Exmos/as Senhores/as,
O Forum para a Governação Integrada (Forum GovInt) é uma rede colaborativa informal de instituições
públicas e privadas portuguesas que estuda, reflete e age sobre problemas complexos, promovendo modelos
de governação integrada.
Na sequência dos trabalhos que o Forum tem vindo a desenvolver, tornou-se evidente que a colaboração,
particularmente entre organizações, é um processo essencial para a gestão de problemas complexos. Há, no
entanto, a consciência que a cultura colaborativa encontra obstáculos relevantes, que necessitam de ser
ultrapassados, de forma a contribuir ativamente para uma “era da colaboração”.
É neste contexto que o Forum, e os seus promotores, irão promover o Ano Nacional da Colaboração - 2019,
uma iniciativa de âmbito nacional. Ao longo de 2018, iremos preparar este evento para que seja possível
mobilizar e inspirar a sociedade portuguesa, através dos/das cidadãos/ãs e das instituições, para a relevância
estratégica da colaboração, quer como forma de resolução de problemas, quer de otimização dos recursos
disponíveis.
Nesse sentido, é nossa intenção envolver todas as organizações, comunidades educativas, redes
interorganizacionais e parcerias já instaladas ou a criar, que queiram desenvolver iniciativas sob este desígnio,
num programa nacional em rede a desenvolver em 2019, que contribua para a promoção e disseminação
do conceito de colaboração.
O Programa Nacional resultará da agregação das diferentes propostas apresentadas, num modelo de
construção colaborativo e descentralizado. As entidades poderão participar através da realização de eventos,
da promoção de boas-práticas, do desenvolvimento de ofertas formativas específicas, do desenvolvimento de
projetos e redes colaborativas e/ou de outras iniciativas que venham a ser propostas.

Desta forma, procurar-se-á corresponder aos seguintes objetivos:
Promover e disseminar o conceito “Colaborar faz toda a diferença”;
Criar dinâmica e atenção social ao tema da colaboração, em vários sectores e níveis, 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.
Neste sentido, vem o Forum GovInt convidar a Vossa entidade a participar ativamente no Ano Nacional da
Colaboração. A apresentação da proposta de atividade(s) a desenvolver neste âmbito deve ser realizada e
enviada, até dia 31 de outubro de 2018.
Assim, ficamos na expetativa da V/ adesão, o que seria de uma enorme mais-valia para o sucesso desta
iniciativa.

Mais informações e inscrições em:
http://www.colaborar.pt
secretariado@forumgovernacaointegrada.pt
(+351) 21 885 47 30

Com os melhores cumprimentos,

Rui Marques
Secretário executivo do Forum GovInt

