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Forum para a Governação Integrada

FORUM PARA A GOVERNAÇÃO INTEGRADA
É uma rede colaborativa informal de instituições públicas e privadas que estuda,
integrada.
Suporta-se no conceito GovInt de “construção, desenvolvimento e manutenção de
relações interorganizacionais de colaboração, para gerir problemas complexos, com
.

O QUE É?
Iniciativa promovida pelo Forum GovInt e seus promotores, de âmbito
nacional, que ao longo de 2019 pretende mobilizar e inspirar a sociedade
portuguesa para a relevância estratégica da colaboração.
Pretende-se construir um Programa Nacional em rede, através de uma dinâmica
descentralizada e colaborativa.

PARA QUÊ?
Promover e disseminar o conceito “Colaborar faz toda a diferença”.
Criar dinâmica e atenção social para o tema da colaboração, como forma de
contribuir para uma mudança cultural/organizacional que urge.
Investir no contexto de educação/formação, para que desde cedo se aprenda
a colaborar e se perceba o potencial transformador da colaboração.

COM QUEM?
Com todas as organizações, comunidades educativas, redes interorganizacionais e parcerias já instaladas ou a criar, que queiram desenvolver iniciativas sob
este desígnio.
COMO PARTICIPAR?
Cada entidade com interesse em aderir deve enviar proposta(s) de atividade(s) a incluir no Programa (a título individual ou no âmbito da ação da
rede/parceria já existente; novas atividades que surjam no âmbito desta iniciativa ou atividades já previstas nos planos de ação institucionais).
Participação através de: realização de eventos, promoção de boas práticas,
redes colaborativas e/ou de outras iniciativas que venham a ser propostas.
FORUM GOVINT:

Fornece a inspiração, a imagem
e “marca”.
Constitui-se como plataforma
agregadora com a responsabilidade de mobilizar, congregar e divulgar todas as ações que se incluam
no Ano Nacional da Colaboração.

ENTIDADES ADERENTES:

Apresentação de propostas.
Responsabilidade de mobilização de recursos para a realização
das atividades: recursos da própria entidade; da rede colaborati-

a que se possam candidatar.

QUANDO?
Envio de propostas de atividades por parte das entidades aderentes até 30 de
setembro de 2018 (Incrições em: www.colaborar.pt).
Apresentação pública do Programa Nacional do Ano a 31 de outubro de 2018.

