
Inovação 
na administração pública: um 

desafio incontornável 

MMLM - 18.06.2015 BAD 1 

Maria Manuel Leitão Marques 

FEUC-CES 

Lisboa, 18.06.15  



Sumário 

 Inovar na Administração pública: o que é, quais as 

barreiras 

 Inovar porquê, aonde e como  

 A intensidade da inovação 

 Principais tendências e implicação no tratamento 

dos documentos 

 Para que perguntas precisamos de respostas 

 Um ecossistema para a inovação 

   

MMLM - 18.06.2015 BAD 2 



O que é a inovação? 

 Um processo de criação e implementação de 

novos processos, produtos, serviços e formas de 

os prestar, dos quais resultem significativas 

melhorias nos resultados em matéria de eficácia, 

eficiência e qualidade.  

  Mulgan, G. and Albury, D., Innovation in the Public Sector, 

Strategy Unit, Cabinet Office, October 2003  
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O setor público é inovador? 

«We owe to public institutions many of the innovations 

that have given shape to the societies we live in today. 

They have given us the nation state and the rule of law. 

They have created the policies and programs that have 

contributed to building societal solidarity - from public 

health and public education systems, to public pension 

and support programs to assist citizens most in need.» 
 

 JOCELYN BOURGON. OCDE nov 2014 
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Silos  
Falta de cultura de rede 
 Penalização do risco 
Virada para dentro e não para o 
utente 
 Orientada para a rotina , o 
cumprimento formal da lei e não 
para resultados  
 Inexistência de incentivos  

Mas … existem fortes barreiras à inovação 
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Inovar porquê? A pressão 
Reduzir a despesa, controlar o défice 

MMLM - 18.06.2015 BAD 6 



A pressão: 
Demografia 
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A pressão: 
O aumento das despesas de Saúde   
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A pressão: 
As expectativas dos utentes de ter  

um fato à sua medida  
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Inovar aonde ? 

As organizações, os procedimentos, os métodos 
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Inovar como ? 
Os facilitadores tecnológicos da inovação 
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tecnologias e linguagens que tornem a 

informação legível para as máquinas 



Amadeu Neto, proprietário de uma fábrica de queijos em Ribeira de Alpeadre 
José Caria, Expresso, 4.04.15  
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Uma cultura de experimentação 

 
      Direito ao desafio 

    Incubadoras 

    Laboratórios 

     Parcerias 

      Incentivos 

   …… 

13 



As abordagens criativas 
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La 27e Région, do-tank des politiques 

publiques 
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Uma cultura de colaboração: Cocriação 



Inovação colaborativa: dois formatos 
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• Colaboração interna:  

– interdepartamental  

–  multinível 

• Colaboração  externa : com outros parceiros 
de fora da administração  

– Empresas 

– Universidades 

– Ong 

– Cidadãos  

 



 
 

Inovar com que intensidade:  
radical ou incremental? 

  
– fazer melhor passo a passo sem mexer nas 

organizações, nos processos ou nos métodos (“doing 
better what we already do”).  

 

– uma alteração, na organização, no processo, no produto 
ou no serviço, substituindo-a por uma substancialmente 
diferente. (“not do do what we did before”). 
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Inovação Incremental 
 
Mais com menos da mesma maneira (“doing 

better what we already do”).  
Ex. Este ano  mais um campo pré-preenchido…. 
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Inovação Radical 
Mais com menos , mas de maneira 
diferente (“not do do what we did before “) 
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Inovação contínua: para as inovações não envelhecerem 
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Fazer diferente na Administração pública: 

algumas tendências  
 

- A separação entre Back-office e Front-office : 

uma condição para racionalização dos serviços 

públicos com proximidade ao cidadão 

- Os front-offices integrados por “eventos de vida” 

disponíveis em diferentes suportes 

- O fim da competência territorial 
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O Papel vai acabar? 
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• A autenticação eletrónica 

• Interoperabilidade organizacional, semântica, 

técnica 

• As normas abertas (Lei 36/2011, de 21 de Junho): 

soberania e o controlo sobre a informação do Estado 

• Os serviços partilhados  

• A digitalização dos arquivos : a deslocalização 

dos arquivos em papel das várias instituições públicas 

para uma única localização numa zona de baixo custo 

imobiliário.  

 

 
 

 
Fazer diferente na Administração pública 
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• A digitalização dos BO está no essencial 

concluída? 

• O que podemos deitar fora ?  

• Estamos mesmo a fazer isso? 

Perguntas prévias indispensáveis 
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Mobilizar o conhecimento profissional especializado 
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• Como gerir o ciclo de vida dos  documentos? 

• Quais as regras para eliminação de documentos físicos 

quando estão digitalizados? 

• Poderemos certificar documentos digitalizados ?  

• Como e quem o deve fazer? 

• Como obter ganhos de eficiência na gestão dos 

arquivos? 



Criar um eco-sistema para a Inovação 
 
 
 

Os 4 Cs 
 Consciência (do problema e da importância da inovação) 

 Capacidade (para se envolverem nela) 

 Cocriação (para desenhar com as pessoas e não para elas) 

 Coragem ( dos líderes para a orquestrar) 

 
C Bason, Leading Public Sector Innovation 
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Em nome de um  

 serviço público 

exemplar 

Muito obrigada 

marialm@fe.uc.pt 
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