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DESPACHO 

N.º 16/2021, de 4 de junho de 2021 

Assunto: Equipa de Inovação 

A Equipa de Inovação da IGAS foi criada pelo Despacho n.º 8/2020, de 20 de outubro, do 

Inspetor-Geral. Decorreram sete meses e foram criados e postos em prática dois projetos 

relevantes: as “Oficinas de Cocriação de Conhecimento” e os “Processo Papel Zero”. 

Passado este tempo, a experiência desta primeira equipa de inovação, aconselha a que a 

mesma seja renovada e o modelo de trabalho possa beneficiar da aprendizagem entretanto 

adquirida. 

A inovação necessita de pessoas, tempo e espaço. São três aspetos que não devem ser 

vistos isoladamente. Por isso, a segunda equipa de inovação deverá trabalhar de forma 

mais auto-organizada e autónoma, com ferramentas de apoio e objetivos. O primeiro passo 

foi dado na composição desta nova equipa de inovação. A escolha dos quatro membros 

resultou de uma votação efetuada pelos membros da primeira equipa de inovação. Esta 

segunda equipa de inovação funcionará sem coordenação, terá um período de duração 

mais curto, deverá apresentar propostas de projetos inovadores, irá ser apoiada com acesso 

a formação específica e no contacto com outras equipas que tenham como missão a 

inovação e a experimentação. 

Assim, determino que:  

1. A Equipa de Inovação da IGAS tem a finalidade de criar e desenvolver ideias novas para 

o trabalho realizado pela Inspeção-Geral, que possam ser experimentadas através de 

projetos-piloto. 

2. A Equipa de Inovação da IGAS é constituída pelos seguintes elementos:  

a) Emanuel Costa, Inspetor da Equipa Multidisciplinar para a Transformação Digital;  

b) Francisco Rei, Inspetor da Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Desempenho; 

c) Pedro Abreu, Inspetor da Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Desempenho;  

d) Susana Grilo, Inspetora da Equipa Multidisciplinar para a Qualidade e Direitos dos 

Cidadãos. 

2. Os elementos designados para integrar a Equipa acumulam as suas tarefas com as que 

lhe forem distribuídas no âmbito das Equipas Multidisciplinares onde se encontram 

integrados. 

3. A Equipa dispõe de meio-dia de trabalho por semana para reunir e discutir ideias 

inovadoras e propostas de projetos. 
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4. Os membros da equipa podem escolher e adotar um modo de trabalho que sirva a 

finalidade da equipa de inovação. 

5. A equipa deverá apresentar ideias inovadoras à Direção desta Inspeção-Geral utilizando 

a ficha em anexo.; 

6.   O presente despacho produz efeitos a 4 de junho de 2021 e vigora até 4 de outubro de 

2021. 

7.    A publicação do presente despacho na Intranet e na página da IGAS na Internet. 

Carlos Caeiro Carapeto 

INSPETOR-GERAL 
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