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Introdução 

Os efeitos da globalização, o rápido desenvolvimento tecnológico e a crise 
económica têm gerado um debate intenso sobre questões que as 
sociedades têm que enfrentar neste mundo moderno. Problemas de longa 
data como o desemprego, as crescentes desigualdades na sociedade e as 
alterações climáticas, entre outros, continuam a constituir desafios para 
governos e comunidades em todo o mundo (Howaltd, Domanski & Kaletka, 
2016; Mulgan, 2006). 
 
Resolver estas questões é um desafio para a próxima geração de 
inovadores sociais que não dependerão de organizações tradicionais de 
solidariedade e de programas governamentais para o fazer, mas sim das 
suas próprias inovações e empreendimentos sociais, criando valor para a 
sociedade como um todo. 
 
Central para o discurso predominante, é a crescente preocupação de que 
esta geração de pioneiros nem sempre é capaz de lidar com o contexto em 
rápida mudança e que não está totalmente preparada e equipada para 
lidar com os problemas, antigos e novos, que as sociedades hoje 
enfrentam. 
Não obstante a crescente importância dos empreendedores sociais 
atualmente, acreditamos que nunca, mais do que hoje, a necessidade de 
inovação social e inovadores sociais tenha sido tão imperativa. 
 
Tomorrow’s Land é um esforço colaborativo para esta necessidade.  
Os parceiros do projeto Tomorrow’s Land, co-financiado pelo programa 
Erasmus+ da União Europeia, juntaram-se para criar uma forma de apoiar 
a próxima geração de inovadores sociais a serem capazes de influenciar e 
contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, mais 
inclusiva e inovadora. Seis organizações parceiras, localizadas em seis 
países Europeus estão a trabalhar em conjunto para garantir que os 

resultados do projeto estão prontos a servirem de apoio aos inovadores 
sociais em contexto europeu. O nosso objetivo é preparar esta nova 
geração para os problemas crescentes na nossa sociedade. 
 
O projecto Tomorrow’s Land produzirá quatro principais resultados: 

- Strategic Foresight – um relatório de investigação que compila o Mapa 

da Tomorrow’s Land e o Referencial de Aprendizagem 

- Learning Academy – uma plataforma de aprendizagem online e um 

MOOC (Massive Open Online Course) 

- Champions of Change – um curso de formação de facilitadores 

- Bootcamp – uma atividade internacional de blended learning 

Sobre este relatório 

O primeiro resultado do projeto consiste em dois produtos, descritos 
seguidamente e apresentados neste relatório: o Mapa da Tomorrow’s Land 
e o Referencial de Aprendizagem. 
 
O Mapa introduz conceitos-chave da Tomorrow’s Land para orientar os 
pioneiros no seu percurso para se tornarem inovadores sociais. Estes 
conceitos-chave constituem exemplos das regiões da Tomorrow’s Land e 
pretendem orientar os inovadores sociais, atuais e de futuro, na navegação 
pelos seus terrenos e paisagens, para colaborarem efetivamente com os 
outros e criarem uma sociedade mais inclusiva e inovadora. O Referencial 
de Aprendizagem define as competências e conhecimentos-chave para 
capacitar os inovadores sociais. Irá apoiar os educadores na facilitação de 
experiências de aprendizagem desenhadas para aspirantes a inovadores 
sociais, na utilização de recursos de aprendizagem digitais, fornecendo 
materiais de apoio. 
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Compreensão da inovação social  

Emergência da inovação social 

O conceito de Inovação Social surgiu na década de 1960 com um propósito 
inicial de conduzir investigação experimental nas áreas das ciências sociais 
e humanidades (Caulier-Grice et al., 2012). A sua importância tem vindo a 
aumentar desde o ano 2000 (Dainienė & Dagilienė, 2015) devido ao seu 
potencial para melhorar políticas públicas e privadas de governação e 
estratégias corporativas relacionadas com desafios sociais (Van der Have & 
Rubalcaba, 2016). Enquanto os atuais sistemas de protecção social se 
mostram muitas vezes incapazes de ultrapassar os desafios sociais, a 
inovação social é cada vez mais reconhecida como uma solução efetiva 
para os problemas existentes (Leadbeater, 1997) e, além disso, é vista 
como resposta para o “fracasso das soluções convencionais e dos 
paradigmas instalados e enraízados nos  contextos institucionais da 
sociedade moderna (Nicholl & Murdock, 2012, p.7). 
 
O principal objetivo da inovação social é de fornecer soluções para 
problemas sociais. Indivíduos e comunidades são vistos como 
(inseparavelmente) interligados, enfatizando a importância das 
componentes locais nas iniciativas relacionadas com a inovação social 
(CSTP, 2011). De acordo com o Fórum LEED da OCDE sobre inovação social 
(CSTP, 2011), as principais caraterísticas que distinguem a inovação social 
da inovação empresarial é que a primeira visa melhorar o bem-estar dos 
indivíduos e das comunidades, enquanto que a inovação convencional visa 
a maximização do lucro. No entanto, Pol e Ville (2009) sugerem que a 
inovação social e a inovação empresarial se podem cruzar. O relatório da 
The Young Foundation (Caulier-Grice et al., 2012) também defende que faz 
pouco sentido distinguir rigorosamente a inovação social da empresarial, 
já que muitas vezes se encontram conectadas. Alguns autores acreditam 

que a inovação social consiste na procura do lucro, ao mesmo tempo que 
realiza valores sociais (Roh, 2016). 
 
A estimulação de atividades empresariais em diferentes setores de 
atividade, tem promovido uma participação mais forte e mais ativa das 
sociedades e comunidades na mudança social em todo o mundo.  
No entanto, há uma crítica crescente aos modelos de negócio dos projetos 
de inovação social, uma vez que não conseguem atingir um nível de 
sustentabilidade suficiente. Os modelos de negócio exigem a capacidade 
de incorporar ideias inovadoras que permitam lidar com problemas sociais 
para manter soluções eficazes (Van der Have & Rubalcaba, 2016). 
 

Perspetivas sobre inovação social 

Os campos da inovação social e do empreendedorismo social estão ainda 
numa fase emergente (Dacin et al., 2011). A sua emergência revela não só 
a necessidade de se desenvolver um conhecimento partilhado dos dois 
conceitos, bem como das ligações entre a inovação social e o 
empreendedorismo social (Phillips et al., 2015). Embora, de acordo com 
vários autores, tanto a inovação social como o empreendedorismo social 
procuram identificar uma oportunidade para resolver problemas que 
respondam a necessidades sociais (de Bruin & Ferrante, 2011; Korsgaard, 
2011; Lehner & Kansikas, 2012), o empreendedorismo social é reconhecido 
como um sub-setor da inovação social (Nicholls et al., 2015; Phillips et al., 
2015), em que os empreendedores sociais são vistos como ‘um meio para 
o fim da inovação’(Phills et al., 2008, p.37), com o potencial de gerar 
inovação social através de uma empresa social. 
 
Apesar dos reconhecidos benefícios da inovação social, são várias as 
definições aceites (Cajaiba-Santana, 2014; Rueede & Lurtz, 2012) uma vez 
que a inovação social é predominantemente uma área orientada para a 
prática e caraterizada por uma abordagem multidisciplinar aplicada a 
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vários setores, culturas e países em todo o mundo (Caulier-Grice et al., 
2012). Pol & Ville (2009) sugerem que se trata de novas ideias que levam a 
uma melhoria no bem-estar humano. Alargando este conceito, o projeto 
TEPSIE (Caulier-Grice et al., 2012) afirma que a inovação social não tem de 
ser necessariamente algo novo, mas que é pelo menos percebida como tal 
no seu território, setor ou campo de ação. A compreensão da inovação 
social está relacionada com o individual, o campo de ação e com os 
objetivos coletivos. Neste sentido, o conceito é flexível na sua definição de 
forma a incorporar valores, intenções e crenças, para coletivamente criar 
ações e impactos. 
 
Hoje, a inovação social abarca um espectro alargado de diversas atividades 
que respondem a desafios e necessidades sociais. Isto inclui, por exemplo, 
a criação de novos produtos, serviços ou práticas com impacto social, bem 
como outras atividades relacionadas com o desenvolvimento de iniciativas 
sociais como novos modelos de desenvolvimento económico local e 
desenvolvimento sustentável orientado por empresas. O nosso objetivo 
passa por delinear as perspetivas de inovação social mais frequentes que 
irão enquadrar os resultados da investigação criativa realizada no âmbito 
do projeto Tomorrow’s Land. 
 
A Young Foundation descreve as inovações sociais como novas abordagens 
que respondem a necessidades sociais, envolvem diversos stakeholders e 
ajudam a transformar as relações sociais, melhorando as capacidades e 
relacionamentos, dando acesso suficiente ao poder e a recursos diversos 
(Caulier-Grice et al., 2012). 
 
Uma outra perspetiva sobre a inovação social enfatiza a mudança sistémica 
que que esta provoca e que “altera permanentemente as perceções, 
comportamentos e estruturas, que anteriormente deram origem aos 
desafios sociais, culturais, económicos e ambientais, enfrentados pela 
sociedade” (Cajaiba-Santana, 2014, p.880). Neste contexto, a inovação 
social é muitas vezes usada para descrever as transformações e processos 

de mudança social (Caulier-Grice et al., 2012), que podem ser vistos como 
socialmente capacitadores, democratizadores e economicamente 
disruptivos e com uma orientação mais equitativa e inclusiva. 
 
A essência reside numa ‘solução inovadora para um problema social que 
seja mais eficaz, eficiente, sustentável do que soluções existentes e para a 
qual o valor criado beneficia a sociedade como um todo em vez de 
beneficiar indivíduos a um nível privado’ (Phills, Deiglmeier & Miller 2008, 
p.36), e ‘tem o potencial de melhorar a qualidade ou a esperança de vida’ 
(Pol & Ville 2009, p.881). O objetivo é alcançar uma vida duradoura em 
boas condições ambientais, com habitação e emprego, entre outros 
aspetos. No entanto, é reconhecido que é difícil definir e medir a qualidade 
de vida (Caulier-Grice et al., 2012). 
 
Atualmente, clientes e cidadãos já não são meramente beneficiários 
passivos da inovação social, mas sim contribuem ativamente para a 
criação de novos produtos e serviços, a par de empresas, 
organizações de investigação, escolas ou universidades, que visam 
aumentar o bem-estar social. A inovação social pode também ser 
vista como uma ideia, princípio ou movimento social, bem como uma 
combinação destes com um produto ou serviço (Dainienė & 
Dagilienė, 2015). Assim, a colaboração entre os diferentes atores, o 
empowerment coletivo e o processo de mobilização-ação são 
destacados como elementos essenciais à inovação social (Howaltd et 
al., 2016). 
 

A partir das múltiplas definições de inovação social, pretendemos 
contribuir e estimular o debate sobre as perspetivas da inovação social em 
diferentes contextos e como isso influencia os percursos de aprendizagem 
de quem se quer interveniente neste campo. Para isso, nas próximas 
secções apresentamos o nosso processo de investigação criativa, os 
resultados e principais insights da Tomorrow’s Land. 
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Inovação social na Tomorrow’s Land 

Tomorrow’s Land é um projeto de investigação criativa que procura 
desenvolver de forma colaborativa o caminho para os inovadores sociais.  
Para isso, organizamos seis focus groups com inovadores sociais no Reino 
Unido, Portugal, Dinamarca, Itália, Alemanha e Letónia, para recolher as 
suas experiências com projetos de inovação social e perceber quais as 
competências envolvidas. A nossa análise qualitativa sintetizou as ideias e 
perceções dos inovadores sociais e o conhecimento existente nesta área. 
Isto permitiu-nos identificar as caraterísticas dos inovadores sociais que 
são relevantes atualmente no contexto Europeu. De acordo com os nossos 
resultados, a inovação social pode ser caraterizada como: 
 

Intenção: A inovação social beneficia a sociedade através de novas soluções 
A inovação social é uma oportunidade de criar novas soluções para responder a 
desafios sociais não satisfeitos. É criada com a intenção de responder a uma 
necessidade social e resolver um problema específico através de uma nova solução 
aplicada de forma benéfica. 
 
Flexibilidade: O caráter inovador da inovação social é flexível 
A inovação social deve ser nova no cenário onde se desenvolve. Não tem de ser 
necessariamente revolucionária, mas deve mostrar um grau de novidade para os 
envolvidos no contexto e na sua implementação. O processo de inovação social em 
si, desde a sua génese ao impacto criado, pode ter um aspeto inovador. 
 
Iniciação: A inovação social é um processo ‘que parte das bases para o topo’ 
A inovação social é normalmente iniciada por indivíduos ou por um grupo de 
indivíduos nas comunidades. Isto resulta em novas ideias que podem ser usadas por 
outros atores mais especializados como políticos ou outras instituições. As suas 
raízes são ‘ascendentes’ em vez de ‘descendentes’. 
 
Informalidade: A inovação social resulta muitas vezes de ações informais 
As inovações sociais surgem através de ações e processos acidentais ou orgânicos 
que pretendem contribuir para a mudança social. Isto significa que os inovadores 
sociais iniciam a sua atividade através da identificação de uma necessidade ou 
oportunidade de ação, bem como através do reconhecimento do momento 
adequado para a iniciar e criar o impacto desejado. 

Integração: A inovação social integra valor comercial e social 
A inovação social consiste em integrar valor comercial e social. Os inovadores sociais 
podem gerar volume de negócios e ao mesmo tempo criar impacto social. Isto 
significa que os valores comerciais e sociais podem ser complementares entre si.  
Este duplo objetivo, que inclui a parte social e empresarial, reflete a diversidade de 
mentalidades que influenciam a inovação social. Os diferentes impactos criam 
benefícios primeiramente na sociedade e não apenas a nível individual. 
 
Envolvimento: A inovação social surge dos beneficiários e envolve-os 
A inovação social emerge dos beneficiários e permanece com estes. Refere-se a 
abordar as necessidades sociais das pessoas e é geralmente desenvolvida em 
conjunto com essas pessoas. A inovação social reflete que a resolução de um 
problema social só é possível com a participação da sociedade. O bem comum deve 
ser o principal foco. Resolver problemas, responder às necessidades das pessoas e 
gerar impacto social é o que realmente importa. 

 
Em resumo, com base nas discussões atuais e nos resultados dos seis 
focus groups sobre o entendimento relativamente às inovações sociais, 
na Tomorrow’s Land a inovação social baseia-se nas seis perspetivas: 
intenção, flexibilidade, iniciação, informalidade, integração e 
envolvimento. Com isto em mente, desenvolvemos um referencial de 
aprendizagem para abordar as competências que os inovadores sociais 
irão precisar no futuro. 

Previsões da Tomorrow’s Land 
 
Começando pelo pressuposto de que prever o futuro é impossível, 
percebemos que os métodos para desmistificar o futuro são necessários 
para aprender mais sobre a Tomorrow’s Land. Ao combinar metodologias 
de Design Thinking e de previsão estratégica, obtemos o processo de 
investigação criativa utilizado neste projeto. É uma abordagem estruturada 
para explorar os cenários que se podem desenvolver no futuro. 
Seguidamente, apresentamos uma introdução à metodologia e ao 
processo que a parceria utilizou para criar um mapa para os inovadores 
sociais explorarem a Tomorrow’s Land. 
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Metodologia de pesquisa criativa 

A pesquisa criativa usa o potencial criativo do Design Thinking para delinear 
o futuro, combinando duas disciplinas: Design Thinking (Mootee, 2013; 
Kelley, 2001) e previsão estratégica (Manu, 2007; Rohrbeck et al., 2015). A 
pesquisa criativa visa criar um entendimento sobre o estado da arte, o 
possível e o surpreendente no presente e no futuro. O processo de 
pesquisa criativa procura encontrar perguntas e respostas, permitindo a 
criação de novas realidades. 

Pesquisa criativa é: 

• uma forma de explorar o futuro utilizando a curiosidade  
• uma abordagem para explorar coletivamente um tema  
• um referencial para recolher inspiração e informação 
• uma mentalidade curiosa e inquisitiva 
• um processo estruturado e um kit de ferramentas  
• uma abordagem para desenhar o futuro 
• uma cultura que promove a exploração 
• uma investigação e criação de cenários  
• usar o futuro como fonte de inspiração para o presente. 

 
A pesquisa criativa depende de fases alternadas de pensamento 
divergente e convergente para aumentar ou diminuir a quantidade de 
escolhas possíveis no processo criativo. O pensamento divergente consiste 
na fase de exploração e implica aumento da complexidade. O pensamento 
convergente consiste em escolher qual o foco e leva a uma maior 
compreensão (Figura 1). 

 

Figura 1: Pensamento Divergente & Convergente  
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Processo de pesquisa criativa 

O processo de pesquisa criativa é estruturado de forma a permitir uma colaboração efetiva entre as pessoas que fazem parte do processo criativo. As três 
fases do processo de pesquisa criativa envolvidas no desenho do primeiro produto do Tomorrow’s Land são seguidamente apresentadas: 

DESCOBRIR  
Usar o mundo à nossa volta como fonte de inspiração 
Nesta fase, os participantes perguntam o que está a acontecer no mundo que possa ser usado como 
inspiração ou informação. O processo de descoberta reúne dados e informações que criam a base para 
aprender sobre o tema. 

DEFINIR  
Organizar, criar insights e aprender com as nossas descobertas 
Nesta fase, os dados são organizados para criar novos significados e insights sobre o tema. Os 
participantes perguntam como podem dar sentido aos dados recolhidos. Que novos insights podem ser 
descobertos? O que é que isto significa para o desenho do conceito? 

  

DESENHAR 

Idealizar, desenhar, prototipar e materializar novas ideias e conceitos 
A fase de desenho utiliza a formação de insights para abordar o tema com novos conceitos. Os designers perguntam como podemos usar os 
insights para desenvolver novas ideias e conceitos? Como podemos utilizar este novo conhecimento adquirido para responder completamente 

ao objetivo do projeto?  

 

Para colaborar de forma efetiva em torno do desafio partilhado, foi desenhada uma ideia clara sobre o tema. Assim, foi formulada a seguinte questão para 
orientar os parceiros do projeto no processo de investigação criativa. 

 
Como se apresenta o cenário presente e futuro da inovação social? 
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Âmbito da pesquisa (Scoping) 
O primeiro passo da exploração consistiu em definir o âmbito do esforço 
da pesquisa. Neste processo, os parceiros identificaram coletivamente 
tópicos relacionados com o assunto de investigação a ser explorado. 
Durante um workshop colaborativo os parceiros criaram um scope wheel 
através do processo de ideação sobre os tópicos relacionados com os 
seguintes quatro subtemas (Figura 2). 

Os quatro temas foram: 

• Inovação social 

• Economia colaborativa 

• Mentalidade intra-empreendedora 

• Desafios sociais europeus 

Este processo de definição do âmbito da pesquisa resultou na identificação 
de 159 tópicos classificados em três categorias, nucleares, adjacentes e 
periféricos, com base na sua relevância para o tema da investigação. 

Analisando os sinais (Scanning) 
Esta segunda fase consiste em recolher dados que permitam vislumbrar o 
futuro. Trata-se de sentir, reunir, interpretar e sintetizar exemplos de 
comportamento, tecnologia, capacidade organizacional, etc., que estejam 
relacionados com a fase anterior. Denominamos estes sinais como ‘pontos 
de dados’, uma vez que fornecem um sinal sobre o futuro. 

Mentalidade de análise (Scanning) 
Na prática, a inovação surge quando aspetos que aparentemente não 
estão relacionados, se conectam de uma forma nova e criativa. Quando 
rastreamos pretendemos recolher e criar consciência sobre os tópicos 
relacionados com o tema da investigação e, através destes, identificar 
novos cenários para a Tomorrow’s Land e para o papel dos inovadores 
sociais. Os tópicos provenientes da fase de scoping definem as áreas da 

sociedade que escolhemos observar e o processo de análise permite-nos 
aprofundar cada tópico em busca de sinais interessantes. Enquanto alguns 
tópicos são muito ricos e permitem extrair muitos sinais, outros 
apresentam menos potencial. O trabalho do investigador consiste em 
encontrar um equilíbrio entre aprofundar um tópico ou avançar, de forma 
a garantir a amplitude do processo de análise. 

Figura 2: Scope wheel 
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Do tópico ao scan card 
Na prática, escolhemos um tópico da scope Wheel e recolhemos sinais 
associados a esse tópico. A recolha é feita através do preenchimento dos 
scan cards. A amplitude e profundidade de análise do tópico em questão 
irá depender tanto da curiosidade do investigador como da sua 
persistência em investigar todos os tópicos. 
 

O scan card  
Os scan cards são usados para documentar os sinais. O scan card contém 
uma ilustração, título e subtítulo, e uma descrição do sinal analisado, 
descrevendo a sua relevância para o tópico, o tema e assunto de 
investigação, bem como a técnica de investigação utilizada e a fonte da 
pesquisa (Figura 5). A primeira intenção do scan card é fornecer uma fonte 
de informação simples e facilmente compreensível, bem como facilitar a 
partilha de avaliações sobre os sinais entre investigadores.

Figura 5: Scan card  

Figura 3: Mentalidade de análise Figura 4: A prática de scanning 
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Figura 6: Mosaico de scan cards 
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Definir insights 
Organizar os sinais é crucial para dar sentido à investigação. Para avaliar o 
potencial, a relevância, o significado, o impacto e a viabilidade dos sinais 
recolhidos, é criado um mapa físico. 

Passar da fase de scanning para a formação de insights implica rever todos 
os scan cards para se construir um mapa físico, onde os grupos de sinais 
relacionados entre si induzem novos significados para os investigadores. O 
papel dos investigadores na fase de definir insights consiste em colocar 
questões e criar insights que assegurem o potencial de sucesso do projeto 
criativo. As quatro técnicas seguintes são usadas na fase de definição: 

A VISUALIZAÇÃO consiste em produzir mapas visuais de sinais, 
clusters e temas de forma acessível para que possam ser 
facilmente partilhados com a equipa de investigação e os 
stakeholders. A Visualização torna a investigação partilhável, 
tangível e social. 

A ORGANIZAÇÃO consiste em estabelecer fronteiras definidas 
para pensar e conectar os pontos através do estabelecimento de 
relações entre os sinais e os temas explorados. Que clusters de 
sinais vemos? Quais são os temas recorrentes? Que palavras-chave 
definem estes grupos? A técnica de organização consiste em criar 
e nomear um cluster de sinais. 

A PRIORIZAÇÃO consiste em determinar quais os clusters e temas 
que devem ser incluídos no desenvolvimento do nosso projeto e 
como se relacionam entre si. Quais os temas mais relevantes e 
importantes? Que temas podemos eliminar? 

A CRIAÇÃO DE INSIGHTS consiste em extrair conhecimento e 
alcançar uma nova consciência sobre padrões, clusters e temas. O 
que aprendemos que é novo? O que não é novo, mas se tornou 

relevante depois do scan? Como denominamos este novo 
conhecimento de forma convincente? 

A Figura 7 demonstra o agrupamento de quatro sinais diferentes 
identificados pelo título do seu scan card, neste caso “Digital Power” 
(Poder Digital). Embora muitos outros sinais fizessem parte do cluster, 
estes quatro apresentam maior relevância e potencial para o tema e 
mostram o significado do insight de forma mais clara. 

Desenhando produtos 
A fase de desenho tem como objetivo reconhecer o potencial dos insights 
e do tema em geral. A intenção de design, a seguir descrita, permitiu 
converter os sinais no mapa da Tomorrow’s Land e na framework de 
aprendizagem apresentada nos capítulos seguintes. 

Intenção de Design: 

Como capacitar os pioneiros para se tornarem inovadores 
sociais do futuro? 

Como podem navegar e inovar na economia colaborativa? 
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Figura 7: Insights dos sinais 

A fase de definição resultou em 19 insights que incluíam um 
título, um slogan, uma descrição e uma questão para 
reflexão futura. Os títulos dos insights estão listados na 
Figura 8. 
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LEADERSHIP IN THE CONNECTED 
WORLD 

RESOURCEFUL WASTE 
  

DIGITAL DARWINISM EMBRACE COMPLEXITY SHARING MORE STUFF 

TRANSPARENCY IS THE NEW 
“TRUTH” 

  
  

FUTURE LITERACY 
  

TWEAKING THE EXISTING FOR 
GOOD 

GOVERNMENT BACKED CIVIC SOCIETY REDESIGNING INSTITUTIONS 

SIMPLE JOYS 
  

REDISTRIBUTION OF 
RESPONSIBILITY 

  

SOCIAL ACTION EDUCATION COMMON TERMS FOR GLOBAL 
COLLABORATION 

DEHUMANISING 
TECHNOLOGY 

[W]ECONOMY THE GLOCALISED WORLD COMMUNITY POWER 
  

FRUGAL DESIGN INSIGHTS INTO TOMORROW’S 
LAND 

 
         Figura 8: Insights 
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O mapa da Tomorrow’s Land 
Os mapas fornecem uma ferramenta essencial para navegar e interpretar 
paisagens desconhecidas e permitir chegar onde queremos. Ao usar um 
mapa, podemos planear a melhor rota entre os pontos de partida e 
chegada e, quando nos perdermos, podemos encontrar pontos de 
referência que nos permitam recuperar o nosso sentido de orientação. Um 
mapa dá-nos a capacidade de navegar de forma confiante em ambientes 
de incerteza. 

A Tomorrow’s Land é, pela sua própria natureza, incerta e em constante 
evolução. Quando eventos e pessoas alteram aspetos e regras no presente, 
novos futuros poderão surgir e outros desaparecer. Neste projeto, os seis 
parceiros exploraram sinais e recolheram insights relativos ao futuro da 
inovação social e da economia colaborativa de forma a mapear a 
Tomorrow’s Land. 

A investigação levou à identificação dos seguintes oito insights que 
correspondem a regiões distintas da Tomorrow’s Land e pretendem apoiar 
os futuros inovadores sociais a navegar na sua paisagem. Usando o mapa, 
descrito nas páginas seguintes, os pioneiros planeiam e desenham rotas de 
ação na sua jornada enquanto inovadores sociais. 

Quando lemos um mapa, devemos ter a consciência que este não é o 
mesmo que o território. Desta forma, os insights a seguir descritos não 
correspondem a uma tentativa de prever o futuro ou fornecer uma 
descrição completa sobre ele, mas apenas nomear e descrever certas áreas 
e que possibilidades estas acarretam. Como em todos os mapas, este não 
representa todos os elementos da paisagem e alguns destes elementos 
podem até ter mudado devido a fatores sociais, económicos ou 
ambientais. Outras pessoas e organizações produziram mapas diferentes e 
os inovadores sociais do futuro são convidados a explorar amplamente 
para fazerem distinções que possam ajudar o seu projeto a ter sucesso. 

Além de nomear e descrever as regiões da Tomorrow’s Land, são 
apresentados exemplos de insights que ajudam a ilustrar os elementos da 
paisagem. 

Se és um inovador social que se encontra perdido ou pretendes inspirar-te 
sobre o futuro do teu projeto, convidamos-te a fazer uma pergunta para 
reflexão. 

Convidamos-te a deixar que os seguintes insights induzam espanto, 
curiosidade e pensamento sobre o futuro, para orientar a tua 
jornada/viagem e apoiar as tuas ideias sobre um futuro melhor. 
Acreditamos que o futuro está à disposição de todos os corajosos que 
assumem a responsabilidade de resolver os nossos desafios coletivos. 
Acreditamos que quando tudo é incerto, tudo é possível, e que saltando de 
cabeça para a incerteza, qualquer pessoa pode ser criadora da Tomorrow’s 
Land.
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Parallel perspectives 

Múltiplas perspetivas permitem desenhar soluções de inovação social mais éticas 

Com o acesso global à internet, o mundo está cada vez mais interligado. O acesso online a blogs, notícias, vídeos e outros conteúdos torna cada vez mais fácil a avaliação 
do impacto das nossas ações, compras e opiniões no mundo. Num universo caracterizado por valores, crenças e culturas partilhadas isto não seria um problema. Na 
multiplicidade de culturas geograficamente independentes e acessíveis a todos, somos forçados a ignorar aqueles que estão fora da nossa esfera de informação ou a 
incluir as suas perspetivas nas nossas escolhas. Desta forma, a Tomorrow’s Land é um lugar onde é mais fácil estabelecer relações com os outros e ter em consideração 
os seus valores e culturas. Mas simultaneamente, o aumento da interconectividade também pode levar a apatia. Com a abertura a múltiplas perspetivas, somos levados 
a fazer escolhas mais éticas diariamente. Cabe ao inovador social encontrar um equilíbrio para agir quando as ações se tornam moralmente questionáveis. O sucesso da 
inovação social na Tomorrow’s Land é conduzida por pessoas com compasso moral que são ágeis quando expostas a novas informações e perspetivas. 

  

O que procurar 

Planetary Boundaries 

Em 2009 investigadores identificaram 
nove fronteiras planetárias para a 
atividade humana sustentável no 
planeta. 

Para teres uma perspetiva global sobre 
o impacto humano no planeta clica 
aqui. 

World Economic Forum 

Todos os anos os líderes mundiais 
reúnem-se em Davos para discutir os 
principais desafios mundiais. 

Fica a conhecer esta agenda global, 
clicando aqui. 

Facebook’s Global Community 

Num manifesto com 6000 palavras, Marc 
Zuckerberg compromete o Facebook a 
influenciar os desafios mundiais. 

Acompanha o trabalho do Mark Zuckerberg  
e fica a par da sua influência na maior rede 
social do Mundo. 

Sustainable Development Goals 

Em 2015, todos os países presentes 
na assembleia geral da ONU 
comprometeram-se com os 17 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável para transformar o 
mundo. 

Consulta-os aqui e inspira-te com 
uma comunidade de ação a nível 
global. 

 
Pergunta para reflexão 

Como podemos equilibrar o ato de reflexão e o ato de coragem para agir eficientemente em perspetivas interconectadas? 
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Sustainable systemic solutions 

O desenho sistémico permite transformar desafios em soluções sustentáveis 

  

O próximo passo na criação de valor não obriga necessariamente ao desenvolvimento de novos produtos, podendo combinar produtos, serviços e recursos já existentes para desenhar 
soluções que resolvam os desafios no momento e local onde surjam. Esta é uma das proposições de valor únicas que levaram ao sucesso de plataformas digitais como a Uber, a Etsy e a 
Amazon. Enquanto o design tradicional procura produzir tecnologia que responda a problemas estreitamente definidos, o design sistémico baseia-se em reformular os desafios como 
oportunidades, centrando-se nas suas verdadeiras causas. Desta forma, a inovação torna-se social quando uma multiplicidade de desafios sociais e ambientais são incluídos nos requisitos 
para a prática de negócio sustentável. O design sistémico permite que os inovadores se tornem inovadores sociais através da abertura da sua perspetiva e da inclusão de mais pessoas, 
perspetivas e desafios no seu trabalho. Na Tomorrow’s Land os inovadores sociais não são líderes de empreendedorismo à venda de ideias, mas sim facilitadores nas comunidades criando 
coligações em torno de desafios partilhados, para o benefício de todos. Têm a noção que os seus projetos se tornam mais eficazes pelo número de desafios que envolvem e, mais sustentáveis 

através do número de pessoas que envolvem.  

O que procurar 

Manhattan Dry Line 

Este projeto de arquitetura propõe uma 
infraestrutura social para prevenir 
inundações e apoiar a vida urbana. 

Consulta aqui um exemplo de design 
sistémico de uma cidade. 

Mondragon Worker Cooperative 

A cooperativa pertence aos seus 
trabalhadores e é governada 
democraticamente. 

Vê aqui algumas práticas empresariais 
colaborativas de grande escala. 

SROI 

O SROI mede o valor extra-financeiro 
para avaliar o impacto nos 
stakeholders, mede o que realmente 
importa. 

Vê aqui como medir o impacto social 
de forma mais ampla. 

Student/Nursery Home 

Lares de idosos convidam estudantes 
para combater a solidão e criar 
soluções de habitação mais baratas.  

Consulta aqui um exemplo da sinergia 
entre diferentes partes interessadas. 

 
Pergunta para reflexão 

Como podemos integrar mais desafios para fortalecer o nosso projeto? 
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Trust in technology takeover 

A era da tecnologia obriga a transferir a confiança nas pessoas para a própria tecnologia 
  

Termos como a automação, a impressão 3D e a indústria 4.0 são expressões características de um mercado de trabalho e de uma sociedade em rápida mudança. As máquinas tornam-se cada 
vez mais eficientes, sendo mais do que parceiras de produção nos processos físicos e computacionais. Com os algoritmos do Facebook a filtrarem a nossa informação e a Blockchain a 
prometer substituir partes centrais do nosso sistema financeiro, assistimos ao advento das entidades digitais, que são mais ou menos autónomas ou independentes da influência humana. 
Tradicionalmente, os processos de transação de valores envolvem uma instituição bancária como intermediário, mas o uso da Blockchain remove a necessidade de uma instituição ser 
controlada por pessoas para garantir a sua legitimidade. Como resultado, passamos a ter de confiar em algoritmos e na sua incorruptibilidade em vez de confiarmos nos trabalhadores do 
banco e nos seus acionistas. Esta superioridade através da sua eficiência, coloca estas entidades digitais à frente das instituições geridas por pessoas com funções sociais fundamentais. Por 
defeito, devemos aprender a confiar em algoritmos para conseguirmos filtrar as notícias que lemos e rastrear as nossas transações ou então faremos parte da minoria de pessoas com 
competências de processamento de dados e recursos capazes de analisar a qualidade destes serviços. As pessoas no primeiro grupo devem procurar recomendações em redes peer-to-peer 
ou em organizações como a Faitrade Foundation para ter acesso ao valor da informação, dos produtos e dos serviços. 

  

O que procurar 

Blockchain 

Este algoritmo promete aumentar a 
confiança nas transações financeiras 
através do afastamento das pessoas. 

Vê aqui uma tecnologia para 
transações de valor entre estranhos. 

Fairtrade 

A Fairtrade analisa dados inacessíveis 
para ajudar os consumidores a 
avaliar a equidade na cadeia de valor. 

Consulta aqui uma organização que 
simplifica dados complicados. 

Peer-to-Peer Recommendation 

Sites como o Yelp e a Amazon usam 
recomendações peer-to-peer para 
ajudar os utilizadores a filtrar dados e 
oportunidades. 

Vê aqui alguns mecanismos de 
confiança que combinam a 
intervenção humana e a digital. 

Distributed Autonomous Organisations 

As DAO são organizações cujos estatutos 
são inteiramente escritos em código, 
removendo as pessoas do seu centro. 

Consulta aqui algumas tecnologias 
autónomas.   

   

Pergunta para reflexão 

Como podemos verdadeiramente construir, confiar e criar valor para as pessoas, numa realidade digital e física? 
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Simple joys 

Os pequenos prazeres são a base para a criação de inovações sociais de sucesso 
  

Na sua essência, a inovação social consiste em fazer as pessoas felizes e criar bem-estar para si e para os outros. Como criadores de mudança, muitas vezes complicamos no processo para 
alcançar impacto social, muitas vezes esquecendo o que cria valor para um indivíduo no presente. Adicionalmente, compramos brinquedos e experiências novas para satisfazer as nossas 
necessidades, o que muitas vezes acarreta o custo de extrair recursos naturais para viajarmos para locais distantes ou obtermos tecnologias que nos entretenham por algumas horas. As 
simple joys consistem em encontrar prazer dentro de nós em vez de externamente. Podemos passar o resto da nossa vida em busca de prazeres externos, mas é uma perda de tempo se não 
nos centrarmos em nós mesmos e no que realmente importa: rir, chorar, relaxar, ajudar os outros, brincar, refletir e aproveitar o momento. Desta forma, criar e desenhar experiências 
simples, mas com significado é essencial para a inovação social, sendo o seu objetivo final e a génese para o seu sucesso.   

O que procurar  

Yoga and Meditation 

Yoga e meditação procuram criar 
alegria internamente em vez de 
depender em fatores externos. 

Vê aqui práticas de bem-estar 
interior. 

Institute of Play 

O instituto utiliza jogos como forma de 
melhorar a educação. Brincar é 
essencial para a aprendizagem. 

Consulta aqui uma abordagem que 
combina processos lúdicos com 
competências técnicas. 

#Selfieless 

Esta campanha convida as pessoas a 
tornar as camaras dos seus smartphones 
em atos de bondade em vez de selfies.  

Vê aqui como uma mudança de 
perspetiva cria alegria. 

Autotelic Activities 

Atividades que têm o seu propósito 
expresso no seu exercício, e não como um 
meio para um fim. 

Explora aqui teorias sobre experiência 
agradáveis. 

  

Pergunta para reflexão 

Como criar bem-estar interno pode ajudar as sociedades a tornarem-se mais sustentáveis? 
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Possibility of waste and frugality 

O desperdício é redefinido como um recurso a reutilizar em soluções de inovação social 
  

Diz a expressão popular que o lixo de um homem é o tesouro de outro. Cada vez mais verificamos a concretização dessa expressão quando o desperdício vai sendo redesenhado como um 
recurso valioso e soluções construídas a partir de cartão barato resolvem problemas de biliões de pessoas. Através da plataforma Airbnb, o tempo em que as nossas casas estão desocupadas é 
preenchido por exploradores; a Adidas recicla garrafas de plástico, transformando-as em têxteis e novas sapatilhas; e na India rural, soluções com cartão estão a substituir equipamentos 
médicos.  No passado, os recursos eram extraídos para criar um produto que terminaria os seus dias como lixo. Na Tomorrow’s Land, a economia de extração linear enfraquece e uma rede 
inovadora de reutilização de recursos emerge. Pessoas e organizações inovadoras encontram formas de expandir a possibilidade de uso tradicional dos produtos, recursos, serviços e desperdício 
ao redefinirem a sua aplicação. Na Tomorrow’s Land, a escassez de recursos é vista como uma possibilidade de encontrar alternativas a baixo custo e a abundância é redefinida como uma 

possibilidade de redistribuição de forma sustentável. Na Tomorrow’s Land, os inovadores sociais encontram tesouros onde os outros encontram lixo.  

 

O que procurar 

Frugal Innovation 

Bio engenheiros de Stanford 
desenham centrifugadora de cartão a 
2 dólares que permite diagnosticar 
malária e HIV. 

Vê aqui um exemplo de como criar 
algo a partir do nada. 

Airbnb and Spare Spaces 

A plataforma de partilha de casas 
disponibiliza habitações 
desocupadas, redistribuindo recursos 
desperdiçados. 

Pesquisa aqui sobre a redistribuição 
de recursos. 

Ugly Fruit 

A Fruta Feia distribui fruta que é 
rejeitada pelos canais comerciais. 

Vê aqui como desenhar soluções 
para o desperdício de recursos. 

Building for the Next Billion 

Servir o próximo bilião de utilizadores de 
internet obriga a Google a transformar as 
limitações como oportunidades. 

Vê aqui como ultrapassar desafios através 
da inovação. 
 

  

Pergunta para reflexão 

Como podemos reformular a escassez e a abundância como possibilidades para a inovação social? 
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The glocal paradox 

A co-existência entre perspetivas globais e locais cria uma polarização de ideias 
  

No nosso mundo interconectado, temos movimentos que procuram a unidade global e movimentos localizados que visam preservar a singularidade e a divisão entre 
culturas, estados-nação e línguas. A coexistência destes movimentos cria uma polarização no discurso público e uma mudança para um mundo glocalizado. Este paradoxo 
glocal dá origem a conflitos, uma vez que os globalistas cada vez mais se conectam através de interesses partilhados, enquanto que os localistas criam comunidades 
ancoradas na sua geografia local. O paradoxo glocal é a tensão existente entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a mentalidade 
“America First”, entre o interculturalismo, a assimilação e a segregação e a tensão entre progressistas de esquerda e nacionalistas de direita. Um futuro mais inclusivo e 
inovador requer que os inovadores sociais integrem as perspetivas globais e locais, criando soluções mais duradouras e mais desejáveis. As iniciativas que conseguem 
superar a polaridade irão aumentar a tolerância e unir as pessoas em torno de desafios comuns. 

  

O que procurar 

Samsoe Energy Academy 

Envolver uma comunidade insular em 
atividades locais em torno de assuntos 
locais e globais. 

Vê aqui uma comunidade local 
pioneira em energia renovável. 

Chinese Globalism 

Em 2017, Xi Jinpeng assegura o 
compromisso da China para com o 
mercado global apesar do 
protecionismo no Ocidente. 

Vê aqui a liderança futura do 
comércio global. 

European Nationalism 

Partidos de direita em toda a Europa 
querem abandonar a União Europeia e 
reconquistar a independência nacional. 

Vê aqui mais sobre diferenças culturais e 
assuntos locais. 

Democracy in Europe Movement 

O movimento pan-Europeu de 
esquerda procura redesenhar a 
colaboração europeia. 

Sabe mais aqui sobre inovação pan-
Europeia e colaboração política. 

  

Pergunta para reflexão 

Como podemos unir as perspetivas globais e locais e criar soluções globais e locais sustentáveis? 
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Reshuffled responsibility 

As comunidades locais e os organismos sociais assumem a responsabilidade pela co-criação de um novo contrato social 
  

Diante da diminuição dos níveis de serviços, downscaling e outsourcing, as comunidades inovadoras assumem a responsabilidade de questionar e rescrever o contrato 
social existente. Organizações informais surgem da insatisfação e criam soluções baseadas nas necessidades das comunidades, cuidam dos doentes e dos idosos, educam 
as crianças a asseguram o acesso rápido à internet ou ao fornecimento de energia renovável. Estas organizações superam as inovações comerciais no envolvimento dos 
cidadãos e são impulsionadas por um novo sentimento de pertença e de apropriação. A expansão do mercado de trabalho digital assente em plataformas, o 
envelhecimento da população, a urbanização e a automação desafiam o contrato social. Cabe aos inovadores sociais e às comunidades pioneiras assumir a 
responsabilidade de enfrentar estes desafios com soluções novas que funcionem no mundo glocal e conectado. 

  

O que procurar 

Malaga Común Local Currency 

O Local Exchange Trade Systems 
envolve a comunidade local e 
rescreve o contrato social. 

Vê aqui novas formas de comércio e 
economia comunitária. 

B4RN Rural Broadband 

Infraestrutura de banda larga criada 
pela distribuição sem fins lucrativos, 
num esforço liderado por uma 
comunidade rural no noroeste de 
Inglaterra. 

Sabe mais sobre a inovação na 
construção de infraestruturas. 

ManaBalss Public Initiatives 

Plataforma que envolve os cidadãos no 
processo democrático e reforma o 
processo político. 

Vê aqui como redesenhar a participação 
democrática. 

British Community Hospitals 

Os hospitais tornam-se empresas sociais 
com a austeridade e o crescimento da 
população a pressionar o sistema 
nacional de saúde. 

Conhece aqui iniciativas comunitárias 
que mudam a cultura.  

  

Pergunta para reflexão 

Como podem os inovadores sociais envolver as comunidades e levá-las a assumir responsabilidade rescrevendo em conjunto o contrato social para um futuro melhor? 
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Digital darwinism 

A sociedade digital cria oportunidades que influenciam e alimentam uma nova ordem social 
  

O darwinismo digital consiste numa nova ordem social, onde novas formas de capital decidem quem pode influenciar o mundo. Na terra de ontem, o poder de influência 
era maioritariamente determinado pelo poder político formal, pela acumulação de capital ou pelo apoio de organizações com muitos recursos. Na Tomorrow’s Land, um 
qualquer vídeo viral e seguidores das redes sociais são adicionados a esta lista, tornando o panorama da influência mais volátil e acessível. Um novo vídeo partilhado por 
um YouTuber de sucesso ou um único tweet podem movimentar políticas, dinheiro ou massas – e qualquer pessoa o pode fazer. Mas qualquer um não é toda a gente. A 
nova estrutura social não equivale a uma utopia igualitária, apenas redistribui a influência para as pessoas que conseguem gerir este novo capital digital. Um dos nossos 
vizinhos pode dominar o debate político da próxima semana através de um vídeo com um milhão de visualizações no YouTube, enquanto outro pode ser um clickworker 
mal pago no Amazon Mechanical Turk. O darwinismo digital é o aparecimento de uma nova ordem de influência e de competências no mundo digital – é uma estrutura de 
poder onde nativos digitais convivem com imigrantes digitais e influenciadores trabalham lado a lado com Clickworkers. 

  

O que procurar 

Online Influencers 

Influenciadores online como Casey 
Neistat aproveitam o poder da 
internet para influenciar políticas e os 
consumidores. 

Vê aqui a classe superior digital. 

Clickwork at Amazon Turk 

Clickworkers ganham cêntimos a 
realizar tarefas online, criando uma 
subclasse digital na sociedade global. 

Conhece aqui a nova subclasse da era 
digital. 

Acxiom Digital Worth 

As organizações quantificam o nosso valor 
digital e categorizam as pessoas como lixo 
ou ouro para os anunciantes. 

Consulta aqui a avaliação da influência 
online. 

Zero Marginal Cost Society 

Os serviços digitais dominam os seus 
concorrentes através da diminuição de 
custos marginais e do desenvolvimento 
rápido. 

Explora aqui o Mercado digital. 

  

Pergunta para reflexão 

Como podem os inovadores sociais usar ferramentas digitais para capacitar todos em vez de apenas aqueles que pertencem à classe alta digital? 
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Figura 9: Mapa da Tomorrow’s Land  
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Desenhando o futuro 

Com o mapa da Tomorrow’s Land, os parceiros deste projeto têm como 
objetivo ajudar os inovadores sociais do futuro a prever e desenhar o seu 
e o nosso futuro, tornando-se Campeões da Mudança. Convidamos os 
future thinkers a usar o amanhã como inspiração para o hoje e 
enfrentarem os desafios com proatividade. Uma forma de interagir com o 
mapa da Tomorrow’s Land e com o futuro é através da utilização de 
métodos desenvolvidos por pensadores e estrategas do futuro. Assim, esta 
seção do relatório apresenta uma pequena introdução ao Cone do Futuro 
(Future Cone), um exemplo de como criar cenários e novas narrativas sobre 
o futuro. Seguidamente, apresentamos as Stories of Tomorrow, criadas 
pelos parceiros e colaboradores do projeto a partir das suas visões sobre a 
Tomorrow’s Land. 

Future cone (Cone do futuro) 
Future thinking não é uma ciência sobre como prever um futuro em 
concreto, é uma abordagem para desmistificar o futuro e usá-lo como 
fonte de inspiração para o presente. No processo de investigação do 
projeto Tomorrow’s Land, foram recolhidos sinais sobre o presente e o 
futuro para avaliar, de forma mais sustentada, os futuros possíveis que 
venham a emergir. Como pensadores do futuro podemos usar estes sinais 
para avaliar tendências e incertezas do presente e o seu impacto no futuro. 
Compreendendo os sinais e a forma como se interrelacionam, podemos 
avaliar a probabilidade de determinados cenários futuros; mas os 
verdadeiros benefícios surgem quando utilizamos os sinais, insights e 
cenários para induzir a ação agora, o que aumenta a probabilidade dos 
nossos cenários preferidos. 

O cone do futuro ilustra a possibilidade de cenários futuros, relacionando-
os com o presente (Figura 10). Ao colocar-se a si, às suas competências, ao 
seu projeto e compromisso, no vértice do cone, pode observar cenários 

futuros e usá-los, orientando os seus esforços 
para criar uma sociedade mais inclusiva e 
inovadora – utilize o cone e os cenários para 
avaliar se os seus esforços atuais o aproximam 
ou afastam do seu cenário preferido.

  

Figura 10: Future cone 
(Cone do Futuro) 
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Potencial 

O axioma principal do future thinking é que o futuro é aberto e 
indeterminado, no sentido em que nada está definido e tudo pode 
acontecer. Para além do momento atual, de alguma forma tudo apresenta 
potencial. 

Futuros prováveis 

No domínio dos futuros prováveis, encontramos cenários que muito 
provavelmente se irão tornar realidade e no centro encontramos o futuro 
esperado. Os cenários prováveis baseiam-se nas tendências atuais que 
observamos no mundo. Como exemplo, podemos utilizar a taxa de 
natalidade para avaliar a capacidade necessária nas creches nos próximos 
cinco anos e a capacidade necessária nas escolas depois desse prazo. 

Futuros plausíveis 

O domínio dos futuros plausíveis refere-se a todos os cenários que podem 
acontecer como um efeito do conhecimento atual. Ao combinar o 
conhecimento atual sobre natureza, sistemas de interação humana, 
causalidade e processos, etc., podemos construir novos cenários plausíveis 
do futuro. Um exemplo de cenário plausível é a energia 100% renovável na 
Europa. Sabemos que podemos extrair energia do sol, vento e biomassa, 
mas assegurar a distribuição consistente da energia através de fontes 
renováveis continua a ser um grande desafio, mantendo-se a necessidade 
de recorrer a combustíveis fósseis. 

Futuro possível 

O domínio dos futuros possíveis inclui todos os cenários de futuro que 
podem acontecer e inclui futuros que no presente parecem irrealistas. Os 
futuros possíveis dependem de conhecimento do mundo que ainda não 
existe. Os seres humanos tornarem-se uma espécie interplanetária é um 
exemplo de um cenário possível, fora do domínio do plausível. Algumas 

questões sem resposta incluem a existência de planetas adequados à vida 
humana e como sobreviver à longa viagem. 

Futuros preferíveis 

O domínio dos futuros preferíveis depende dos juízos de valor do future 
thinker; é o que queremos que aconteça. Uma das declarações mais 
famosas sobre um futuro preferível está presente no discurso de John F. 
Kennedy ao Congresso Americano, a 25 de Maio de 1961 (NASA, 2004): 

“Eu acredito que esta nação deve comprometer-se a alcançar o objetivo, antes 
do final desta década, de levar o Homem à lua e garantir o seu regresso à terra 
em segurança. Nenhum projeto espacial neste período será mais 
impressionante para a humanidade, ou mais importante para a exploração a 
longo prazo do espaço.” 

Nesta declaração, JFK compromete-se a si mesmo e ao país a atingir um 
objetivo aparentemente impossível, uma vez que o conhecimento e 
tecnologia necessária para o projeto ainda não existia. No entanto, a 
declaração acionou atividades de investigação e investimento que, passada 
uma década, fez aumentar a probabilidade de o Homem chegar à lua. As 
atividades do cenário passam do domínio plausível para o domínio 
provável e futuro esperado, até que, a 24 de Junho de 1969, os astronautas 
Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin regressaram de forma segura 
à superfície terrestre.  

Estratégias para o futuro 

Usando o cone do futuro como uma estrutura para pensar o futuro, os 
inovadores sociais podem gerar cenários sobre o que pode vir a acontecer 
para criar oportunidades de ação. Através de uma avaliação do seu 
potencial de impacto positivo e probabilidade, podem tomar decisões 
estratégicas mais fundamentadas. Por fim, future thinking e a tomada de 
decisão estratégica permitem aos inovadores sociais planear estratégias 
para agir dentro dos seus projetos e tornarem-se co-criadores da 
Tomorrow’s Land. 
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Stories of tomorrow 
A próxima secção do relatório apresenta quatro cenários preferíveis, co-
criados por inovadores sociais e pelos parceiros do projeto Tomorrow’s 
Land, como exemplos de como criar cenários, narrativas passadas num 
futuro desconhecido. As histórias são contadas como se existissem e fazem 
referência a eventos e organizações atuais, combinando elementos de 
alguns ou de todos os insights descritos no capítulo anterior. 

 

Story #1 – A New Era of Collaborative Leadership 

Durante a era industrial, a liderança era uma extensão da sua 
versão militar – o líder era o primeiro a abandonar a trincheira 
para enfrentar a morte. O líder era o homem que comandava 
os outros através do seu corajoso primeiro passo. O Fórum 
Económico Mundial de 2017 marcou um ponto decisivo no 
desenvolvimento de uma nova era da liderança. Nas décadas 
seguintes, a liderança tem vindo a ser cada vez mais 
reconhecida como uma atividade colaborativa, onde todos os 
membros da comunidade fazem a sua parte de forma a 
atingirem o objetivo partilhado por todos. Esta nova era da 
liderança é chamada de responsiva, consciente, evolucionária 
e facilitadora e tem como objetivo alinhar as pessoas de forma 
colaborativa, em torno do compromisso de regenerar os 
recursos do mundo e reformar a sociedade para benefício de 
todos os seres humanos. A nova era da liderança tem desde 
então envolvido pessoas e comunidades para co-desenhar 
novas organizações, culturas e tecnologias, em que cada um 
faz a sua parte para criar um mundo mais justo, sustentável e 
próspero. 

 

Story #2 – Democratic Rhizomatic Organisations 

Kim é a responsável de envolvimento em projetos na Faber 
Coop e recebeu os resultados da última sondagem feita aos 
sócios, sobre ideias de projetos para cooperação. 
Colaboradoes, co-criadores, e participantes em projetos, 
investiram o seu tempo livre, dinheiro e rede social para 
tornarem os projetos uma realidade. Kim é responsável pela 
receção dos resultados da sondagem e, de em conjunto com 
quatro outros colaboradores, desenhar a estrutura e 
distribuição de tarefas para as propostas finais dos projetos. 
Passada uma semana, Kim e o grupo de quatro colaboradores 
apresentam na exposição de projetos uma maquete, com a 
expectativa de que todos os 135 membros da cooperativa se 
inscrevessem nos 12 novos projetos. Co-criadores, 
participantes e críticos assistem online à exposição de projetos 
e inscrevem-se para assegurar o sucesso dos mesmos. Um dos 
projetos não consegue recursos suficientes para prosseguir, o 
que significa que apenas 11 projetos são implementados. O 
projeto de maior dimensão envolve 3 milhões de pessoas, tem 
um orçamento de 1,647,000€ e a possibilidade de criar 20 FTE 
(Full time equivalente) para serem distribuídas pelas 51 
pessoas envolvidas no projeto. 
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Story #3 – Multi Local Coexistence 

Em 2020, a Global Partnership for Effective Development 
Cooperation (GPEDC) realizou, juntamente com a Assembleia 
Geral da ONU, a sua quarta reunião de alto-nível, em Buenos 
Aires. A reunião teve dois objetivos: avaliar o progresso do 
Acordo Climático de Paris e traçar o percurso dos 
desenvolvimentos futuros nos países com menores 
rendimentos. Tendo concluído que o Acordo não foi longe o 
suficiente para travar o ritmo das alterações climáticas, os 
líderes mundiais inspiraram-se no modelo nórdico e traçaram 
o objetivo de que todos os países sejam 100% livres de 
combustíveis fósseis até 2050. Trinta anos depois, 
conseguimos atingir o objetivo com sucesso. Todas as formas 
de aquecimento, energia, eletricidade e combustíveis são 
provenientes do vento, sol e bio fuel. Comunidades pequenas e 
autossuficientes substituíram as grandes empresas de energia 
e um novo modelo de cidadania mais fluído, permite que as 
pessoas mantenham o seu estatuto, contribuindo para o uso 
sustentável de recursos nas suas comunidades. Desde a 
implementação do modelo em 2035, a mobilidade de mão-de-
obra internacional aumentou dez vezes e os indicadores de 
felicidade nacional atingiram máximos históricos em todos os 
países. Estudos mostram que o renovado sentido de propósito 
e de pertença à comunidade, introduzidos pelo modelo de 
cidadania, são a principal causa desta mudança. 

 

 

Story #4 – Social Innovators in Tomorrow’s Land 

Bem-vindo à Tomorrow’s Land, uma sociedade mais inclusiva 
e inovadora que trabalha para as pessoas e para o planeta. Na 

Tomorrow’s Land as pessoas assumem a responsabilidade de 
co desenhar a sociedade em comunidades colaborativas. Os 
inovadores sociais criam ligações entre culturas, organizações 
e mentalidades que têm impacto nos contextos locais, globais 
e virtuais. Os inovadores sociais da Tomorrow’s Land tornam o 
seu trabalho, os seus negócios em desenvolvimento e os seus 
projetos comunitários na sua missão pessoal para melhorar o 
seu contexto, competências e compromisso e criar um impacto 
duradouro. Em busca da sua missão, seguem a sua jornada de 
aprendizagem pelo mundo, criando ligações e impacto pelo 
mundo. Os inovadores sociais são corajosos nos seus esforços 
de abraçar a incerteza, com esperança nos seus sonhos. 
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Referencial de aprendizagem para 
inovadores sociais 

Desenho do referencial de aprendizagem 

Como parte do primeiro resultado deste projeto, o referencial de 
aprendizagem estabelece a base para as futuras atividades do projeto e 
orientará a definição das competências-chave a serem abordadas para 
desenvolver futuros inovadores sociais. Ao estabelecer um novo 
referencial de aprendizagem e conteúdos, pretendemos apoiar 
educadores a capacitar aspirantes a inovadores sociais. O projeto 
promoverá o desenvolvimento holístico de competências transversais 
necessárias ao desenvolvimento bem-sucedido da inovação social. 

O referencial de aprendizagem centra-se no ator principal: o inovador 
social. Os inovadores sociais são atores que contribuem para a criação, 
implementação e aumento de novas ideias, bem como para influenciar 
nova legislação. Eles “podem ter origem em todos os setores da vida” (DG 
Regional and Urban Policy & DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 
2013) e operam em todos os setores possíveis, onde haja uma necessidade 
social e oportunidade de melhorar. Ser um inovador “social” significa ser 
capaz de beneficiar a sociedade com soluções novas, demonstrar um 
verdadeiro interesse pelo problema e mostrar vontade de apoiar os outros. 

O referencial de aprendizagem do projeto Tomorrow’s Land é desenhado 
para avaliar as necessidades de desenvolvimento pessoal dos inovadores 
socias. Os educadores serão capazes de utilizá-la para apoiar, desenvolver 
e influenciar de forma positiva a próxima geração de inovadores sociais, 
para que estes sejam capazes de beneficiar a sociedade através da 
introdução de abordagens, produtos e serviços criativos. Um inovador 
social deve estar totalmente equipado com conhecimentos e 
competências para fornecer à sociedade novas soluções socialmente 

orientadas para problemas existentes ou que possam vir a surgir. Para o 
conseguirmos, desenvolvemos um referencial de aprendizagem que: 

• Identifica habilidades, competências e conhecimentos 
necessários para inovar 

 

• Encoraja a concretização de interesses e objetivos pessoais, que 
influenciam as intenções dos inovadores sociais 

 

• Reconhece a existência de uma mentalidade, paixão e conjunto 
de valores que distinguem o comportamento social   

Além disso, representa as relações dos inovadores sociais com o mundo 
exterior, enfatizando as múltiplas influências que os inovadores sociais, 
bem como outros stakeholders e contextos onde atuam, têm uns sobre os 
outros. 

Recolha de dados e análise 

O referencial de aprendizagem combina os resultados do processo de 
investigação criativa, que incluiu a revisão da literatura e focus groups na 
fase convergente. Envolveu a participação de seis países Europeus: Reino 
Unido, Portugal, Dinamarca, Itália, Alemanha e Letónia e focou-se nas 
competências ligadas à inovação e empreendedorismo social. A recolha e 
análise dos dados foi desenvolvida com um método para análise 
quantitativa adaptado de Gioia, Corley and Hamilton (2013), através da 
utilização do software de análise de conteúdo MAXQDA. As etapas são 
descritas seguidamente. 

1. Organização de 6 focus groups em 6 países   
2. Transcrição dos dados dos focus groups 
3. Mapeamento dos dados através do questionário do focus group 
4. Leitura & revisão dos dados transcritos 
5. Primeira codificação feita duas vezes, de forma independente 
6. Codificação combinada e reorganização dos códigos 
7. Segunda codificação com os dados combinados 
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8. Resultados preliminares 
9. Procura de significados & relações 
10. Determinar resultados 

Estas etapas foram rigorosamente executadas da seguinte forma: 

Formação dos focus groups 

Os focus groups são uma forma de recolha de dados qualitativa 
utilizada para obter informações sobre um tema específico. No 
projeto Tomorrow’s Land, nós organizamos focus groups para 
melhor percebermos a situação atual da inovação social na Europa 
e no mundo. A escolha dos participantes baseou-se na experiência 
que tinham nas áreas da inovação e do empreendedorismo social. 
Os grupos de participantes foram geralmente diversos em termos 
de género, profissão e idade. Os seis parceiros do projeto 
Tomorrow’s Land organizaram os focus groups nos seus países, 
com o seguinte número de participantes por país: 

1. Regenerus, Merseyside, Reino Unido    6 
2. Advancis, Matosinhos, Portugal    10 
3. Bespoke, Copenhagen, Dinamarca    10 
4. Politecnico di Milano, Milão, Itália    7 
5. Münster University of Applied Sciences in Münster, Alemanha 7 
6. Social Innovation Centre, Daugmale, Letónia   8 

 Condução dos focus groups  

As perguntas do focus group centraram-se nas experiências e ações 
dos participantes para melhor percebermos como está a acontecer 
a inovação social, quais as ações dos inovadores e 
empreendedores sociais e o contexto onde se inserem. Cada 
discussão dos focus groups foi gravada e registada de forma 
anónima, com o consentimento dos participantes e de acordo com 
considerações éticas. 

 Analisando os dados do focus group 

Após a realização dos focus groups, os dados recolhidos foram 
transcritos para um script preparado para a sua análise. Através 
dos temas e as questões colocadas, os dados transcritos foram 
mapeados durante a primeira codificação. As transcrições foram 
novamente revistas para obtermos uma melhor compreensão dos 
dados, tendo como guia o mapa resultante da primeira codificação.  

A primeira ronda de codificação foi completada usando o mapa 
como código.  

Figura 11: Modelo circular do inovador social 
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Todos os dados transcritos foram revistos e as informações 
recolhidas foram agrupadas com os códigos correspondentes. Esta 
tarefa foi desenvolvida simultaneamente por dois investigadores, 
mas de forma independente, para evitar a possibilidade de 
enviesamento e garantir que nenhum dos dados fosse ignorado. 

Os dois conjuntos de dados foram combinados. Todos os códigos 
correspondentes foram compilados. Os novos códigos criados, 
durante a primeira fase de codificação por ambos os 
investigadores, foram considerados e incluídos ou reorganizados. 
Estes novos códigos indicaram temas, tópicos e assuntos que 
podem não ter sido pensados para este focus group, mas que se 
mostraram importantes para os participantes em relação à sua 
experiência na área da inovação social. Por este motivo foram 
incluídos no novo sistema de codificação. 

A segunda ronda de codificação foi concluída. Com a introdução de 
novos códigos e reorganização de outros códigos já existentes, 
surgiu a necessidade de rever e recodificar a informação, para 
espelhar as diferenças mais importantes. Este conjunto final de 
dados codificados levou-nos aos nossos resultados preliminares. A 
informação foi resumida e compactada – retirando os pontos 
principais dos dados recolhidos. Os resultados preliminares foram 
revistos e analisados para extração de significados. Muitas partes 

dos dados codificados foram de alguma forma 
conectados a outras partes dos dados. Estas 
relações foram anotadas e organizadas por 
categorias. 

Resultados 

Foi possível retirar conclusões através dos 
resultados obtidos. Com base nestas 
conclusões e na revisão do conhecimento 

existente nos campos da inovação social e da economia colaborativa, 
propomos um modelo circular para a compreensão e formação dos 
inovadores sociais (Figura 11). Este modelo é constituído por um centro 
intrínseco, um nível extrínseco e um nível de aprendizagem que serão 
descritos nas próximas secções. 

 

Centro intrínseco 

O ‘centro intrínseco’ representa as assunções e princípios internos 
mantidos a nível do indivíduo. Consiste nos valores, mentalidade e na 
paixão que os inovadores sociais reconhecem como centrais no seu papel. 
O ‘centro intrínseco’ identifica as perceções individuais enraizadas e, desse 
modo, forma a lente através da qual os inovadores sociais vêm o mundo e 
também define a forma como interpretam a realidade. Neste contexto, o 
centro intrínseco pode ser compreendido como as perceções e crenças que 
os indivíduos têm tendência a exibir em condições normais e o seu desejo 
de aplicar os seus valores e crenças. 

Valores 
Os valores são uma parte central de quem nós somos. Estruturam os 
princípios do nosso comportamento moral e representam os aspetos 
abstratos que são importantes na nossa vida. São representações abstratas 
dos resultados desejáveis que são mais prováveis de influenciar o nosso 
comportamento (Torelli & Kaikati, 2009). 

Relativamente aos inovadores sociais, descobrimos que os seus valores 
sociais estão intimamente ligados à “filosofia da ajuda”. Esta filosofia 
sugere que os inovadores sociais observam o mundo através de lentes da 
luta pelo bem-estar, o que lhes permite identificar desafios e necessidades 
e as ações subsequentes. Os indivíduos iniciam ações de inovação social 
porque ‘pretendem ajudar (…) e atuam em concordância com estes Figura 12: Centro intrínseco 
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valores’ (citação do focus group). Isto reflete uma vontade individual inata 
de contribuir para o bem-estar dos outros. Os indivíduos encontram 
satisfação e alegria em ajudar, e assim, ajudar torna-se o motor das suas 
ações. 
 
Os inovadores sociais descrevem os seus valores como estando ligados à 
sua disposição de ajudar e encontrar alegria e significado ao fazê-lo, o que 
se traduz na motivação de inovar ‘socialmente’. A filosofia de ajudar 
consiste em apoiar as pessoas sempre que possível, influenciando as suas 
vidas de forma positiva. A filosofia central que orienta as ações dos 
inovadores sociais consiste em promover o bem-estar individual e das 
comunidades. 

Mentalidade 
Mentalidade é um conjunto de crenças sobre nós mesmos e o ambiente 
que nos rodeia que orienta as nossas ações. É um modo de pensar que 
distingue o nosso comportamento, a forma como agimos e respondemos 
às situações. Uma mentalidade empreendedora é instintiva e 
determinante para a inovação social. A mentalidade empreendedora 
refere-se à ‘capacidade de sentir, agir e mobilizar-se em condições de 
incerteza’ (Haynie et al., 2010). Os inovadores sociais com uma 
mentalidade empreendedora, abordam os problemas enquanto 
oportunidades para criarem soluções inovadoras. Dentro desta 
mentalidade, os inovadores sociais precisam saber que às vezes é melhor 
‘pedir perdão do que pedir permissão quando tentam coisas novas’ 
(citação do focus group). 

Paixão 
Paixão refere-se a um sentimento forte e entusiasmo em relação a alguma 
coisa. Manifestando-se como uma emoção intensa, a paixão reflete-se no 
desejo extraordinário de uma pessoa fazer algo. Para os inovadores sociais, 
a paixão atua como um gatilho para novas ideias, resultando das coisas que 
têm significado para estes. A paixão pode facilitar o processo de inovação, 

alimentando o desejo e a vontade do inovador social em agir, porque dessa 
forma, é possível usar a paixão individual para fazer o bem ao inovar. Os 
inovadores sociais podem também ser motivados pela paixão relacionada 
com a ‘filosofia da ajuda’ – a vontade de contribuir para o bem-estar dos 
outros, porque ‘descobriram a paixão de fazer algo de bom pelas pessoas 
que os rodeiam’ (citação do focus group).  

Nível extrínseco 

O nível extrínseco refere-se à 
materialização do centro intrínseco sob a 
forma de interesses e propósitos 
tangíveis. Isto descreve as motivações de 
um inovador social que orientam o 
desenvolvimento e a implementação de 
uma inovação. Considerando o princípio 
básico de que os seres humanos são 
movidos por interesses específicos, o 

interesse e o significado são condutores das ações dos inovadores sociais, 
sempre que iniciam qualquer ação dirigida a um desafio social. 

Propósito     
O propósito é a razão pela qual algo é feito e que orienta uma intenção 
individual. Representa um objetivo concreto de realizar uma ação, que 
também resulta em satisfação. 

Para os inovadores sociais, a motivação para trabalhar em iniciativas sociais 
pode ser influenciada não só por incentivos financeiros, mas 
principalmente por fatores sem fins lucrativos como o desejo de gerar valor 
para a sociedade ou criar soluções inovadoras para os outros. O propósito 
para iniciar e desenvolver inovações sociais pode surgir de diferentes 
fontes, incluindo pessoas próximas, comunidades locais e experiências 
individuais. Pode também resultar do reconhecimento de uma necessidade 

Figura 13: Nível extrínseco 
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para uma solução eficaz. Os exemplos existentes de inovações sociais de 
sucesso também podem atuar como fatores motivacionais que levam um 
indivíduo a trabalhar nesta direção. O efeito indireto do propósito social é 
um impulsionador chave da inovação social.   
 

In Em algumas ocasiões, a aleatoriedade desempenha um papel 
fundamental. Algumas pessoas apenas pretendem tentar algo novo porque 
por vezes apenas querem ‘conhecer novas realidades e ter um novo 
desafio nas suas vidas…’ (citação do focus group). No entanto, 

simultaneamente, alguns indivíduos 
têm a capacidade de compreender 
certas alternativas e perspetivar os 
seus objetivos a partir daí.   

Interesses 
O interesse refere-se à curiosidade e 
atração pelo envolvimento com algo 
em específico, que origina um 
comportamento dirigido a 
encontrar algo que um inovador 
social queira conhecer e aprender 
mais sobre. O interesse facilita a 
vontade humana para atingir 

objetivos específicos e ganhar novas experiências. 

Há diferentes interesses que explicam o envolvimento na área da inovação 
social, alguns incluem o desejo pessoal de usar o conhecimento existente 
e obter competências para ganho próprio, como melhorar o currículo ou 
conseguir lucro financeiro (exemplos retirados dos focus groups). O 
interesse pessoal numa área específica também pode ser positivamente 
aplicado no processo de inovação. Pode ser uma forma de estudar um 
tópico de interesse mais a fundo e aplicá-lo no processo de inovação, ou 

aproveitar o tempo livre para desenvolver inovações sociais como um 
hobby. 

Interesses e propósitos refletem as motivações individuais enraizadas nos 
valores, mentalidade e paixões. No caso dos inovadores sociais, existe uma 
forte motivação para envolver, ajudar e sentir-se útil aos outros. Estes 
atributos também podem ser estimulados através da identificação desses 
interesses e propósitos, em conjunto com o centro intrínseco, conseguimos 
identificar os atores que serão mais propensos a desenvolver inovações 
sociais. 

 

Nível de Aprendizagem 

O terceiro nível do modelo circular introduz a camada da aprendizagem. 
Este nível configura as possíveis formas de apoiar os indivíduos a 
desenvolver talentos, fortalecer competências existentes e aprender novas 
e obter conhecimentos específicos. Em conjunto, talentos, conhecimento 
e competências irão ajudar os inovadores sociais a desenvolver as 
atividades necessárias para facilitar o processo de inovação social. 

 

Competências e habilidades 
Os inovadores sociais utilizam diferentes competências e habilidades que 
são cruciais para a sua atividade. Estas competências e habilidades foram 
organizadas nos cinco seguintes perfis: criativo, implementador, 
catalisador da mudança, conector e entusiasta da tecnologia. Assim, cada 
perfil bem como todos os perfis em conjunto, sugerem possíveis 
combinações de competências que são encontradas nos inovadores socias 
no âmbito do contexto europeu, competências essas que podem ser 
integradas e combinadas de múltiplas formas. Estes cinco perfis são uma 

Figura 14: Nível de aprendizagem 
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primeira representação dos distintos grupos de competências, mas não é 
uma lista exaustiva (Figura 15).  

Conhecimento 
O conhecimento é uma propriedade que todos possuem, que se 
desenvolve num contexto específico e não pode ser analisada 
separadamente deste. O conhecimento é orientado para os problemas e 
está sempre ligado aos indivíduos (Caiazza, Richardson & Audretsch, 2015). 
Apesar da dificuldade na definição de conhecimento, devido à sua natureza 
intangível, é geralmente caraterizado como uma combinação organizada 
de ideias, regras, procedimentos e informação (Marakas, 1999). 

Devido ao facto de a inovação social ser um campo direcionado para a 
prática e com abordagens multidisciplinares, a importância do 
conhecimento sustenta a capacidade do inovador social desenvolver 
soluções eficazes. Um inovador social necessita de um nível de 
conhecimento suficiente no campo específico onde a inovação social irá 
ocorrer. 

Todo o indivíduo possui um conhecimento específico e tem competências 
diversas. Em conjunto com as experiências ocorridas num contexto 
específico, o conhecimento e as competências podem ser convertidas em 
competências pessoais. 

Talentos 
Os indivíduos também podem possuir atributos especiais e habilidades que 
lhes permitem fazer algo bem ou melhor do que os outros. Estes atributos 
especiais são denominados talentos e representam as aptidões inatas que 
alguém possui. 

Para os inovadores sociais, é essencial consciencializar e aprender a 
identificar estas aptidões e compreender como tirar partido destas para 
alcançar todo o seu potencial. Precisam de saber como reconhecer os seus 
talentos internos, porque uma vez acedendo a este recurso extraordinário, 

podem utilizá-lo em praticamente todos os aspetos da sua vida, incluindo 
no campo da inovação social. O uso de competências existentes no decurso 
de uma iniciativa social pode contribuir para que o indivíduo se sinta 
autêntico e satisfeito, criando valor social através de soluções inovadoras. 

Na Tomorrow’s Land, competências, habilidades e conhecimentos formam 
conjuntamente o nível da aprendizagem. Na seguinte tabela (Figura 16) 
estão organizados em cinco perfis, que representam diferentes tipos de 
competências que em conjunto formam o perfil do inovador social ou de 
uma equipa de inovadores sociais. 
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 ‘CRIATIVO’ ‘IMPLEMENTADOR’ ‘CATALISADOR DA MUDANÇA’ ‘CONECTOR’ ‘ENTUSIASTA DA TECNOLOGIA’ 

Uma pessoa criativa olha para os 
problemas de maneira diferente e está 
disposta a tentar coisas novas. São pessoas 
flexíveis que desafiam as formas 
tradicionais de pensamento, e mantêm 
uma mente aberta enquanto recolhem 
informações que lhes permitem alcançar 
soluções criativas e eficazes. Pensam 
criticamente, mas também ‘fora da caixa’. 
Obtêm energia através dos saltos mentais 
e de iniciarem coisas novas. 

Faz as coisas acontecerem, sabe como encontrar e 
usar diferentes recursos e é completamente capaz 
de trazer à vida novas ideias. Corre riscos, e coloca 
ideias em prática com a capacidade de criar valor: 
na forma de valor social ou monetário. Tem a 
confiança necessária para inspirar e motivar as 
pessoas a atingirem o objetivo desejado. 

É capaz de criar relações colaborativas de 
igualdade com os setores público e privado. É 
carismático e convincente e capaz de recrutar e 
mobilizar stakeholders e construir equipas 

eficazes. Atua em disciplinas e setores. 

Alguém com fortes competências interpessoais é 
conhecido como o ‘conector’ pela sua capacidade de 
se relacionar e envolver com as pessoas e criar 
relações externas. Para o fazer com sucesso, necessita 
de uma elevada inteligência emocional e de ser 
sensível às pessoas que o rodeiam e com quem 
trabalha. É capaz de partilhar e apresentar ideias de 
forma convincente e compreender a sua audiência. É 
um networker por natureza. 

 

As competências digitais são cada vez 
mais importantes nos dias de hoje. 
Alguém com fortes competências digitais 
é capaz de comunicar e aprender on-line 
e pode usar as novas tecnologias para sua 
vantagem. O entusiasta da tecnologia 
não tem medo de experimentar a 
tecnologia mais recente e sabe que a 
tecnologia provavelmente se tornará a 
norma no futuro próximo. O entusiasta 
da tecnologia utiliza ferramentas digitais 
na vida quotidiana e no local de trabalho. 

Capacidade de: 

- desafiar as formas tradicionais de 
pensamento 

- adaptar ideias e ferramentas em 
diferentes contextos 

- usar criativamente recursos mínimos 

- pensar ‘fora da caixa’ 

- pensar criticamente 

- testar e experimentar novas ideias 

- encontrar soluções alternativas criativas 

- refletir criticamente sobre si e o seu 

ambiente 

- aprender ao longo da vida 

- aprender fazendo  

Capacidade de: 

- investigar e compreender o contexto mais 
alargado 

- tomar a iniciativa e começar ações que criem 
valor social 

- articular a missão, os valores e objetivos para 

uma iniciativa de inovação social 

- definir estratégias para mobilizar recursos para 
gerar valor social para os outros 

- obter e gerir recursos materiais, não-materiais e 
digitais necessários para colocar as ideias em 

prática 

- estimar o custo de transformar uma ideia numa 
atividade de criação de valor social 

- planear, colocar em ação e avaliar decisões 
financeiras 

- definir objetivos, priorizar, avaliar e ajustar à 
mudança de circunstâncias 

- medir e reportar o impacto  

 

 

 

 

 

 

 

(adaptado de Entrecomp: The Entrepreneurship 
Framework, 2016) 

Capacidade de: 

- mobilizar e motivar pessoas e stakeholders 

- aprender novas linguagens (e.g. quando aborda 
o setor público ou fala sobre lucro) 

- desenvolver colaborações eficazes 

- compreender os desafios comunicacionais 

- construir equipas colaborativas 
multidisciplinares 

- compreender as motivações pessoais para 
mudar o mundo 

- missão social e orientado para os valores 

- compromisso para ajudar as pessoas  

 

Capacidade de: 

- mergulhar em diferentes atividades 

- ouvir os outros 

- ser compassivo quando necessário 

- compreender as situações das outras pessoas 

- compreender as necessidades e os receios dos 

stakeholders 

- construir e manter a confiança – tanto face-a-face 
como online 

Competências de comunicação convincentes e 
atrativas: 

- capacidade de networking e de cooperação, 
capacidade de comunicar com os stakeholders, 
capacidade de comunicar de forma autêntica, 
falar em público, storytelling e de articular ideias 
de forma eficaz 

- inteligência emocional 

- empatia e sensibilidade 

 

 

Capacidade de usar ICT e media digital para: 

- gerir informações: identificar, analisar, localizar, 
aceder, recuperar, armazenar e organizar 
informações 

- operações técnicas (de negócios): usar 
tecnologia e media, e executar tarefas através 
de ferramentas digitais, incluindo a 
capacidade de operar plataformas e modelos 
de negócios digitais on-line 

- avaliação e resolução de problemas: identificar 
necessidades digitais, resolver problemas 
através de meios digitais e avaliar a 
informação recuperada 

- colaboração: facilitar a ligação com os outros, 
participar em redes e comunidades online e 
interagir de forma construtiva 

- comunicação e partilha: comunicar através de 
ferramentas online, respeitar a privacidade, 
incluindo a segurança 

- criação e análise de conteúdo e conhecimento: 
integrar e reorganizar conhecimentos e 
conteúdos prévios, bem como construir novos 
conhecimentos, codificar e analisar dados. 

 

 

 

 

 

 

(adaptado com base na investigação de Ferrari, 

2012) 

 

Figura 15: Perfis do inovador social 
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Figura 16: Nível de aprendizagem – perspetiva global 
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C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 

Pensamento criativo 

Pensamento crítico 

Aprendizagem ao longo da vida 

  Flexibilidade  

 

Pesquisa, análise e interpretação 

Pensamento estratégico 

Gestão de negócios 

Contabilidade e Finanças 

Capacidade de articular missão e 
objetivos (produtos, resultados e 

impacto) 

  Planeamento, monitorização e avaliação 

Visão do futuro e capacidade de ver um 
resultado positivo 

Capacidade de encontrar, envolver e 
inspirar, mobilizar e motivar 

Competências de comunicação entre 

setores 

  Compromisso para ajudar as pessoas  

 

Imersão em muitas atividades diferentes 

Compaixão 

Empatia e sensibilidade 

Inteligência emocional 

Trabalho em equipa 

  Competências de comunicação  

 

Gestão da informação 

Operações técnicas 

Avaliação e resolução de problemas 

Colaboração 

Comunicação e partilha 

Criação e análise de conteúdo e 
conhecimento  

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 E
M

…
.  

Design Thinking 

Previsão 

Contexto mais amplo 

Política e estratégia 

Ambiente económico 

Desenvolvimento de negócios 

Marketing 

Gestão da Qualidade 

Gestão de Projetos 

  Medição do impacto social  
 

 

Design centrado no ser humano 

Estratégias colaborativas 

Gestão de stakeholders  

 

Estratégias de comunicação 

  Estilos de comunicação  

 

 

Gestão da informação 

Análise de dados 

e-liderança 

  Desenvolvimento de negócios on-line  

 

 

CONHECIMENTO DE UMA DISCIPLINA ESPECÍFICA ONDE A INOVAÇÃO SOCIAL ESTÁ A ACONTECER 

 RECONHECENDO TALENTOS EM DIFERENTES CAMPOS ENTRE PERFIS 



 
 

40 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Contexto 

Como a inovação social é um campo complexo que atravessa vários níveis 
e setores, é crucial compreender as barreiras e motivações contextuais 
(Caulier-Grice et al., 2012). Embora alguns desses fatores estejam 
relacionados com um setor específico, também podem referir-se a regiões 
geográficas, políticas e de apoio governamental, infraestrutura 
institucional, clima social e cultural, entre outros. 

A inovação social depende não apenas dos atores organizacionais e 
indivíduos que procuram iniciativas, mas também do contexto em que 
ocorre a inovação social. Assim, a exploração do ambiente circundante é 
essencial para os inovadores sociais que precisam de uma visão externa 
para compreender os fatores contextuais e as restrições que afetam direta 
e indiretamente o processo de inovação. 

Esta seção apresenta as perceções dos inovadores sociais sobre como 
interagir e gerir o contexto circundante que afeta as suas inovações sociais. 

Fluxo de entrada e saída 

O referencial de aprendizagem apresentado baseia-se nos resultados do 
processo de pesquisa criativa que incluiu a revisão do conhecimento 
existente e incorporou experiências atuais de inovadores sociais. Este 
referencial forma a base para o desenvolvimento holístico de 
competências transversais necessárias para o desenvolvimento bem-
sucedido da inovação social na economia colaborativa. 

 

A relação entre o centro 
intrínseco e os níveis extrínseco 
e de aprendizagem é altamente 
interconectada. Esses três níveis 
não são limitados por fronteiras 
e têm uma interação contínua 
que permite que se ajustem 
entre si, formando um fluxo para 
dentro e para fora. Estes fluxos 
ilustram as relações de 
interligação dentro do modelo e 
com o mundo contextual (Figura 
17). 

Fluxo de saída: inovador social 
instintivo 
Indivíduos, que possuem um centro intrínseco socialmente orientado, com 
valores sociais fortes e uma mentalidade interna que pode influenciar a sua 
intenção pessoal para a inovação social, podem apoiar essa intenção com 
sua paixão e interesse num campo específico. O colocar em prática dessa 
intenção, pode por sua vez, ser enquadrada pelas competências, talentos 
identificados e conhecimento existente. Se os inovadores sociais forem 
capazes de combinar a sua paixão com sua intenção no campo da inovação 
social, estarão capacitados para atingir as metas fazendo uso dos seus 
ativos. 

Fluxo de entrada: aprendiz da Tomorrow’s Land 
Através da Tomorrow’s Land, pretendemos capacitar os futuros 
inovadores sociais através do desenvolvimento e fortalecimento de 
competências e de novos talentos, bem como de talentos já existentes. A 
aprendizagem será apoiada pela disponibilização de uma base de 
conhecimento. Através da oferta de abordagens criativas de resolução de 
problemas, pretendemos influenciar a motivação extrínseca dos 

Figura 17: Fluxo de entrada e saída 

 
Figure 3: Social innovator and the outside 
worldFigure 4: In- and outward flux 
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inovadores sociais. Esta será enquadrada pelo seu interesse pessoal e 
objetivo em torno da inovação social. Assim, podemos influenciar 
indiretamente o centro intrínseco dos futuros inovadores sociais, para que 
estes desenvolvam o entendimento pessoal sobre valores sociais e 
contribuir para facilitar uma mentalidade empreendedora. 

O nosso desafio é criar mecanismos e ferramentas apropriados para 
promover o nível extrínseco e influenciar o centro intrínseco, 
desenvolvendo competências, talentos e conhecimentos nos 
indivíduos. 

Os inovadores sociais contribuem para a criação, implementação e 
ampliação de novas ideias e influenciam a formulação de políticas. O 
referencial de Aprendizagem Tomorrow’s Land orienta os educadores 
definindo competências e habilidades essenciais, incentivando a realização 
de interesses e propósitos pessoais e reconhecendo mentalidades, paixões 
e valores existentes, ingredientes essenciais para capacitar futuros 
inovadores sociais a criar um impacto mais positivo. O referencial está 
desenhado para avaliar as necessidades dos inovadores sociais e facilitar o 
seu desenvolvimento pessoal. 

Os inovadores sociais olham para o futuro e procuram resolver alguns dos 
nossos desafios mais prementes, alguns dos quais ainda não foram 
identificados. Para fazerem isso com sucesso, necessitam de um bom 
desenvolvimento profissional e a nível prático. O desenvolvimento do eu 
pode ser feito a diversos níveis. No nível externo está o que é maleável: 
conhecimento, habilidades, competências e talentos. Num plano mais 
interno estão elementos que podem ser influenciados, mas não 
drasticamente substituídos. Aqui incluem-se interesses pessoais e 
objetivos internos. No nível mais interno está o que dificilmente poderá ser 
influenciado, mas pode e deve ser reconhecido. Isso inclui a paixão, 
mentalidade própria e um conjunto de valores. 

Os inovadores sociais também precisam de estar preparados para 
trabalhar com os seus pares. com diversas partes interessadas da 
sociedade e com as comunidades onde desenvolvem o seu trabalho. Os 
inovadores sociais devem reagir às diferentes flutuações ambientais do 
mundo e do contexto que os envolve (Figura 18). 

Ao interagir com estes três níveis (eu, os pares e o mundo), os inovadores 
sociais têm de se pautar pelo compromisso e interesse no que estão a fazer 
e no impacto que estão a criar, precisam de estar disponíveis para aprender 
antes, durante e depois das suas tentativas de inovação, precisam de 
influenciar os sistemas e ideologias atuais com sucesso. 

 

 

Figura 18: Inovador social e o mundo exterior 

 
Figure 5: Social innovator and the outside world 
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Conclusão  

O objetivo do projeto Tomorrow's Land é desenvolver a próxima geração 
de inovadores sociais plenamente capazes de influenciar e contribuir para 
o desenvolvimento de uma sociedade melhor, mais inclusiva e inovadora. 
O Strategic Foresight Report é o primeiro resultado do projeto e consiste 
em duas atvidades: o Mapa Tomorrow’s Land e o Referencial de 
Aprendizagem. O relatório também descreve as metodologias de pesquisa 
criativa implementadas para recolher e analisar os dados e interpretar os 
resultados. 

Através de um processo de pesquisa criativa, os parceiros do projeto 
mapearam oito insights sobre o Tomorrow's Land e apresentam exemplos 
de cenários em cada insight. É importante referir que estes oito insights 
não são exaustivos. 

O referencial de Aprendizagem orienta os educadores a apoiar, preparar e 
equipar a próxima geração de inovadores sociais que irão lidar com os 
crescentes desafios da nossa sociedade. 

Convidamos futuros inovadores sociais e educadores envolverem-se com 
o projeto e, simultaneamente, explorar e co-criar mais áreas da 
Tomorrow’s Land. Assim, disponibilizamos o mapa do Tomorrow's Land e 
o Referencial de Aprendizagem para ajudar os futuros inovadores sociais a 
redesenharem, a sua comunidade e o mundo para promoverem um futuro 
próspero, inclusivo e inovador.
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