
PARTILHA DA EXPERIÊNCIA NO 
PROGRAMA DE LIDERANÇA EM INTERCÂMBIO

De  6  a  10  de  de ze mbro de  2021 te ve  l ugar  a  fas e
pre s e ncial  da  part icipação da SGPCM no Programa
Europe u de  Lide rança e m Inte rcâmbio,  cr iado ao
abrigo da Pre s idê ncia  Portugue s a do Cons e l ho da
União Europe ia.  Es te  programa vis a a  part i l ha  de
e xpe riê ncias  e  de  boas  práticas  e ntre  os  vários
dir ige nte s  das  Adminis traçõ e s  Públ icas  dos
Es tados -me mbros  da UE e  das  ins t ituiçõ e s
e urope ias .

O QUE REPRESENTOU O PROGRAMA  EU
LEADERSHIP EXCHANGE PROGRAMME?
S.L.: A possibilidade de conhecer, ainda que parcialmente,
a realidade da AP, em entidades semelhantes, num outro
país.
A possibilidade de perceber que os aspetos trabalhados,
os problemas e as 
resoluções  assemelham-se à nossa realidade, ainda que
com diferentes níveis de profundidade.
A hipótese de um enriquecimento pessoal, profissional e
sem dúvida institucional.

O QUE A MOTIVOU A PARTICIPAR NO PROJETO-
PILOTO DESTE PROGRAMA?

S.L.: Por um lado, o facto de sempre ter desejado fazer
uma experiência de intercâmbio, por outro o desafio. Sou
uma adepta de desafios e este parecia-me deveras
interessante e com um potencial de aprendizagem
enorme.

A dir ige nte  Sus ana Le al   (Equipa Mul t idis cipl inar  de
As s e s s oria,  Ge s tão da Informação,  Ide ntidade  e
Re de s )  part icipou ne s te  proje to-pi l oto,  te ndo
e fe tuado a  s ua e xpe riê ncia  de  inte rcâmbio e m
França,  onde  contactou com e ntidade s  e  proje tos
l igados  à  inovação e  trans formação nos  s e rviços
públ icos .  



EXPETATIVAS

S.L.: Estava muito curiosa sobre o que iria encontrar, o
que iria aprender. Se a realidade da AP em França seria
muito diferente da nossa. Acima de tudo queria
conhecer, aprender e depois devolver à instituição.

EM QUE MEDIDA FOI ÚTIL O PROGRAMA?

S.L.: Pessoalmente foi uma experiência muito
enriquecedora pelo leque de experiências que
proporcionou. Os diversos projetos que tive
oportunidade de conhecer, bem como algumas
metodologias a eles associados passiveis de serem
adaptados para o trabalho desenvolvido na equipa e na
instituição.
Uma outra constatação muito positiva foi o facto de
perceber que a SGPCM tem uma posição inovadora, face
às instituições com as quais contactei, no que se refere
a preocupação e efetiva operacionalização de
projetos/iniciativas/atividades relacionadas com bem
estar/felicidade organizacional e pessoal, assim como,
com conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 
 e a responsabilidade social da organização.
Finalmente foi útil para clarificar a ideia de que o que
fazemos, fazemo-lo bem, algumas coisas até melhor do
que os outros, que as nossas soluções são semelhantes
e que aprendemos todos uns com os outros.

LOCAL, ÂMBITO, ATIVIDADES E
EXPERIÊNCIAS

S.L.: O intercâmbio foi realizado na Direction Générale de
l’administration e da fonction publique (DGAFP), na
Direction interministérielle da transformation publique
(DITP) e na ENA - Ecole Nationale d'Administration
Consistiu na apresentação geral da AP Francesa, a sua
organização e modo de funcionamento com maior
detalhe nas entidades que nos receberam.

Tive oportunidade de conhecer vários projetos
inovadores ligados à monitorização de indicadores de
medição da execução de políticas públicas e divulgação
de resultados ao nível do público em geral e ao nível dos
dirigentes da AP; à desmaterialização de processos; aos
aceleradores de performance dos funcionários
públicos; à modernização do acesso aos serviços por
pessoas com deficiência; ao empoderamento feminino
na AP Francesa.
De participar numa sessão de trabalho no Lab 6 –
Laboratório de Inovação Social - onde foi discutida a
criação e implementação de laboratórios de inovação e
experimentação, e principais desafios.
Foi apresentada uma iniciativa que financia projetos
para modernização dos próprios serviços na perspetiva
do trabalhador público e não do serviço prestado ao
exterior. 
E ainda, explicação do funcionamento da formação
específica ministrada na ENA - École Nationale
d'Administration no que respeita a candidaturas,
destinatários, processo de seleção, com breve
enquadramento histórico da mesma.
Por fim, a possibilidade de apresentar a SGPCM e o que
fazemos.



MENSAGEM FINAL

S.L.: Com a participação há ganhos individuais de
aprendizagem e aumento da confiança individual.
Há ganhos de notoriedade para a entidade que envia os
participantes e para a(as) entidade(s) que o(s) recebe(m)
(cada um mostra os seus projetos melhores e mais
interessantes).  
Há ganhos para as equipas que vão ver implementadas
algumas das aprendizagens, bem como para a AP pelo
potencial de replicabilidade ao incentivar que mais
pessoas vivenciem a experiência.
Quem vai tem sede de aprender com quem está. Quem
recebe também tem essa mesma sede de aprender com
quem chega.

janeiro de 2022

Nota Biográfica: Dirigente da SGPCM desde abril de 2018
onde desenvolve a sua atividade profissional ligada à
Assessoria à Direção, ao acompanhamento da
participação da SGPCM em Redes Colaborativas, Planos de
Trabalho Colaborativo e Projetos Coordenados pela
Secretaria-Geral. Coordena a implementação de projetos
transversais à SGPCM tais como construção e
implementação do Modelo de Competências, Sistema de
Gestão da Conciliação, Programa Responsabilidade Social
e Programa Cuidar as Pessoas/Felicidade Organizacional.
É responsável, também, pelo acompanhamento da
dinamização do Programa de Serviço Educativo para a
Democracia com vista à concretização do projeto
educativo da SGPCM.


