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CONVITE 

 

 “UM DIA COM… BRUNO COUTINHO” 

11.30 horas, Sala Virtual “Um Dia Com…” 

31 de Maio de 2021 

 

O CEBAL irá organizar no próximo dia 31 de Maio mais uma sessão da iniciativa “UM DIA 

COM...” em formato de webinar através da plataforma zoom, tendo como convidado “Bruno 

Coutinho”, especialista em avaliação de impactos sociais e gestor de projetos de avaliação da 

empresa COATL - Consultoria para o Desenvolvimento, que irá apresentar a palestra 

intitulada: 

 

“A ciência e o impacto social” 

Aceda à sala virtual através do link: 

https://us02web.zoom.us/j/89476465400?pwd=MEc2OTVvRkg0ZkJEcys5Rjc2djdZZz09 
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Resumo da palestra 

Ciência e sociedade são dimensões indissociáveis. Como tal, importa evidenciar de que forma 

a ciência, em sentido lato, contribui fortemente para a produção e análise de impacto social. 

Neste sentido, nesta sessão online discutir-se-á como a ciência assume este papel central a 

três níveis: 

1) Recurso ao método científico enquanto base metodológica da avaliação de impactos sociais; 

2) Resultados/produtos da ciência como resposta a problemas e necessidades sociais e o seu 

efeito transformador e 

3) Educação para a ciência. 

 

Nota Biográfica: 

Bruno Coutinho: É licenciado em Sociologia pela Universidade de Coimbra, com curso de 

especialização em sociedade portuguesa contemporânea, e em gestão e avaliação de projetos 

sociais, pela Universidade do Porto. Foi docente no Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto (ISCAP_PP). Atualmente é consultor da Rede Social do Município de 

Mação, avaliador de projetos de intervenção social e investigador colaborador no Centro de 

Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS). É especialista em avaliação 

da Porto Business School da Universidade do Porto, em vários projetos, nas áreas de avaliação 

e apoio a projetos de desenvolvimento social, e também da COATL - Consultoria para o 

Desenvolvimento. Formador em diversas ações de formação em "Avaliação de Impactos 

Sociais" na Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal (EAPN Portugal) e na Animar - Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Local. 

Bruno Coutinho colaborou em duas publicações na área da avaliação de impactos da educação 

e formação de adultos. É Assistente Técnico da União Europeia (FED) para a capacitação 

institucional de Recursos Humanos, no Ministério da Assistência e Reinserção Social de Angola, 

e no âmbito do Projeto “APROSOC – Apoio à Proteção Social em Angola”, do Fundo Europeu 

para o Desenvolvimento (FED). Por último, é ainda membro da Sociedade Europeia de 

Avaliação (EES) e voluntário na Associação A3S, que tem como missão a promoção do 

empreendedorismo social e desenvolvimento da economia social e solidária, procurando 

contribuir para a consolidação de alternativas participativas, sustentáveis e inclusivas. 


