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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 do Dia Aberto à Inovação

CAT – Futuros Líderes

Mais de cem trabalhadores par ciparam

INA promove formação avançada

O INA tem desaﬁado os trabalhadores em funções públicas a
inovar nos seus serviços. Para além de outras inicia vas tem
promovido várias sessões do Dia Aberto à Inovação.

Integrado no Programa de Capacitação Avançada para
Trabalhadores em Funções Públicas, regulamentado pela Portaria
n.º 231/2019, de 23 de julho, o Programa de Capacitação Avançada
para a Preparação de Futuros Líderes (CAT - Futuros Líderes),
integra a área estratégica de formação em competências de
liderança.

A par r de um desaﬁo concreto, com base numa metodologia
de quatro etapas, os par cipantes são incen vados a inovar.
Com a produção de novas ideias criadas em equipa, desenha-se
uma ideia protó po com vista à criação de um projeto
experimental de inovação.
As próximas sessões são a 12 e 26 de novembro.
Saiba mais.

O CAT- Futuros Líderes des na-se a preparar os trabalhadores em
funções públicas para o exercício de funções de cargos dirigentes
ou de liderança de equipas na Administração Pública, através da
formação qualiﬁcada nos aspetos cien ﬁco, técnico e
comportamental, com especial enfoque nas matérias de liderança.
O programa tem 334 horas, distribuídas por 18 módulos e quatro
etapas de avaliação, e o acesso é feito mediante prova escrita, em
data e em horário a deﬁnir. Saiba mais.

Programa de Tutoria da Inovação

2.ª Edição do FORGEP

INA apoia a criação de projetos experimentais de
Inovação

Inscrições Abertas

O INA desenvolveu um Programa de Tutoria da Inovação que
consiste num processo de apoio sistemá co a equipas gestoras
de Projetos Experimentais de Inovação, nas fases de
planeamento, execução e avaliação.
Este programa é cons tuído por três workshops sobre
planeamento, acompanhamento e avaliação, com uma duração
que poderá variar entre 1h30 e 3h00, e é realizado no local de
trabalho da equipa gestora do projeto.
Podem beneﬁciar do Programa de Tutoria da Inovação as
en dades públicas que, tendo apresentado candidaturas aos
Projetos Experimentais de Inovação, ob veram parecer
favorável ao desenvolvimento dos mesmos.
Os Programas de Tutoria de Inovação aplicam-se, também, às
en dades públicas que solicitem acompanhamento dos seus
projetos na área da inovação. Contacte-nos através do email:
projetos.inovacaoap@ina.pt ou telefone: 214 465 331. Saiba
mais.

“Agenda 2030 - Uma agenda de inovação na gestão
pública”
INA Editora lança publicação digital
Resultado da conferência “Agenda 2030 – Uma agenda de
inovação na gestão pública”, realizada no dia 10 de maio, na
Fundação Calouste Gulbenkian, a INA Editora lançou uma
publicação digital gratuita, que reúne todas as par cipações dos
oradores do evento.
Além dos contributos dos 12 oradores, representantes de
organismos de 11 áreas de Governo, que par ciparam na
conferência, a publicação inclui a intervenção do Ministro das
Finanças, Mário Centeno.
O debate centrou-se na integração dos Obje vos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no contexto da
Administração Pública e resultou de uma inicia va conjunta das
áreas de Governo dos Negócios Estrangeiros e das Finanças.
Saiba mais.

Sabia que

A 2.ª edição do Programa de Formação em Gestão Pública
(FORGEP) tem início a 27 de novembro, no Centro de Formação
INA.
Com 40 par cipantes na 1.ª edição, o INA promove mais um
programa de formação des nado a dirigentes de direção
intermédia da Administração Pública Central ou equiparados.
As 150h de formação presencial são distribuídas por 19 módulos,
como é ca, liderança, inovação e mudança, planeamento e
estratégia, contratação pública, entre outros.
Esta formação permi rá adquirir um conjunto transversal de
conhecimentos e competências técnicas e comportamentais,
potenciador de um desempenho em sintonia com as exigências da
moderna gestão pública (Portaria n.º 146/2011, de 7 de abril,
ar go 2.º, n.º 4).
Saiba mais.

Cooperação Internacional
Visitas de delegações estrangeiras ao INA
Durante o mês de outubro, o INA recebeu cinco visitas
internacionais no âmbito da cooperação, inovação e par lha de
conhecimentos ao nível da capacitação de trabalhadores da
Administração Pública.
Dia 17 de outubro, o INA acolheu uma delegação da Autoridade
Gestora do Programa Operacional para a Capacitação
Administra va da Roménia; e a 21 e 22 do mesmo mês recebeu
uma visita de estudo de uma comi va do Ins tuto Nacional de
Administração da Roménia, no âmbito do TAIEX (Technical
Assistance and Informa on Exchange).
A 28 de outubro, uma comi va da Escola Nacional de Polí cas
Públicas do Paquistão visitou o INA com o obje vo de analisar
formas de cooperação e, no dia 30, recebemos um dirigente do
Ministério do Comércio Externo, Relações Económicas e
Administração, de Sarajevo, no âmbito do “Fellowship Program”.
No úl mo dia do mês, acolhemos uma delegação da Academia da
Governança de Ningxia, na China. Saiba mais.

Tome nota

História do INA

Intercâmbio com a Library of Congress

Em 2003 realizou-se o 1.º Congresso Nacional da
Administração Pública

Biblioteca do INA recebe novos livros

A 10 e 11 de novembro de 2003, no Centro de Congressos de
Lisboa, o INA promoveu o 1.º Congresso Nacional da
Administração Pública, sob o tema “Os Vetores da Mudança”.
Com um painel de oradores, nacionais e internacionais, a
inicia va proporcionou a reﬂexão aberta e obje va, em torno de
um melhor serviço público, com padrões mais exigentes de
equilíbrio e coesão sociais, de progresso e compe vidade a
nível internacional. Este foi o primeiro de 10 Congressos que o
INA já promoveu, o úl mo dos quais realizado em 2018. Saiba
mais.

Ao abrigo do intercâmbio de publicações com a Library of
Congress, em Washington (EUA), a Biblioteca do INA recebeu no
início de novembro novos tulos sobre Polí cas Públicas,
Governança, Administração Pública, É ca e Democracia. Os livros
estão disponíveis para consulta na Biblioteca do INA ou para
emprés mo através do uso do cartão de leitor.
Recorde-se que a Biblioteca do INA tem um acervo de 24 mil livros
impressos e 31 mil ar gos de revistas na área da Administração
Pública.
Saiba mais.
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