IDEIAS E PROTÓTIPOS
DIA ABERTO À INOVAÇÃO
IDEIA
Criar um sistema de gestão documental qualificada que gera conhecimento
(Biblioteca Viva)
PROBLEMA A RESOLVER
Saber qual a forma mais eficaz para colmatar a baixa e ineficaz transferência de conhecimento.
DOMÍNIO DO SIIGEP
Valorização dos Recursos Humanos.
PROTÓTIPO
Os participantes desenvolveram algumas ideias para criar um sistema de gestão documental,
denominado ‘Biblioteca Viva’, de modo a que todos os trabalhadores da organização pudessem
partilhar o seu conhecimento e, simultaneamente, pesquisar sobre processos e projetos de um modo
eficaz e célere. O objetivo desta ‘Biblioteca Viva’ seria a criação de uma base de conhecimento e
partilha do mesmo no apoio a todos os trabalhadores e dirigentes, evitando assim a dissipação do
conhecimento intergeracional pelas mudanças inerentes a processos de reorganização interna e de
aposentação. A ‘Biblioteca Viva’ teria como finalidade a facilitação da partilha de conhecimento que é
criado ao longo do tempo, mas que na sua maioria se centraliza no indivíduo ou na unidade orgânica
e se dissipa, promovendo uma fraca transferência de conhecimento. A ‘Biblioteca Viva’ contribuiria
também para uma partilha intergeracional.

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

Anabela Ferreira Pedro Vilão, Direção-Geral do Orçamento (DGO)

-

João Paulo Soares Sabino, Secretaria-Geral do Ministério das Finanças (SGMF)

-

Mário Monteiro, Direção-Geral do Orçamento (DGO)

-

Marta de Sousa e Faro Vieira, Secretaria-Geral do Ministério das Finanças (SGMF)

-

Teresa Silva Pereira, Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)

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

Ana Isabel dos
Santos

10

5
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