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O INOVAPOA: objetiva articular e executar políticas públicas de fomento à inovação e 
ao desenvolvimento científico e tecnológico no município de Porto Alegre. Para a 

consecução desse objetivo é responsável por seis (06) ações que estão inclusas no 
Plano Plurianual 2014-2017 do município.

Objetivo: analisar a formulação e 
implementação da política pública voltada 
ao desenvolvimento econômico local em 

Porto Alegre as quais passam pela 
identificação das ações criadas e 

implementadas, descrição da estrutura 
institucional do INOVAPOA e das relações 

entre governo e sociedade. 

Método: qualitativo, com dados primários 
coletados através de entrevistas em 
questionário semiestruturado, dados 

secundários de documentos e de endereços 
eletrônicos, com a utilização do software 

*NVivo  

O papel do município no desenvolvimento econômico: Devido à globalização e à 
descentralização, o município é o ator central nas ações voltadas ao desenvolvimento 
econômico, também por ter capacidade de utilizar as potencialidades das localidades.
Para que ocorra desenvolvimento econômico equilibrado, autossustentado e de longo 
prazo deve haver a criação e difusão de inovações para o desenvolvimento de novos 

produtos e processos. 

Introdução: Para o alcance do desenvolvimento econômico local, ações são formuladas 
e implementadas por atores públicos e privados. A eficácia e a efetividade de uma 

política pública podem estar relacionadas com as características da estrutura burocrática 
das instituições do Estado e com a capacidade dessa de firmar parcerias com atores 

sociais. 

Resultados preliminares: As ações desenvolvidas são coordenadas por funcionários 
com cargo em comissão do INOVAPOA e contam com a parceria de diferentes 

instituições públicas e privadas para as suas execuções. 
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