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MÊS DA INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

No mês de julho comemoramos a inovação. O Mês da Inovação na Administração 

Pública é uma iniciativa do INA que pretende promover a inovação, inspirar a criatividade e 

apoiar os inovadores. 

Iniciativas programadas para o mês de julho 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA DO INA | Conferência de apresentação 

do Centro de Desenvolvimento de Liderança e dos programas de formação inicial e contínua 

para cargos dirigentes, revistos (FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública e 

CAGEP - Curso Avançado em Gestão Pública). 

CICLO DE INOVADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Conferências de curta duração, 

realizadas ao final da tarde, onde os promotores de práticas de inovação na Administração 

Pública apresentam a forma como inovaram. 

CONFERÊNCIAS ABERTAS SOBRE INOVAÇÃO | Conferências de curta duração, com 

oradores do setor público, privado e governantes a partilharem experiências e visões pessoais 

sobre a inovação. 

CONVERSAS SOBRE A MEMÓRIA E O FUTURO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 

Entrevistas com um gestor do setor público, que visam promover o conhecimento e a memória 

da Administração Pública na construção da capacidade institucional para enfrentar os desafios 

do futuro. 

DIA ABERTO À INOVAÇÃO | Sessões de trabalho para criar Projetos Experimentais de 

Inovação e capacitar as equipas responsáveis pela formulação e execução desses projetos. 

ENCONTROS PARA A INOVAÇÃO | Sessões de trabalho destinadas a capacitar os dirigentes 

para a promoção de uma cultura de inovação na Administração Pública. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Cursos em “Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e 

Familiar”, “Orçamentos Sensíveis ao Género”, “Políticas na Ótica de Género” e “AP Digital 4.0 - 

Inovação e Grandes Dados”, no âmbito da capacitação oferecida pelo Centro de Formação INA 

em organização do trabalho e do tempo, igualdade e não discriminação e competências digitais. 
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INOVAÇÃO E FUTURO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | Debates com participantes de 

universidades, da Administração Pública central e local sobre a importância da inovação no 

futuro dos serviços públicos. 

OFICINAS DE COCRIAÇÃO | Sessões de trabalho para gerar ideias e desenhar soluções 

inovadoras, integrando os destinatários finais. 

PRÉMIOS À INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA | Primeira edição de entrega de prémios no 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), nas categorias da 

valorização de recursos humanos, melhoria dos ambientes de trabalho e desenvolvimento de 

modelos de gestão. 

PROGRAMA DE MENTORIA DA INOVAÇÃO | Apresentação do Programa de Mentoria da 

Inovação, uma iniciativa através da qual se procura fazer convergir a experiência, o 

conhecimento e a capacidade de o transmitir, oriundos do setor público e de outras áreas. 

PROGRAMA DE TUTORIA DA INOVAÇÃO | Processo de apoio às equipas gestoras de 

Projetos Experimentais de Inovação, nas fases de planeamento, execução e avaliação dos 

mesmos. 

PROJETOS EXPERIMENTAIS DE INOVAÇÃO | Segunda edição de entrega de certificados 

homologação a Projetos Experimentais de Inovação apresentados ao Sistema de Incentivos à 

Inovação na Gestão Pública (SIIGeP). 

PROTOCOLOS PARA A INOVAÇÃO | Assinatura de protocolos de colaboração entre o INA e 

outras entidades públicas com o objetivo de capacitar os trabalhadores e dirigentes da 

Administração Pública para a inovação. 

PUBLICAÇÕES | Lançamento de novas edições digitais pela INA Editora sobre o tema da 

inovação na Administração Pública. 

REUNIÕES DE CONTACTO | Apoio às equipas gestoras de projetos para apoiar a formulação 

e apresentação Projetos Experimentais de Inovação no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Inovação na Gestão Pública (SIIGeP). 

SEMINÁRIO | “Stresse no Trabalho: Causas e Consequências”, no âmbito do Programa de 

Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho, do Centro de Formação INA. 

Lisboa, 21 de junho de 2019 


