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Bem-vindo(a) à newsle er ina
A newsle er ina é um 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 dos cursos de RGPD

Cursos FORGEP e CAGEP

Plataforma NAU

INA promove formação em liderança

De 2 abril a 30 de junho, o INA, através da Plataforma NAU,
disponibilizou a 1.ª edição online de dois cursos sobre o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD): “RGPD para
Cidadãos Atentos" e "RGPD para Implementadores na
Administração Pública".

Integrado no programa de formação do Centro de
Desenvolvimento de Liderança, apresentado a 12 de julho, o INA
iniciou, no mês de setembro, os cursos FORGEP (Programa de
Formação em Gestão Pública) e CAGEP (Curso Avançado de Gestão
Pública), conciliando a inovação e a oferta forma va padronizada
para os cargos de dirigente prevista na portaria n.º 146/2011.

Com o recurso a ferramentas inovadoras, estes cursos permitem
aprender de forma rápida, autónoma e intera va e traduzem
uma aposta na inovação na aprendizagem e na estratégia digital
para disseminar conhecimento a todos os trabalhadores em
funções públicas e cidadãos.
A próxima edição dos cursos será em breve. Saiba mais.

Renovada a sua estrutura, o FORGEP apresenta 19 módulos, 150h
de formação presenciais, enquanto o CAGEP integra 4 módulos,
distribuídos por um total de 65h de formação presenciais. Os
conteúdos dos módulos destes cursos foram alinhados com os
obje vos das polí cas públicas para a Administração Pública e
orientada a formação dos des natários para uma capacitação
prá ca e transversal, propícia ao desenvolvimento de modelos de
gestão, à melhoria dos ambientes de trabalho e, também, à
valorização dos recursos humanos. Saiba mais.

Sessões do Dia Aberto à Inovação

"Conversas"

INA apoia a criação de projetos experimentais de
inovação

Biblioteca INA é palco da par lha de conhecimento

Integrado na estratégia de apoio ao desenvolvimento de
projetos experimentais de inovação, o INA tem vindo a
promover, desde junho, várias sessões do Dia Aberto à Inovação.
O obje vo destas sessões é dar a conhecer o SIIGeP (Sistema de
Incen vos à Inovação na Gestão Pública), inovar a par r de um
desaﬁo concreto com novas ideias produzidas em equipa, bem
como, ajudar as equipas, ao longo do dia, a treinar a criação de
um projeto experimental de inovação.
O feedback dos par cipantes tem sido muito posi vo, deﬁnindo
o Dia Aberto à Inovação como “um espaço para reﬂe r sobre os
problemas da organização e como lançar ideias ou iniciar
processos de inovação e melhoria”, par lhou Teresa Pinto da
Secretaria-Geral da Administração Interna, no ﬁnal da sessão.
As inscrições para as sessões de outubro estão completas, no
entanto, existem vagas disponíveis para novembro (12 e 26) e
dezembro (3 e 10). Saiba mais.

O Centro de Conhecimento sobre a Administração Pública, do qual
faz parte a Biblioteca do INA, tem vindo a promover um ciclo de
conversas quinzenais, realizadas nos meses de julho e setembro,
com o obje vo de promover a importância do conhecimento e da
memória da Administração Pública na construção do futuro do
serviço público.
Contando com a presença de oradores pres giados e moderadores
experientes, as “conversas” incidiram sobre diversas temá cas
como, o ambiente, a gestão, a inteligência ar ﬁcial, e a conciliação
e o bem-estar no trabalho, todos os temas aplicados à
administração e serviços públicos.
As Conversas sobre a Memória e o Futuro da Administração
Pública vão con nuar nos meses de outubro a dezembro, com o
mesmo modelo e propósito, para reﬂe r sobre a memória de
temas impactantes na Administração Pública, perspe vando os
novos desaﬁos. Saiba mais.

Bolsa de Emprego Público

Cooperação

Plataforma promove mobilidade na
Administração Pública

INA par lha boas prá cas com Delegação de
Andorra

A Bolsa de Emprego Público (BEP) é uma plataforma eletrónica,
sob a gestão do INA, onde é possível pesquisar e consultar as
ofertas de emprego público que estão a decorrer, sejam
procedimentos concursais ou ofertas de mobilidade para
trabalhadores em funções públicas, sejam procedimentos
concursais aos quais poderão concorrer todos os cidadãos sem
relação jurídica de emprego público.

No âmbito da visita da delegação de Andorra, liderada pela
Ministra da Função Pública e Simpliﬁcação da Administração,
Judith Pallarés, o INA par cipou numa reunião técnica, com o
obje vo de serem apresentadas boas prá cas nacionais nas áreas
da modernização administra va e emprego público.

Uma das funcionalidades da BEP é a criação de alertas com
diversos critérios, permi ndo aos trabalhadores/cidadãos serem
avisados sempre que seja publicitada uma oferta do seu
interesse.
A publicação de ofertas de emprego público na BEP é da
responsabilidade da en dade promotora, conforme
estabelecido no ar go 11.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30
de abril. Saiba mais.

Sabia que

No encontro, realizado no dia 12 de setembro, no Ministério das
Finanças, a Diretora de Serviços de Formação e Qualiﬁcação, Elsa
Belo, apresentou o Direito ao Desaﬁo, enquadrado no Sistema de
Incen vos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), bem como, as
modalidades de formação proﬁssional promovidas pelo Centro de
Formação INA, nomeadamente, o programa de capacitação
avançada para trabalhadores em funções públicas,
abreviadamente designado por CAT. Saiba mais.

Tome nota

História do INA

Publicações

Inauguração das primeiras instalações

Nações Unidas publica Relatório Mundial do Setor
Público 2019

A 31 de outubro de 1980, foram inauguradas as instalações do
INA no Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, pelo então
Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro, e pelo Presidente da
Comissão Instaladora, Carlos Manuel Alves Mar ns. Estas
instalações foram, até ﬁnal de 2012, a sede do INA. Desde 2003
é propriedade do Município de Oeiras.
O palácio é um solar pico do século XVIII, cujo projeto é da
autoria do arquiteto Carlos Mardel. Serviu de residência oﬁcial
de Sebas ão José de Carvalho e Melo, também conhecido por
Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, de onde derivou o nome
do edi cio. Saiba mais.

O “Relatório Mundial do Setor Público 2019 - Obje vo de
Desenvolvimento Sustentável 16: Foco nas ins tuições públicas”
analisa, a nível nacional, os desenvolvimentos de vários conceitos
destacados nas metas do Obje vo 16 e que são vistos como
princípios ins tucionais, tais como: o acesso à informação, a
transparência, a responsabilidade, a an corrupção, a inclusão dos
processos de tomada de decisão e a não discriminação.
Este relatório pretende comunicar os esforços de todos os países
para criar ins tuições eﬁcazes para cumprir os Obje vos de
Desenvolvimento Sustentável. Saiba mais.

Foto do mês

4.ª Sessão das Conversas Sobre a Memória e o Futuro da Administração Pública
25 de setembro | Biblioteca INA
Helena Águeda Marujo, docente do Ins tuto Superior de Ciências Sociais e Polí cas (ISCSP-UL) e o jornalista Vasco Trigo, na sessão sobre o tema “A Conciliação e o Bemestar no Trabalho”.
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