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MÊS DA INOVAÇÃO AP 2020 

 INICIATIVA DESCRIÇÃO DA INICIATIVA 

Aceleradora de Ideias de 

Inovação em Serviços 

Públicos 

Lançamento da primeira chamada da Aceleradora de Ideias de 
Inovação em Serviços Públicos. 

Conferências Abertas 

sobre Inovação 

Realização de conferências virtuais de curta duração (15 minutos), 
com a participação de inovadores e empreendedores na 
administração pública. 

Desafios Inovação AP 
Desafios para os trabalhadores e dirigentes da administração 
pública apresentarem ideias inovadoras sobre temas concretos. 

Dia Aberto à Inovação 
Realização de sessões virtuais do Dia Aberto à Inovação sobre o 
trabalho na era do “novo normal”. 

Entrevistas com 

Inovadores 

Realização de entrevistas com inovadores na administração 
pública sobre inovações lançadas durante a pandemia. 

Ferramenta de 

Autoavaliação da Cultura 

de Inovação  

Lançamento da Ferramenta de Autoavaliação da Cultura de 
Inovação. 

Formação em Competências 

de Inovação 

Realização de cursos de formação à distância em competências 
de inovação, competências digitais e competências de liderança. 

Histórias da Inovação AP 

Publicação de pequenas histórias nas redes sociais da ‘Inovação 
AP’ sobre medidas de inovação implementadas com, ou sem, 
sucesso, na administração pública, durante as últimas décadas. 

Inovação em Serviços 

Públicos 

Apresentação de inovações em serviços públicos na administração 
do Estado e na administração pública local, sob a forma de casos 
de estudo. 
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MÊS DA INOVAÇÃO AP 2020 

 INICIATIVA DESCRIÇÃO DA INICIATIVA 

Inovação no Teletrabalho 
Apresentação de inovações no teletrabalho, sob a forma de casos 
de estudo e nas Conferências Abertas sobre Inovação. 

Oficinas de Cocriação 
Realização de sessões virtuais das Oficinas de Cocriação sobre o 
tema da violência contra profissionais de saúde. 

Podcast Inovação AP Realização de podcasts com inovadores na administração pública. 

Projetos Experimentais de 

Inovação 

Promoção de candidaturas a projetos experimentais de inovação 
através de “projetos de adesão”. 

Reuniões Virtuais com 

Inovadores 

Realização de reuniões temáticas virtuais com agentes do 
ecossistema de inovação na administração pública. 

Últimas - Edição Especial 

“Inovação Colaborativa”  

Publicação de uma edição especial da Últimas sobre o tema da 
“Inovação Colaborativa”. 

Uma Ideia Inovadora 

Lançamento de desafios aos trabalhadores e dirigentes da 
administração pública para expressarem uma ideia inovadora 
através de uma frase ou de um vídeo de um minuto. 

As datas destas iniciativas serão anunciadas nas redes sociais da ‘Inovação AP’. 

Para colaborar no Mês da Inovação na Administração Pública envie-nos uma mensagem com a 

sua proposta para projetos.inovacaoap@ina.pt. 

Siga-nos nas redes sociais 

 


