ACELERADORA DE IDEIAS EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
DESCRIÇÃO
A aceleradora de ideias em serviços públicos é um programa intensivo que visa o
desenvolvimento rápido de novas ideias até à demonstração da sua viabilidade.

OBJETIVOS
A aceleradora de ideias em serviços públicos tem como objetivos:






Proporcionar aos trabalhadores e aos dirigentes da administração pública a
oportunidade de apresentarem, desenvolverem e testarem as suas ideias
inovadoras.
Capacitar e orientar os trabalhadores e dirigentes no percurso de experimentação
das ideias inovadoras apresentadas.
Possibilitar o trabalho colaborativo com entidades do setor público, do setor nãogovernamental e do setor privado, orientadas à conceção e ensaio de ideias
inovadoras em serviços públicos.

COMO FUNCIONA
A aceleradora de ideias organiza-se em três etapas.


Etapa 1: Apresentação de ideias
A primeira etapa consiste na apresentação de ideias inovadoras. Estas ideias são
apreciadas por uma comissão de peritos, com base em critérios definidos.



Etapa 2: Incubação
A segunda etapa é dedicada à capacitação e preparação das equipas responsáveis
pelas ideias selecionadas na etapa anterior, à análise do problema que se pretende
solucionar, ao envolvimento dos destinatários e ao redesenho da ideia inicial.



Etapa 3: Aceleração
A última etapa é assegurada através de um programa de tutoria para desenvolver a
ideia e do apoio ao planeamento e execução do projeto-piloto.
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DURAÇÃO
Este programa tem a duração, na sua versão concentrada, de cerca de dois meses e meio e
inclui capacitação, orientação e trabalho colaborativo.

DESTINATÁRIOS
Todos os trabalhadores e dirigentes da administração pública cujas ideias apresentadas, em
equipa, foram selecionadas pelo júri, passando assim às fases seguintes de incubação e
aceleração.

INSCRIÇÕES
Os trabalhadores e dirigentes de entidades públicas podem contactar-nos através do
seguinte endereço de correio eletrónico: projetos.inovacaoap@ina.pt.

PARA SABER MAIS
Consulte a aqui o Programa Aceleradora de Ideias em Serviços Públicos resultante de um
trabalho colaborativo e multidisciplinar, desenvolvido no âmbito do Plano de Trabalho
Colaborativo na Administração Pública.
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