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Inspetor-Geral 

Despacho 

8-2020, de 20 de outubro de 2020 

ASSUNTO: Criação da Equipa de Inovação da IGAS 

A inovação é cada vez mais importante para as organizações do setor público. As 

transformações sociais, ambientais e tecnológicas desencadeiam novas políticas e 

novas necessidades sentidas pelos cidadãos. Continuar a agir da mesma forma, 

mesmo quando se trata de fórmulas bem-sucedidas no passado, não é uma estratégia 

sustentável. Por esse motivo, a inovação é a melhor forma de responder à mudança, 

construir respostas e desenvolver organizações do futuro. 

Para tornar uma organização inovadora é necessário desenvolver uma cultura de 

inovação sólida, fundada no conhecimento, na experiência, na capacidade de ouvir 

ativamente o ambiente externo e com uma nova mentalidade, a todos os níveis. Não é 

um processo instantâneo. Exige um propósito claro, pragmatismo e uma força motriz 

capaz de conceber e dinamizar um programa de inovação, suportado em práticas 

inovadoras, no pensamento criativo e nas ideias de todos. Essa força motriz é 

constituída por pessoas. Mais do que especialistas em inovação, são necessários 

trabalhadores e dirigentes capazes de aprender a inovação e alinhar essa dinâmica 

com a atividade operacional criadora de valor. 

Assim, determino: 

1) A criação da Equipa de Inovação da IGAS, constituída pelos seguintes elementos: 

a) Luís Fonseca, Inspetor da Equipa Multidisciplinar para a Gestão e 

Desempenho (EMGD); 

b) Maria Abreu, Técnica Superior da Divisão de Controlo de Atividade e 

Planeamento (DCAP); 

c) Sandra Bernardino, Inspetora da Equipa Multidisciplinar para a Prevenção da 

Fraude (EMPF); 

d) Sérgio Gomes de Abreu, Chefe de Equipa Multidisciplinar para a Gestão e 

Desempenho (EMGD), que coordena a Equipa de Inovação; 

2) A conceção, pela Equipa de Inovação da IGAS, de uma estratégia de inovação 

assente numa metodologia e num programa de ação constituído por projetos e 

iniciativas de capacitação e desenvolvimento organizacional; 
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3) A publicação do presente despacho na Intranet e no sítio da IGAS na Internet. 

O Inspetor-Geral, 

Carlos Caeiro Carapeto 
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