IDEIAS E PROTÓTIPOS
DIA ABERTO À INOVAÇÃO

IDEIA
Desenvolver um diagnóstico interno para aferição das funções de cada
colaborador nas diferentes unidades orgânicas, de modo a perceber as
dificuldades de comunicação existentes no âmbito do trabalho colaborativo na
organização (Nós Colaboramos)
PROBLEMA A RESOLVER
Ausência de trabalho colaborativo numa entidade pública.
DOMÍNIO DO SIIGeP
Desenvolvimento de Modelos de Gestão
PROTÓTIPO
Através de um jogo de interpretação de papéis (role playing game) os participantes demonstraram
uma intervenção de uma consultora externa no diagnóstico do projeto, auscultando numa primeira
fase dirigentes em cargos de direção superior e em cargos de direção intermédia e, posteriormente,
os trabalhadores de todas as unidades orgânicas. Este diagnóstico pretende identificar os processos
e os procedimentos internos, o clima organizacional, os canais de informação interna e formas de
reconhecimento dos trabalhadores. Na sequência deste diagnóstico, uma equipa interna
desenvolverá um projeto de intervenção adequado e focado nas fragilidades identificadas no âmbito
do trabalho colaborativo na organização.

Protótipo da ideia ‘Nós Colaboramos’ elaborado pelo grupo de trabalho.
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GRUPO DE TRABALHO DO PROTÓTIPO
-

Cristina Landeiro Rodrigues, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI)

-

Maria de Lurdes da Costa e Silva, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
(ARSLVT, I.P.)

-

Maria de Lurdes Melo Ferreira, Secretaria-Geral do Ministério da Economia (SGME)

-

Maria Henriqueta Almeida, Entidade de Serviços Partilhados de Finanças, I.P. (ESPAP, I.P.)

-

Maria Pilar Leal Bravo, Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (ANE+ EF)

SESSÃO DO DIA ABERTO À INOVAÇÃO
Data

Local

Dinamizador(a)

Facilitador(a)

Total de
Participantes

Grupo de
Trabalho

24.09.2019

Auditório do INA,
Lisboa

Elsa Belo

Ana Isabel dos
Santos

9

5
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