdos, os suportes e 
meios de utilização dos produtos, 
designadamente em termos de literacia 
e de tecnologias necessárias, de clareza 
e transparência na linguagem)

TRANSFERIBILIDADE

(facilidade e rapidez na transferência 
e incorporação dos produtos por 
outras organizações e profissionais, 
contendo, designadamente, evidências 
e narrativas de vivências, que 
demonstram a sua operacionalidade e 
enriquecem os processos e métodos 
de tutoria e outras soluções de 
suporte ao processo de transferência)
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Ficha de validação do produto | adopção da grelha IC Equal de validação de produtos por pares e redes. (cont.)

DIMENSÕES DE ANÁLISE DA 
QUALIDADE 1 2 3 4

EVIDÊNCIAS 
(Identificar elementos 

de prova  que 
justifiquem a notação)

DIMENSÕES FACULTATIVAS

DIMENSÃO FACULTATIVA I 

(a PD deve identificar critérios de análise)

DIMENSÃO FACULTATIVA II

DIMENSÃO FACULTATIVA II
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ETAPAS ACTIVIDADES OUTPUTS

A MONTANTE DA VALIDAÇÃO

1
Identificar produtos a validar e 
sua calendarização

• Identificação prévia dos produtos a 
validar

• Primeira ficha de auto 
validação para uso exclusivo 
dos autores

2 Definir • Definir os participantes na sessão de 
validação: pares e peritos externos.

3

Preencher a ficha de 
caracterização do produto 
(recurso técnico-pedagógico 
ou narrativa de prática)

• Ficha de caracterização do 
produto ou prática preenchida

4
Enviar ficha de caracterização 
do produto/prática e o 
produto

Para rentabilizar a sessão de validação, a 
ficha de caracterização do produto deve 
ser enviada a todos os participantes via 
e-mail

SESSÃO DE VALIDAÇÃO

5

Recordar a metodologia de 
validação, definir os critérios 
de validação que vão ser 
utilizados e consensualizar a 
sua interpretação

6
Apresentar o produto – 
demonstração do produto, 
manuseamento, testemunhos 

• Visualização e manuseamento do 
produto tangível disponibilizado na 
sessão.

• 1 Exemplar do produto

7
Reunião dos subgrupos (pares, 
peritos e autores) para análise 
e validação final do produto

• Análise do produto em cada um dos 
subgrupos

• Três Grelhas de “análise da 
qualidade dos produtos” 
preenchidas

8

Apresentar e discutir em 
plenário os resultados dos 
subgrupos e elaborar grelha 
síntese

• Apresentação da apreciação de 
cada subgrupo, sua notação critério 
a critério e respectiva apreciação 
qualitativa;

• Debate e consensualização entre 
pares e peritos da notação de cada 
critério, pontos fortes, fracos e 
recomendações; 
sequência do debate e clarificação das 
diferentes posições.

• Grelha síntese de pares e 
peritos com a notação final, 
comentários qualitativos 
e conclusões relativas à 
validação.

• Grelha dos autores

A JUSANTE DA VALIDAÇÃO

9 Ultimar o produto
• Incorporar no produto as 

recomendações feitas na sessão de 
validação.

• Produto finalizado. 

10
Preparar o “dossiê de 
validação”

• Breve descrição de quando, como e 
com quem decorreu o processo de 
validação.



Técnicas e 
Atividades de 
Disseminação
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Debates Grupo de discussão na internet 

Comunicação Site / comunidades e redes sociais

Debates Workshops descentralizados

Comunicação Edição de brochura explicativa

Comunicação
Produção de cartaz referente ao sistema de certificação de qualidade em 
matéria de BC

Evento / debates WORKSHOP FINAL com apresentação de conclusões e perspetivas futuras.
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PRINCÍPIOS E PROCESSO 
DA DISSEMINAÇÃO

 

FONTE:
IC EQUAL – Redes Temáticas
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O ciclo virtuoso da Disseminação concretiza-se em 4 fases fundamentais:

– entre entidades “incorporadoras” que 
procuram novas soluções, as entidades 
“produtoras” que disponibilizam produtos 
e práticas e as entidades disseminadoras. 
Esta fase consiste na consolidação da 
parceria de disseminação e concretiza-se 
através de atividades que devem permitir 
avaliar as necessidades do incorporador e 
em que medida os produtos respondem 
àquelas necessidades. Estas atividades 
devem ainda permitir às entidades 
incorporadoras o acesso a todos os 
esclarecimentos, à realização de reflexões 
críticas, à observação em contexto 
e à familiarização com os produtos/
práticas, tendo em vista a construção 
de convergências e compromissos 
facilitadores da incorporação. O espaço 
natural para a materialização desta fase é 
o da PD, mas pode alargar-se a parcerias 
informais ou redes de atores interessados 
nos produtos/práticas.

– consiste na aquisição dos conhecimentos 
e das competências inerentes à 
exploração/utilização do produto ou da 
prática a disseminar; o contacto com os 
contextos onde essas soluções foram 
experimentadas (ex. demonstração 
de produtos, estágios nas entidades 
“produtoras”), a definição das estratégias 
preparatórias à sua transferência e 
recontextualização e a formação dos 
agentes futuros utilizadores do produto 
a incorporar são, entre outras, atividades 
críticas a desenvolver nesta fase.

01 CONVERGÊNCIA 02 APROPRIAÇÃO
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- consiste na integração /
recontextualização e eventual 
reconstrução/ adaptação do produto 
ou da prática ao contexto e cultura da 
entidade incorporadora. As atividades 
têm de implicar fortemente a gestão das 
entidades incorporadoras e mobilizar 
os colaboradores, pois podem implicar 
mudanças no layout produtivo, na 
organização interna, nas equipas, 
nos perfis profissionais e carreiras 
dos colaboradores, etc.; o recurso a 
metodologias tipo coaching mentoring, 
prática supervisionada, etc. pode ser 
recomendável,

– consiste no balanço (avaliação) 
do processo e dos resultados da 
disseminação, incluindo a identificação e 
análise do “valor acrescentado” induzido 
pelo produto ou prática (incorporados) nos 
resultados das pessoas, das equipas e das 
entidades-alvo da disseminação, (pode ser) 
traduzível em acréscimo de empowerment 
e reforço da autonomia e responsabilidade, 
das competências, da qualidade dos 
serviços, dos processos de trabalho, maior 
satisfação dos destinatários e utilizadores, 
etc. Analisa também os “ganhos” da PD 
em termos de competências, domínio dos 
processos de disseminação, empowerment 
organizacional, satisfação e realização dos 
participantes no processo e as melhorias 
nos produtos e práticas originais, dado que 
a disseminação deve ser assumida como 
um processo de melhoria contínua.

03 INCORPORAÇÃO 04 RESULTADOS & IMPACTOS








