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setembro 2019

Bem-vindo(a) à newsle er ina
A newsle er ina é um novo espaço para par lhar informação sobre os projetos e as inicia vas da Direção-Geral da Qualiﬁcação dos Trabalhadores em
Funções Públicas - INA. Convidamo-lo a subscrever as nossas comunicações eletrónicas para receber informação atualizada.
Boa leitura e obrigado por fazer parte desta comunidade.

Números

Destaques

Balanço de Candidaturas

Dia Aberto à Inovação

Recrutamento Centralizado

Inscrições abertas para oito sessões

O prazo das candidaturas ao Recrutamento Centralizado,
previsto na Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, decorreu
entre as 00h00 do dia 10 de julho e as 23h59 do dia 30 de julho.
Recebemos 18.245 candidaturas, distribuídas pelas várias
referências previstas no procedimento concursal.

O INA vai promover, entre setembro e dezembro de 2019, mais
oito sessões do Dia Aberto à Inovação, cuja inscrição poderá ser
efetuada através do formulário eletrónico.

De momento, está a decorrer a fase de apreciação das
candidaturas, com vista à deliberação do júri das candidaturas
admi das e excluídas.
Saiba mais.

Realizam-se, já este mês, duas sessões Dia Aberto à Inovação, a 17
e 24 de setembro, dando a oportunidade aos par cipantes para
criar projetos experimentais de inovação, bem como, capacitar as
equipas responsáveis pela formulação e execução de projetos.
Des nado a trabalhadores e dirigentes da Administração Pública, a
par cipação no Dia Aberto à Inovação é gratuita e realiza-se das
10h às 13h e das 14h às18h, no Auditório do INA, na Rua Filipe
Folque, 44, em Lisboa.
Saiba mais.

Conversas sobre a Memória e o Futuro da
Administração Pública

Direito ao Desaﬁo

INA promove conhecimento sobre a AP

No âmbito do Sistema de Incen vos à Inovação na Gestão Pública
(SIIGeP), foi publicado o Decreto-Lei nº 126/2019, de 29 de agosto,
que autoriza a implementação de projetos experimentais com
recurso ao “direito ao desaﬁo”. Trata-se de uma suspensão
temporária de regimes legais vigentes, durante um determinado
período tempo, por parte de um conjunto limitado de en dades
públicas, para que possam experimentar soluções inovadoras antes
da sua aplicação deﬁni va.

Durante o mês de setembro, o INA promove duas sessões que
integram o ciclo das Conversas sobre a Memória e o Futuro da
Administração Pública.
Nos dias 11 e 25 de setembro, nas instalações da Biblioteca do
INA, entre as 17h e as 18h, contaremos com a presença de dois
honrosos convidados. No dia 11, Arlindo Oliveira, Presidente do
Ins tuto Superior Técnico, que abordará o tema da “Inteligência
ar ﬁcial em serviços públicos” e no dia 25, Helena Marujo,
docente do Ins tuto Superior de Ciências Sociais e Polí cas da
Universidade de Lisboa (ISCSP-UL), que vai falar sobre “A
conciliação e o bem-estar”.
A reﬂexão sobre a evolução, ao longo do tempo, destas
temá cas nos serviços da Administração Pública e a projeção
dos novos desaﬁos futuros é o mote para os dois oradores,
numa conversa que será moderada por um jornalista.
Esta inicia va insere-se num ciclo de conversas quinzenais, que
teve início no mês de julho, com o obje vo de promover a
importância do conhecimento e da memória da Administração
Pública na construção da capacidade para enfrentar os desaﬁos
do futuro. A par cipação é gratuita, sujeita à capacidade da sala
e com inscrição através do formulário eletrónico.

Legislação apoia e incen va a inovação na AP

Este mecanismo permite, assim, avaliar novos modelos de
funcionamento, sem exigir uma alteração legal de âmbito geral,
funcionando como avaliação prévia da necessidade de novos
instrumentos norma vos e com intervenção das partes
interessadas.
O Decreto-Lei nº 126/2019, cria e autoriza, assim, o exercício do
“direito ao desaﬁo” para um grupo de en dades públicas que
pretende testar um novo formato dos instrumentos de gestão,
promovendo a redução da carga administra va associada aos
processos. Experimentar um modelo de maior autonomia
ges onária dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) é o
obje vo de outra das en dades par cipantes. Saiba quais as
en dades envolvidas aqui.

Projeto NAU

Cooperação

INA cria conteúdos online para grandes
audiências

INA recebe delegação do Parlamento
de Timor-Leste

Os primeiros dois cursos produzidos em formato MOOC
(Massive Open Online Courses) para a “Plataforma NAU”, foram
já disponibilizados online, com inscrição automá ca e gratuita
aberta a todos os interessados. Contou com mais de 7.300
inscrições e par cipações de todas as regiões de Portugal,
incluindo as regiões autónomas, e de mais de 20 países
estrangeiros.

Com o obje vo de reforçar as relações de cooperação, através da
execução de ações de formação e capacitação dos recursos
humanos, uma delegação do Parlamento de Timor Leste visitou o
INA em ﬁnais de julho.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) foi o tema
escolhido para estes cursos, designados “RGPD para Cidadãos
Atentos" e "RGPD para Implementadores na Administração
Pública", dada a importância da temá ca para todos os cidadãos
e, em especial, para todos os trabalhadores em funções
públicas.
Está prevista uma próxima edição, em data a anunciar. Saiba
mais.

A delegação do Parlamento Timorense, recebida pela DiretoraGeral do INA, Elisabete Reis de Carvalho, era composta pelo Diretor
de Recursos Humanos e Formação, Jaime Xavier e pelo Chefe da
Divisão de Desenvolvimento dos Recursos Humanos, Eduardo
Corte-Real.

Sabia que

Tome nota

Inovação

INA Editora

Aposta em inicia vas para es mular
os inovadores da AP

Lançamento de publicações digitais
A INA Editora lançou, no mês de julho, três publicações digitais, em
língua portuguesa e inglesa, referentes ao Ciclo de Encontros 2018:
Construir Hoje a Administração do Futuro.

A equipa de Inovação do INA irá promover um conjunto de
inicia vas para apoiar e es mular os inovadores da
Administração Pública (AP) no desenvolvimento de projetos
experimentais de inovação. Destacam-se o Dia Aberto à
Inovação, as Reuniões de Apoio e a Formação Proﬁssional, cujas
inscrições já estão abertas.

Esta inicia va, que contou com especialistas nacionais e
internacionais, promoveu o debate em torno dos desaﬁos que a
Administração Publica enfrenta, exigindo uma constante adaptação
e a procura de prá cas inovadoras.

Em breve, disponibilizaremos os formulários de inscrição para os
Ciclos de Inovadores, os Encontros para a Inovação, as Oﬁcinas
de Cocriação, bem como, o Programa de Tutoria da Inovação,
que completam o conjunto de inicia vas de incen vo e apoio no
desenho de projetos experimentais de inovação. Saiba mais
sobre cada uma destas inicia vas e contacte-nos por email,
projetos.inovacaoap@ina.pt ou telefone, 214 465 331.

As publicações podem serem descarregadas aqui.

Foto do mês

Oﬁcinas de Cocriação na En dade de Serviços Par lhados da Administração Pública, I.P. (eSPap, I.P.)
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