IDEIAS E PROTÓTIPOS
DIA ABERTO À INOVAÇÃO
IDEIA
Criar uma plataforma colaborativa de gestão de projetos internos (APPhorum)
PROBLEMA A RESOLVER
Dificuldade em pensar e colaborar em equipa.
DOMÍNIO DO SIIGeP
Desenvolvimento de Modelos de Gestão.
PROTÓTIPO
Com o intuito de melhorar a comunicação e o fluxo da informação dentro das unidades orgânicas, o
grupo de participantes ensaiou a ideia de criar uma plataforma que facilitasse a implementação,
gestão e monotorização de projetos dentro da organização. Através de um fórum, todos os elementos
da equipa de um projeto, independentemente da unidade orgânica onde estejam inseridos, podem
realizar as tarefas que lhes estiverem atribuídas, receber e inserir documentos, criar eventos,
seguindo o cronograma estabelecido, mantendo o contacto permanente entre os elementos da
equipa e o gestor do projeto. Desta forma, a realização de projetos será mais célere na sua
execução, na identificação de problemas, na discussão de soluções e na difusão da informação. Do
mesmo modo, esta aplicação poderá fomentar o espirito de equipa e diminuir os conflitos internos.

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

Agostinho Teixeira, Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR)

-

António Manuel Carvalho, Agrupamento de Escolas João de Barros

-

Maria Manuela Monteiro, Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.)

-

Paulo Sérgio Ferreira, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Universidade de
Lisboa (IGOT-UL)

-

Participante não identificado, Entidade não identificada (*)

(*) O participante não autorizou a divulgação dos seus dados.
SESSÃO DO DIA ABERTO À INOVAÇÃO
Data

Local

Dinamizador(a)

Facilitador(a)

Total de
Participantes

Grupo de
Trabalho

17.09.2019

Auditório do INA,
Lisboa

Abel Carreira

Paula Moura

10

5
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