ENCONTROS PARA A INOVAÇÃO
OBJETIVO
Apoiar e incentivar o desenvolvimento de práticas inovadoras na gestão e liderança da
Administração Pública, nos domínios da valorização dos recursos humanos, dos ambientes
de trabalho e dos modelos de gestão pública.
O QUE É
Os Encontros para a Inovação são sessões de trabalho de curta duração, onde os dirigentes
partilham as suas experiências, e refletem em conjunto e trabalham sobre ideias para novas
soluções nos domínios da valorização dos recursos humanos, dos ambientes de trabalho e
dos modelos de gestão pública.
COMO FUNCIONA
Cada sessão dos Encontros para Inovação é constituída por uma apresentação inicial (10
minutos) onde é exposto o tema específico da sessão, à qual se segue o trabalho em grupo
(três a quatro grupos com cinco a sete participantes cada um) para discussão e elaboração
de propostas que possam inspirar projetos experimentais de inovação, no âmbito do Sistema
de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), bem como a elaboração de guias
práticos de apoio à gestão e à liderança para a inovação na Administração Pública. Um
facilitador e um elemento de apoio, que tem a seu cargo o registo de toda a informação.
ESTRUTURA DA SESSÃO DE TRABALHO
ETAPA DA SESSÃO DESCRITIVO

DURAÇÃO PAPÉIS DO INA

Apresentação

Apresentação da metodologia da sessão
de trabalho

5 min

Apresentador

Conferência inicial

Conferência de introdução do tema da
sessão

10 min

Orador
Moderador

Trabalho em grupo

Constituição dos grupos de para partilha
de experiências sobre o tema, reflexão e
propostas de novas soluções.

70 min

Facilitador
Elemento de apoio
(registo de
informação)

Intervalo

Intervalo para café

10 min

-

Apresentação de
ideias

Apresentação por representante de cada
grupo, com apontamentos do facilitador
da sessão face às propostas
apresentadas

30 min

Facilitador
Moderador
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FACILITADORES
As sessões do Encontros para a Inovação são conduzidas e apoiadas por elementos da
Equipa de Inovação do INA.
QUAIS SÃO OS NOSSOS PRODUTOS
Na sequência de cada sessão é elaborado, pela equipa do INA, um relatório que reúne as
propostas de cada grupo de trabalho e que será, posteriormente, enviado a cada um dos
participantes na sessão de trabalho.
Este relatório poderá ser a base de trabalho para a conceção de projetos experimentais de
inovação, levado a cabo pelos participantes das entidades públicas presentes na sessão de
trabalho, com o apoio da Equipa de Inovação do INA. Poderão ainda ser produzidos e
publicados breves guias de apoio à gestão e liderança através do trabalho colaborativo
destes dirigentes com o apoio do CENTRO DE CONHECIMENTO AP do INA e publicados através
da INA Editora.
COMO PODE PARTICIPAR
Para participar nos Encontros para a Inovação inscreva-se no formulário eletrónico
disponibilizado na página do INA na internet em Outros Apoios à Inovação / Encontros para a
Inovação.
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