


O Programa Inovador em Residência, enquadrado no âmbito do Programa Transformar, na área de 

atuação da Inovação, visa promover a micromobilidade de trabalhadores da Administração Pública. 

Através da permanência imersiva no LabX. Este programa, promove a aquisição de experiências de 

trabalho e o desenvolvimento de competências práticas em projetos de inovação nos serviços 

públicos, de simplificação administrativa e de participação de todas as pessoas.

OBJETIVOS:

• Envolver os trabalhadores no desenvolvimento de projetos de inovação, simplificação e 

participação e fazer parte de processos de transformação da Administração Pública; 

• Capacitar os trabalhadores públicos nas práticas experimentais em projetos reais de (re)desenho 

de serviços públicos, e assim conhecerem o seu ciclo evolutivo e as dinâmicas associadas a um 

projeto experimental;

• Promover a familiarização com ferramentas e metodologias focadas para a descoberta e 

resolução de problemas, a fim de inovar e gerar novas propostas de valor; 

• Ativar os inovadores da Administração Pública para introduzir melhorias nos ambientes de 

trabalho e na cultura das organizações dos trabalhadores públicos;

• Transferir competências e atitudes de forma a que os trabalhadores públicos as possam aplicar 

nas suas organizações de origem.

DESTINATÁRIOS:

Trabalhadores da administração pública (Técnicos Superiores)

INICIATIVAS PARA 2022:

• Duas edições

• Períodos das micromobilidades: maio e outubro

• Duração das micromobilidades: 4 semanas

• Vagas: cinco para cada edição
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MARQUE NA SUA AGENDA:

• 1ª EDIÇÃO:

Abertura de candidaturas em fevereiro (4 semanas para apresentação de candidaturas)

Cinco micromobilidades de 2 a 31 de maio

• 2ª EDIÇÃO 

Abertura de candidaturas em junho (4 semanas para apresentação de candidaturas)

Cinco micromobilidades de 1 a 29 de outubro

PRINCIPAIS APRENDIZAGENS ASSINALADAS PELOS TRABALHADORES PÚBLICOS QUE PASSAM 

NESTA INICIATIVA:

• A familiarização e a adoção de metodologias, técnicas e ferramentas serão de grande utilidade na 

planificação e implementação de novos projetos nas suas organizações, com especial destaque 

para aqueles que se revistam de caráter eminentemente colaborativo, incentivando à participação 

(cidadãos, trabalhadores públicos e outros stakeholders); 

• Desenvolvimento de competências de facilitação de sessões colaborativas e aplicação de 

ferramentas e técnicas com o objetivo de dinamizar participantes para o levantamento e 

identificação de necessidades e definição do problema;

• A participação e o envolvimento direto nas atividades de projetos experimentais.

• A transferência de competências e atitudes e a posterior aplicação em projetos internos das suas 

organizações de origem.

HISTÓRICO:

Duas edições desta iniciativa, uma em 2020 e outra em 2021, em que estiveram envolvidos 6 

trabalhadores de 4 entidades públicas.
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labx@labx.gov.pt | linkedin.com/company/labx-govpt/
facebook.com/labx.gov.pt | @labx_govpt


