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CENTRO DE CONHECIMENTO AP
O Centro de Conhecimento na Administração Pública (Centro de
Conhecimento AP) é constituído pela Biblioteca do INA, pela INA
Editora e por uma agenda de atividades de partilha, transferência e criação
de conhecimento na Administração Pública.

BIBLIOTECA DO INA
A Biblioteca do INA é um serviço público de conhecimento especializado
cuja missão é apoiar, informar e inspirar todos os que pretendam aprofundar
o seu conhecimento sobre a Administração Pública, as políticas públicas, a
gestão de serviços públicos, mas também sobre a história do INA e a sua
missão de qualificação dos trabalhadores em funções públicas, desde 1979.
ACESSO
O acesso à Biblioteca do INA, para consultas, é livre, nos dias úteis, entre as
9H30 e 12H30 e as 14H00 e 16H30.

RECURSOS WEB







Catálogo Bibliográfico.
Base Sumários Periódicos.
Emerald Management Xtra (artigos em full text publicados entre 2008 e
2011).
LEGIS-PALOP - Base de dados jurídica oficial dos PALOP.
REPAP - Repositório de Administração Pública.
Difusão Notícias (Subscrição).

EMPRÉSTIMOS



EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO: Disponível para os utilizadores registados.
EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS: Disponível para instituições públicas e
privadas, nacionais e internacionais.

INA EDITORA

LOCALIZAÇÃO E MEIOS DE TRANSPORTE
A Biblioteca do INA e a INA Editora estão localizadas no edifício do
Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço, em Lisboa, com entrada pela Rua
da Alfândega n.º 5. Para chegar pode utilizar os seguintes transportes
públicos: METRO - Estação do Terreiro do Paço, Linha Azul; ELÉTRICO - 15 e 28;
AUTOCARRO - 711, 714, 732, 736, 760, 781, 782 e 794.
ACERVO
O acervo da Biblioteca do INA é constituído por 24.000 livros impressos e
eletrónicos, 31.000 artigos de revistas e 438 títulos de periódicos nacionais e
internacionais.
PRINCIPAIS SERVIÇOS
Leitura presencial  Referência e pesquisa  Aquisições recentes 
Exposições bibliográficas  Espaço para trabalho colaborativo  Acesso Wi-Fi
Consulte a Biblioteca do INA
http://www.ina.pt/index.php/centrodeconhecimentoap/biblioteca
Obtenha o seu Cartão de Utilizador
Mantenha-se atualizado(a) recebendo informações sobre as nossas novidades
e programação.

Ao longo dos anos a INA Editora tem vindo a realizar, apoiar e publicar
vários estudos e ensaios em áreas como a integração europeia, as tecnologias
de informação e comunicação, a ciência da legislação, a administração e
gestão públicas portuguesa e comparadas, entre outras, na sua maioria
resultado das atividades de formação, cooperação e investigação do INA.
A página web da INA Editora é um espaço privilegiado de divulgação das
suas publicações, bem como de comunicação com o público interessado.
Neste espaço pode realizar pesquisas sobre as edições INA, consultar parte
do seu conteúdo e realizar encomendas através da Loja Online.
As publicações da INA Editora distribuem-se por três linhas editoriais:
Monografias, Série Cadernos INA e a Revista Legislação: Cadernos de Ciência
de Legislação.
Consulte a Loja Online da INA Editora
http://www.ina.pt/index.php/centrodeconhecimentoap/ina-editora
Visite com regularidade a página web da INA Editora
Envie as suas questões para editora@ina.pt

