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Abstract— This article describes a set of workshops design-driven 

methodology that has explored the social entrepreneurship and 

social innovation dimensions to empower local communities. A 

multidisciplinary team (Design, Social Sciences and Governance, 

Management and Economics, among others) from University of 
Aveiro organized the O I S  ( O f i c i n a s  d e  I n o va ç ã o  

S oc i a l ) workshos, that were requested by 11 municipalities of 

the Aveiro Region to promote services based in sustainable 

lifestyles, active citizenship, social inclusion, cultural diversity 

and new economic models. The workshops intended to develop 

services based on social entrepreneurship based on a local context 

and with local communities. In this project, it was applied a 

conceptual framework structure in seven phases before, during 

and after the workshops: Characterization (1), awareness (2), 

Identification of context (3), Idea Generation (4), Scenarios 

building (5), Consolidation (6) and Incubation and prototyping (7). 

In the 1st and 2nd phases, before the workshop, were applied 

ethnographic approaches, that allowed the team to frame, analyze 

and characterize the context of action, by identifying potential 

local actors and regions assets, as well a more particular 

understanding about the communication channels to disseminate 

the initiative and promoting effective involvement of local people. 

During the workshops, we included the subsequent four phases 

dedicated to context identification by introducing the several 

concepts of entrepreneurship and social innovation, examples and 

current opportunities and then we started several design exercises 

on which participants went through identifying the context of 

action, generating ideas and building scenarios in the framework 

of a service concept for their communities, until the consolidation 

of final proposition. During this process, we instigate the 

participant and gave then tools to explore visual thinking and 

communication and incorporate a session with a Management and 

Economic team, in order to build a sustainable financial scenario. 

The workshops were organized in 4 themes according to the 

opportunities previously mapped in the region: Health & Care;  

Agriculture & Food; Tourism & Sustainable Development; 

Cultural Heritage Preservation. After the workshops that has 

resulted in 2 or 3 service ideas each we instigated the participants 

to embrace a phase of incubation and prototyping the service 

helped by mentoring sessions. 
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Communities 

I. ENQUADRAMENTO 

A abordagem processual descrita neste artigo foi integrada e 

aplicada em oficinas desenvolvidas num projecto para a 

promoção do empreendedorismo e inovação social desenvolvida 

pela Universida de Aveiro (UA), juntamente com a Incubadora 

de Empresas Região de Aveiro (IERA). Para este projecto foram 

definidas linhas de acção específicas baseadas na realidade 

particular do território com intenção de: 

 
a) Identificar oportunidades para o desenvolvimento de 

projectos de empreendedorismo e inovação social para 

responder às necessidades e desafios da região, através da 

mobilização colaborativa de recursos, competências, cidadãos 
e organizações locais; 

b) Capacitar cidadãos e organizações para o 

empreendedorismo e inovação social, desenvolver capacidade 

de resposta às necessidades e desafios sociais, através de 

oficinas de inovação social. Para a criação ideias de 

valorização dos cidadãos, recursos e património da região; 

c) Promover a valorização e sustentabilidade das 

iniciativas de empreendedorismo e inovação social no terreno; 
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d) Divulgar conhecimento e boas práticas de 
empreendedorismo e inovação social. 

 
Estas acções foram sendo executadas e implementadas por 

uma equipa multidisciplinar Universidade de Aveiro (Design, 

Ciências Sociais e Governança, Gestão e Economia), e foram 

voluntariamente requisitadas por 11 municípios da Região de 

Aveiro, a fim de promover serviços baseados em estilos de 

vida sustentáveis, cidadania activa, inclusão social, 

diversidade cultural e novos modelos económicos. As 

oficinas destinaram- se a desenvolver serviços baseados em 
empreendedorismo social entre as comunidades locais e 

Alumni da Universidade de Aveiro. A articulação de todas as 

pessoas envolvidas foi um dos principais desafios, devido à 

diversidade de papéis, cronogramas e metodologias de 

trabalho diferenciadas. 

Especificamente nas oficinas, a definição de uma linguagem 

comum a pessoas com diversos tipos de formação e grau de 

formação foi uma tarefa desafiadora. 
 

 

II. TAXONOMIAS E MODELOS PROCESSUAIS 

A implementação de processos de design a novos contextos de 

acção e o envolvimento de novos actores, requer ponderação na 

escolha e definição da abordagem processual. A relevância do 

modelo processual aumenta quando actuamos em cenários 

complexos e quando temos de apoiar a transição de abordagens 

mais tradicionais para abordagens contemporâneas [1], assim 

como, na articulação de diversas linguagens características de 

equipas multidisciplinares [2]. Com o intuito de potenciar 

resultados positivos e efectivos, decorrentes do trabalho 

elaborado, desenvolveu-se uma análise taxonómica de modelos 

[3][2] e de abordagens processuais de design [4][5][6]. Esta 

análise permitiu-nos aferir a importância de duas questões 

primordiais. A primeira, de que o poder da visualização do 

conhecimento na resolução de problemas é considerado notável 

como meio de comunicação e suporte para gerar, analisar e 

sintetizar informação, assim como facilitar o diálogo entre 

actores e revelar dados, relações e campos de exploração e 

construção de soluções [7]. Ou seja, a visualização do 

conhecimento surge como apoio à definição de um contexto 

real (entender) e potenciadora de uma abordagem para o 

abstrato (desconstruir). Uma abordagem análoga ao processo  

de caracterização do o quê (what is) e consequente 

descontrução abstrata (explorativa e construtiva) de cenários do 

que poderia ser (what could be) [7]. A segunda questão, recai 

sobre o fosso da passagem da análise à síntese. Na qual é 

referida a necessidade de identificar formas de atuar como 

ponte de ligação do problema à solução, através da análise de 

diversos modelos de ação. Neste parâmetro identificou-se a 

importância da materialização (modelling) como forma de 

atuar nos dois eixos (real/abstrato e conhecer/fazer) [8]. O 

processo de materialização caracteriza-se como potenciador de 

fluidez projectual, acelerador da convergência e entendimento 

dos diversos elementos de equipa, assim como reduz a 

possibilidade de formas divergentes de interpretação [8]. 

A tarefa de análise anteriormente referida permitiu um 

planeamento de inclusão consciente de diversos momentos de 

análise e síntese, que atuam sobre os dois eixos (real/abstrato e 

conhecer/fazer), a importância da materialização (modelling). 

Por sua vez, como forma complementar deste enquadramento 

conceptual e os princípios de Ferdinand Saussure [9] — o 

signo, o significado e o significante — apresentam-se como 

relevantes. Os dois primeiros, são bases potencialmente 

interpretadas de forma estável, de acordo com os códigos e 

contextos sociais específicos e o último assume uma dimensão 

pessoal, uma interpretação única e relativa às experiências 

individuais da pessoa. Esta reflecte o lado material e sensorial, 

representado ou idealizado visualmente, que é entendido como 

possível ponto de divergência entre pessoas através da sua 

caracterização particular. Deste modo, assumimos a relevância 

dos recursos ou ferramentas utilizadas, como suportes que 

promovem a clarificação, o diálogo inter e intra grupos e a 

representação eminentemente visual. Por último, recorremos a 

a uma abordagem centrada no positive core [10], como ponto 

de partida inicial, com o objectivo de potenciar a identificação 

de oportunidades ao invés da identificação de problemas. 

Estrategicamente optou-se por introduzir os recursos e 

ferramentas processuais de forma gradativa, tendo noção da 

possível dificuldade na adopção de formas de comunicação e 

representação gráfica por parte dos participantes. Esta 

estratégica gradativa considera-se útil na facilitação da 

comunicação entre pessoas que procura: estimular o 

entendimento inter e intra grupos, através do desenvolvimento 

de uma linguagem comum; e facilitar a introdução e utilização 

dos recursos visuais, inicialmente baseado em grafia que 

gradualmente vai sendo contaminado pela vertente gráfica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 1.  Conceito do modelo processual 

A. Modelo Processual 

O modelo processual (fig.1) decorrente do estudo 

elaborado, foi aplicado no processo tendo como foco três 

momentos: antes, durante e após a oficina. Por sua vez, estes 

tinham como objectivo aumentar o grau de conhecimento do 

contexto de acção, o envolvimento das pessoas na criação de 

projetos e a facilitação das oficinas. Os foram desenvolvidos de 

acordo com um modelo de sessão de trabalho [11] 

anteriormente explorado noutros projectos. Desta forma, 

propomos um modelo conceptual de acção definido em 6 

momentos de basilares: 

 
a) Caracterização e consciencialização: Caraterização 

do projeto, análise preliminar de contexto de acção, 

identificação de potenciais actores e canais de comunicação 

relevantes. Comunicação e divulgação do projeto por forma a 

promover o envolvimento efectivo de pessoas através de 

promoção de modelos e cidadania activa com base na 

divulgação e participação das pessoas em eventos a realizar. 

 
b) Identificação de contexto: Clarificação, identificação e 

caracterização de conceitos e contexto de acção. Este momento 

pode ser apoiado com informação específica e transmitida pela 

liderança, assim como pelos participantes na sessão com o 

objetivo de iniciar o processo de trabalho, partilha, 

enquadramento e geração de uma base de entendimento entre os 

vários elementos. Através da produção de suportes visíveis (com 

recurso a escrita e ou grafismo), caracterizadores do contexto 

macro e micro, passíveis de serem interpretados e utilizados 
como informação e dados a trabalhar. 

 
c) Geração de Ideias: Produção de ideias ou possíveis 

orientações por forma a actuar positivamente sobre o contexto 

anteriormente caracterizado. Tem como objetivo principal a 

geração, análise, desenvolvimento preliminar e selecção das 

ideias a trabalhar, através da produção de suportes visuais (com 

recurso a escrita e ou grafismo), momentos de partilha e 

avaliação intra e inter grupos/participantes. 

 
d) Construção de Cenários: Desenvolvimento da ideia 

com o intuito de aprofundar e explorar a sua estrutura preliminar, 

com o objetivo de validação da ideia. Através da produção de 

narrativas visuais (com recurso a escrita, grafismo e elementos 

volumétricos), momentos de partilha e avaliação intra e inter 

grupos/participantes e de fontes externas ao grupo de trabalho e 
recursos de apoio à análise e desenvolvimento da ideia. 

 
e) Consolidação: Definição da proposta com o intuito de 

clarificar e comunicar as suas valências, estrutura e 

funcionamento, através da produção de narrativas visuais (com 

recurso a escrita, grafismo e elementos volumétricos), 

momentos de partilha, avaliação e debate generalizado. 

Contudo, as tarefas e recursos utilizados foram sendo adaptados 

tendo e vista a análise e avalição das respostas e resultados. 

 
f) Incubação e prototipagem: Definição de estratégias de 

apoio adicional na incubação e prototipagem do projecto 

desenvolvido com vista à sua implementação. Através de apoio 
em diversas áreas de conhecimento com a gestão e economia, 

entre outras, como forma de potenciar a implementação dos 

projectos. 

III. OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL 

Numa fase de aplicação prática do modelo conceptual de 
abordagem peocessual, foi implementado tendo em conta três 
momentos: antes, durante e após as oficinas 

A. Antes das oficinas 

Esta é uma fase de caracterização do contexto de acção e 
consciencialização da população, tem como objectivo responder 
à primeira linha de acção do projecto e é caracterizada 
maioritariamente por investigação de base etnográfica. Este 
trabalho foi iniciado com o apoio dos interlocutores dos 11 
municípios (um por município). Estes guiaram a equipa de 
terreno (composta por três elementos de Design, Gestão e 
Ciências Sociais e Governança) e facilitou e permitiu o contato 
directo com actores locais. A equipa esteve presente no terreno 
aproximadamente quatro meses, efectuou 27  visitas aos 
municípios e foram envolvidas 74 pessoas no trabalho de campo. 
Em média a equipa realizava duas visitas, a primeira na sua 
maioria acompanhada pelo interlocutor da Câmara e segunda no 
seguimento do primeiro contacto e como forma de validação da 
oportunidade. A partir do trabalho de campo, foi identificada 
uma lista de recursos locais e patrimoniais, pessoas e dinâmicas 
particulares do património que poderiam ser valorizadas através 
de projectos de empreendedorismo e inovação social, que 
contribuíssem para a criação de valor social, económico, cultural 
e ambiental. Desta tarefa resultou um  portfolio de 30 
Oportunidades de Inovação Social na Região de Aveiro que 
estavam patentes no site de divulgação do evento (http://ois-
iera.web.ua.pt/). O site do projecto foi uma ferramenta 
estratégica para promover o envolvimento da população, visto 
estar aberto à participação das pessoas na identificação de 
oportunidades a integrar o portfolio on-line. Como resultado 
da investigação e caracterização do território emergiram quarto 
temáticas de actuação: Saúde e Cuidado, Turismo & 
Preservação do Ambiente, Agricultura & Gastronomia e por 
ultimo Herança Cultural & Valorização do Património. Por 
outro lado, a identificação de canais de comunicação 
adequados resultante do trabalho de campo efectuado, 
permitiu a adequação da estratégia de comunicação do projecto. 
Esta utilizou os canais existentes e de maior impacto em cada 
município e esteve presente em rádios locais, espaços públicos 
(câmara, bibliotecas, paróquias, centros socias e espaços de 
convívio), na impresa local e regional e diversas plataformas 
on-line (site do projecto, sites e agendas municipais e facebook). 
Para estas iniciativas de divulgação foram desenvolvidos 
diversos suportes gráficos que facilitavam o contacto da 
população info-excluída e estimulavam a proximidade através 
da identificação dos recursos e pessoas locais utilizados nos 
suportes. 

Como resultado das iniciativas de divulgação, obtivemos 62 



 

inscrições para as oficinas. Estes foram efectuados através do 
site assim como pelo número de telemóvel disponibilizado nos 
suportes gráficos. Os participantes foram sendo distribuídos de 
acordo com os seus interesses e motivações demonstradas no 
acto e formulário de inscrição. 

 
 

 

Figure 2.   Exemplos de diversos recursos utilizados nos oficinas. 

 

B. Durante as oficinas 

Este momento tem como objectivo responder à segunda 
linha de acção definida no projecto. As oficinas foram 
conduzidas por uma equipa multidisciplinar Universidade de … 
com formação em Design, Gestão e Economia. A equipa tinha 
assumia um papel de facilitador do processo e actuava sobre 
forma a não influenciar ou condicionar a ideia em 
desenvolvimento. Cada oficina teve a duração de 12 horas, 
decorreu durante dois dias e com base numa metodologia de co- 
design. O primeiro dia foi dedicado à identificação e clarificação 
do contexto, organização de grupos de trabalho, geração de 
ideias e a construção de cenários preliminares da proposta em 
desenvolvimento. O segundo dia, foi dedicado à discussão e 
análise da viabilidade económica e financeira da ideia, feedback 
externo por parte de potenciais utilizadores do serviço, 
consolidação da proposta e cenário final incorporando as 
sugestões e conhecimento gerado. Para desempenhar estas 
tarefas foram desenvolvidos ferramentas e recursos de apoio ao 
processo criativo (fig. 2). 

Foram organizados quarto oficinas  uma por temática, e 
decorreram em quarto locais/munícipios diferentes para criar 
maior proximidade com a população. 

No primeiro momento de identificação e clarificação de 
contexto, efectuou-se a recepção dos participantes, à qual se 
seguia uma breve apresentação dos objectivos do projecto, 
temática e exemplos como apoio ao esclarecimento dos 
conceitos afectos ao empreendedorismo e inovação social (30 
minutos). Seguidamente, era efectuada uma actividade de ice- 
breaking (fig. 3) e construção de uma rede social analogical (20 
minutos), onde as pessoas apresentavam-se de forma informal, 
referiam as motivações e expectativas da participação na oficina 
e posicinam a sua fotografia no território/mapa identificando o 
seu local de origem. Após a apresentação, os participantes 
criavam livremente grupos de trabalho, com a condição de seram 
compostos por pessoas com experiências diversas e não deviam 
incluir conhecidos/amigos. 

Com os grupos de trabalho constituídos era dado o início ao 
trabalho onde era promovida a clarificação e entendimento do 
tema, assim como a identificação de possíveis oportunidades. 
Esta actividade era efectuada através do registo da informação 

em post-its. Os quais depois seriam alvo de análise através de 
uma tarefa de reorganização e interpretação temática. 

 

 

Figure 3.   Momento de ice-breaking, apresentação pessoal. 

 

Este momento possibilitava que  os elementos do grupo 
clarificassem conceitos, partilhassem conhecimento e 
experiências pessoais, descobrissem temáticas e interesses 
comuns, o que para além de informação e conhecimento, 
promovia a criação de empatia entre as pessoas. Estas tarefas de 
identificação e organização decorriam num tempo máximo de 
45 minutos. 

 

 

Figure 4.   Brainstorming e balões de fala e pensamento. 

 

O segundo momento de caracter exploratório, tem como 
base a geração de ideias. Numa fase inicial, foi efectuada uma 
actividade de brainstorming (30 minutos), que tinha como apoio 
a informação anteriormente trabalhada. Esta poderia ser 
utilizada para potenciar cruzamento de temáticas possivelmente 
antagónicas ou como suporte ao desbloqueio criativo. Nesta 
tarefa, era pedido que grupos para gerarem no mínimo três e no 
máximo cinco ideias de serviço consensuais entre os elementos. 
Para garantir uma participação equilibrada dos vários elementos 
do grupo foram desenvolvidos os balões de fala e pensamento 
(fig. 4). Estes recursos davam a possibilidade do mais calados 
expressarem a sua opinião, liderarem o debate e introduzir 
tópicos que quisessem discutir, e condicionando os mais 
interventivos ou dominadores a uma intervenção através da 
escrita dos seus pensamentos. 



 

Após a geração de ideias e para um processo de tomada de 
decisão e selecção de ideias, era efectuado um speed dating de 
ideias (fig. 5). Esta abordagem consiste na selecção de um porta- 
voz do grupo que apresenta as várias ideias durante 8 minutos, 
enquanto os restantes elementos do grupo estão em contacto 
com o porta-voz de outro grupo. Os elementos externos ao grupo 
podem exercer um voto através da escolha da ideia considerada 
mais relevante. Durante a interacção das pessoas, o porta-voz 
poderia ser questionado sobre o funcionamento das ideias. O 
processo de voto era efectuado através de um autocolante sobre 
o post-it da ideia e no final a ideia mais votada seria aquela que 
iria ser desenvolvida. Este exercício permitia eliminar o conflito 
intra grupo e potenciar a partilha de conhecimento e sugestões 
inter grupos. 

 

 

Figure 5.   Speed dating de ideias. 

 

Com a ideia selecionada davamos início à tarefa de 
estrtuturação da ideia (45 minutos). Com esta tarefa iniciava-se 
a introdução de referências imagéticas, as quais tinham sido 
previamente selecionadas pela equipa de liderança de acordo 
com a temática e características do contexto aferido através do 
trabalho de campo realizado. Paralelamente, era introduzida 
outra ferramenta projetada para essas oficinas, a "OX-Tool" 
(Opportunity Exam Tool). Esta caracteriza-se por um 
escantilhão plástico com um núcleo central e quarto quadrantes, 
nos quais os participantes precisam responder às seguintes 
questões: O quê? (no centro), Para quê, Como, Com quem? e 
Para quem? (fig.6). 

Figure 6.   OX-Tool, juntamente com recursos 2D. 

 

A actividade de resposta era complementada por outros 

conteúdos criados, os cartões questões (fig. 7) Este recurso é 

composto por um grupo de 16 cartões com quarto questões 

relativas ao impacto regional e local a nível económico, social, 

ambiental e cultural. Numa fase intermédia desta tarefa era 

disponibilizado o portfolio de oportunidades (em format de 

cartão) anteriormente identificado no trabalho de campo e 

presente no site. Esta actividade apoiava os grupos na definição 
e clarificação da estrutura preliminar da ideia em 

desenvolvimento. Por sua vez, as referências imagéticas 

complementavam o entendimento de um  imaginário ou 

referencial visual de alguns elementos ou características a incluir 

na proposta. 
 

 
 

Figure 7.   Cartões questões. 

 

O terceiro momento, caracterizado pela construção e 
exploração do cenário da proposta, uma tarefa (30 minutos) que 
tinha como objectivo a representação visual da proposta/serviço 
com o recurso a elementos 2D e 3D. Para os recursos 3D 
recorreu-se a playmobils e foram desenvolvidas peças plásticas 
similares a casas, bicicletas, fábricas, árvores, autocarros. 

Nesta tarefa, os grupos representavam os fluxos de 
informação, relação e troca entre os diversos actores. Foi 
possível observar que através deste exercício muitos grupos 
identificavam lacunas e optimizavam a ideia, pois tornava-se 
visivel a complexidade e a falhas  do serviço em 
desenvolvimento. 

Após a construção do cenário era promovido um debate das 
ideias entre grupos (60 minutos), recorrendo aos cenários 
criados como forma de comunicação. Foi possível observar que 
o debate não só promovia a análise e melhoria das ideias, mas 
também um certo ambiente colaborativo e de interajuda entre 
grupos. Seguidamente, era efectuado o encerramento da sessão 
do primeiro dia e era feita uma breve abordagem oral sobre os 
objectivos do segundo dia. 



 

 

 

Figure 8.   Debate e análise de cenários preliminares. 

 

O segundo dia da oficina tinha os seguintes objectivos: a 
análise da viabilidade económica da ideia, apresentação a 
potenciais utilizadores, validar as alterações e construção do 
cenário e definição da proposta final. O período da manhã era da 
responsabilidade de equipa de Economia e Gestão, porém a 
equipa de design estava presente por forma a facilitar e apoiar as 
actividades. Este período era dividido em dois momentos: um 
momento expositivo e clarificador de conceitos e modelos de 
económicos de impacto social (45 minutos) e um momento 
prático (85 minutos) de cariz analítico da estrutura preliminar da 
ideia relativamente aos custos, receitas e custos com a missão 
social. No momento prático utilizamos os recursos 
desenvolvidos, as cartolinas feet-on (custos, receitas e custos 
com a missão social) e as placas de votação (verde para investir 
e vermelho para não investir), ambos utilizados no Enguias 
Tank. Esta actividade, inspirada  no modelo de Shark Tank 
consistia na comunicação da ideia e identificação das fontes de 
custo, receitas e custos com a missão social, por forma “angariar 
investidores” que poderiam interrogar e exprimir a sua opinião. 
Foi notório o interesse constante de ambos os grupos durante a 
sessão e as tarefas a desenvolver. 

 

 

Figure 9.   Enguias Tank e feet-on. 

 

O período da tarde iniciava com o contacto com potenciais 
utilizadores ou actores relevantes na temática. Para os 
convidados externos era efectuada uma apresentação individual 
de   cada   proposta   em   desenvolvimento.   Esta   interacção 

promovia o debate onde os cenários desenvolvidos eram 
utilizados como suporte de comunicação e em estratégia de 
storytelling. Com este exercício foi possível registar a utilização 
dinâmica dos cenários e de como esses facilitavam a 
apresentação dos grupos e a compreensão por parte dos 
convidados. Como resultado desta actividade, os grupos 
recebiam uma análise critica, isenta de pré-conceitos e baseada 
em interpretações indirectas de alguém com conhecimento 
reconhecido. No final desta interacção, e com base nas sugestões 
e anotações os grupos tinham hipótese de optimizar a prosposta 
elaborada. 

 

 

Figure 10. Contacto com elementos externos/potenciais utilizadores. 

 

Como última tarefa anterior ao momento de consolidação da 
ideia de serviço final, era proposta a execução de uma actividade 
de roleplay (60 minutos, cerca de 10 minutos de preparação e 10 
minutos de representação por grupo). Para apoiar esta acividade 
foram produzidos e cedidos adereços específicos e de acordo 
com as temáticas em trabalho. O roleplay poderia incorporar 
eventuais alterações motivadas pela interacção anterior e tinha 
como objectivo simular a experiência de requisição, prestação e 
utilização dos serviços propostos. Esta actividade possibilitava 
aos grupos vivenciar e identificar evntuais lacunas durante o acto 
de simulação do funcionamento do serviço. 

 

 

 

Figure 11. Role Play. 



 

O quarto momento  da sessão é caracterizado pela 
consolidação da ideia, através da construção do cenário final e o 
preenchimento do alvo de impacto da proposta (fig. 12). Estas 
tarefas eram executadas simultaneamente (durante 50 minutos) 
e complementavam-se no sentido representative e 
demonstrativo através do cenário e analítico através do alvo. 
Para este exercício final foi proposto como desafio a criação de 
um suporte de comunicação da proposta, sendo que esta deveria 
funcionar em ambiente expositivo e sem necessidade de 
interlocução oral. Por sua vez, o alvo de impacto da proposta 
propunha uma análise e identificação sobre o impacto positivo e 
negativo, efetivo ou potencial das relações e áreas de 
intervenção da proposta ou ideia apresentada. O impacto 
positivo está estruturado em: recursos ou parceiros; efeitos 
positivos planeados; possível impacto positivo (a nível social, 
económico, ambiental e cultural) e potenciais afetados 
positivamente. O impacto negativo está estruturado em: 
barreiras; possíveis efeitos negativos; possível impacto negativo 
e potenciais afetados negativamente. 

Por fim, era encerrada da oficina através da comunicação das 
próximas actividades e acções a desenvolver relativas às ideias 
geradas. 

 

 

Figure 12. Construção de cenário final e alvo de impacto da proposta. 

 

C. Após as oficinas 

O momento após as oficinas tinha como objectivo responder 
ás terceira e quarta linhas de acção do projecto. Para estas foram 
desenvolvidas diversas actividades com objectivos distíntos: 
comunicar os resultados obtidos pelo projecto; aumentar o grau 
de envolvimento e sentido de pretença dos participantes; e o 
apoio tutorial com o objectivo de incubar e prototipar as ideias 
geradas. 

Como forma de comunicação dos resultados foi realizado 
um evento composto por uma exposição das ideias de serviços 
desenvolvidos nas quatro oficinas e um conjunto de palestras 
sobre o empreeendedorismo e inovação social que decorreu na 
reitoria da Universidade de Aveiro. Neste processo foi possível 
aferir a eficácia e facilidade de utilização dos  suportes  finais 
de comunicação da ideia gerados nas oficnas para 
consequente tradução gráfica (fig.13). Estes suportes gráficos 
normalizados não desvirtuaram a informação contida e foram 
utilizados na exposição realizada. Todo o projecto também foi 
documentado e apresentado numa publicação específica sobre 
o projecto. A 

exposição também foi considerada uma acção de proximidade e 
de aumento do sentido de pertença dos grupos, que estiveram 
presentes neste evento. 

As sessões de tutorial, com objectivo de apoiar e 
implementar as propostas, foram conduzidas por uma pessoa 
com experiência no desenvolvimento de empresas e com 
conhecimento sobre empreendedorismo e inovação social, uma 
vez que esta também é uma empreendedora social. Foram 
organizadas cinco sessões de tutoria para todas as pessoas 
interessadas em desenvolver mais sua ideia. As duas primeiras 
sessões foram realizadas com todos os grupos simultaneamente 
e as três últimas foram conduzidos individualmente. Nestas 
sessões foram abordados vários tópicos, tais como as fontes de 
financiamento existentes para o empreendedorismo social e 
iniciativas de inovação social em Portugal. 

 

 

 

Figure 13. Exemplo da tradução entre o cenário final e a 

tradução/normalização gráfica efectuada. 

 

IV. AVALIAÇÃO GERAL DAS OFICINAS 

As oficinas tiveram 62 inscritos e 44 participantes efectivos, 
maioritariamente desempregados e estudantes, com idades 
compreendidas entre os 22 e 73 anos de idade. A nível de 
formação a sua maioria apresentava formação superior 
(licenciados, mestrados e doutorados), porém também tivemos a 
A nível de género, 80% dos participantes eram do sexo 
feminino, sendo que a oficina com mais afluência (22 
participantes) foi o de Turismo & Preservação do Ambiente. 
Como resultado prático das oficinas obtivemos 12 ideias de 
serviço. 

Através do recurso a inquéritos relativos à abordagem 
processual, ferramentas e recursos utilizados, concluímos que: 

. Uma esmagadora maioria considerou que as tarefas 
facilitaram primeiramente a organização de informação, seguida 
por a comunicação intra e inter grupose quase em paralelo a 
gestão de informação e a criatividade; 



 

. Mais de 70% dos inquiridos considerou nível quarto (sendo 
1 difícil e 5 extremamente fácil) de utilização das ferramentas e 
desempenho das tarefas; 

. 68,75% dos inquiridos considerou a OX-Tool com uma das 
tarefas/recursos mais relevante no processo de desenvolvimento 
de propostas. 

A duração dos workshops foi considerada equilibrada tendo 
em conta os objectivos a atingir, porém tivemos referência sobre 
a intensidade elevada por parte dos participantes. O 
envolvimento de actores externos nos workshops foi 
extremamente positivo para os projectos. 

 

 
V. CONCLUSÕES E DISCUSSÃO 

Este artigo procura expôr a abordagem processual e 
estimular a discussão sobre a importância das estratégias 
colaborativas e ferramentas operativas como forma de apoio à 
comunicação e desenvolvimento de ideias geradas por pessoas 
em equipas multidisciplinares. Assim como, a importância do 
desenvolvimento de estratégias de aproximação com as 
comunidades locais e do papel do design nestes processos. 

As estratégias colaborativas e ferramentas operativas 
reforçaram a capacidade de análise e síntese das pessoas, assim 
como apoiaram a criação, comunicação e  representação de 
cenários de forma autónoma. Apesar de inicialmente ser 
ponderada a construção de um conjunto de ferramentas 
estabilizado e transversal, observou-se que a particularização 
dos recursos de acordo com os eventos/temas e contextos de 
ação, potenciavam os resultados e a facilidade de relação e 
utilização dos recursos por parte das pessoas. Foi notária a 
facilidade de adopção de uma comunicação maioritariamente 
gráfica por parte dos participantes e de como essas referências 
facilitavam o processo e promoviam maior entendimento. 

Por sua vez, num papel de facilitação das oficinas, a 
abordagem da equipa de liderança regeu-se por uma abordagem 
dialógica, crítica e criativa. Neste ponto o papel do design e do 
designer foram relevantes para o desenvolvimento da 
abordagem processual e recursos e ferramentas utilizadas. Esta 
abordagem promoveu a identificação de oportunidades, 
desenvolvimento de propostas/projetos, através de tarefas e 
recursos que se demonstraram importantes na organização e 
gestão de informação. Para além de serem considerados veículos 

para a implementação de abordagens que promoveram a geração 
ideias e novas interpretações relativas ao tema e contexto de 
acção. A estratégia gradativa e transitória promovida pela equipa 
demonstrou-se eficaz, sendo potenciada pela passagem gradual 
da utilização da grafia para a comunicação essencialmente 
gráfica e visual. 
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