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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.

INFOGRAFIA

Balanço
INA apoia a Inovação na Gestão Pública
A Inovação na Administração Pública (Inovação AP) é a designação
de um programa agregador de todas as inicia vas e projetos do
INA para promover e apoiar a inovação na gestão pública.
O Sistema de Incen vos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP)
pretende es mular dirigentes e trabalhadores para a inovação na
Administração Pública, através da capacitação, experimentação,
reconhecimento e prémios.
O INA tem vindo a desenvolver um conjunto de inicia vas e
a vidades para apoiar a criação de projetos de inovação, tais como
Oﬁcinas de Cocriação, Dias Abertos à Inovação e Programa de
Tutoria de Inovação.
Saiba mais.

DESTAQUE

Estratégia de Inovação e Modernização
INA dinamiza Oﬁcinas de Par cipação
Entre os dias 13 de janeiro e 7 de fevereiro, o INA promove
Oﬁcinas de Par cipação (em Lisboa e no Porto) que
desaﬁam os trabalhadores e dirigentes, de todas as áreas
governa vas, a par lharem contributos para a futura
Estratégia de Inovação e Modernização do Estado e da
Administração Pública.
Gestão de pessoas, tecnologias emergentes, competências e
carreiras, avaliação e reconhecimento do desempenho,
recursos humanos, legislação e mo vação foram alguns dos
temas abordados pelos mais de 900 par cipantes de todas
as áreas governa vas.
Na reta ﬁnal desta inicia va vão, ainda, ser envolvidos os
principais stakeholders da Administração Pública,
nomeadamente, ins tuições de ensino superior, empresas e
organizações da sociedade civil.
Saiba mais.

INOVAÇÃO

FORMAÇÃO

Inovação e Liderança

CAT – Futuros Líderes

INA apresenta Programa de Mentoria

INA lança formação em liderança

O INA lançou no dia 21 de janeiro o Programa de Mentoria para a
Inovação e Liderança que tem por obje vo desenvolver
competências de inovação nos trabalhadores e dirigentes da
Administração Pública.

O Programa de Capacitação Avançada para Trabalhadores
em Funções Públicas (CAT – Futuros Líderes), regulamentado
pela Portaria n.º 231/2019, de 23 de julho, foi apresentado
pelo INA no dia 28 de janeiro, no Teatro Thalia.

O programa vai dinamizar o processo de relacionamento entre
mentor e mentorado, potenciando o desempenho e a evolução
pessoal e proﬁssional, e vai envolver a cons tuição de uma bolsa
de mentores, ações de capacitação, sessões de capacitação, bem
como, a avaliação do processo.

Além da apresentação, foi promovido um debate sobre o
Futuro da Liderança na Administração Pública, com a
par cipação da Secretária de Estado da Inovação e da
Modernização Administra va, Fá ma Fonseca; do VicePresidente do Conselho Geral da Confederação Empresarial
de Portugal, Óscar Gaspar; do professor da CATÓLICALISBON, Luís Caeiro; da Diretora-Geral da Direção-Geral das
A vidades Económicas, Fernanda Ferreira Dias; e da Diretora
de Recursos Humanos da Fundação Calouste Gulbenkian,
Ana Rijo da Silva.

Na apresentação do programa houve espaço para um debate com
a Secretária de Estado da Inovação e da Modernização
Administra va, Fá ma Fonseca, a presidente do ISEG – Lisbon
School of Economics and Management (Universidade de Lisboa),
Clara Raposo, o Presidente da Comissão Dire va do Programa
Operacional Temá co Compe vidade e Internacionalização,
Jaime Andrez, e a Diretora-Geral da Vasconcelos & Companhia,
Lda. (Belcinto), Ana Vasconcelos.
Saiba mais.

Recorde-se que o CAT – Futuros Líderes é uma formação
presencial, tem a duração de 334 horas e quatro percursos
forma vos: Liderança e Autoconhecimento; Contexto da
Liderança; Gestão e Liderança na Administração Pública; e
Liderança da Inovação.
As inscrições para a prova escrita do primeiro percurso
forma vo do CAT – Futuros Líderes abrem dia 3 de fevereiro.
Saiba mais.

Formação 2020

RGPD | 2.ª edição até 25 de maio

Apresentação do programa anual do INA

INA promove formação gratuita e online

O Programa de Formação do INA para 2020 tem seis áreas de
formação constantes que vão desde a formação inicial geral até à
formação transversal, passando pela valorização proﬁssional e
pelas competências digitais, de inovação e de liderança.

O INA está a promover a 2.ª edição de dois cursos online
gratuitos, de curta duração, sobre o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD): "RGPD para Cidadãos Atentos" e
"RGPD para Implementadores na Administração Pública".

A oferta do Centro de Formação INA foi apresentada a 20 de
janeiro com a abertura da sessão a cargo da Ministra da
Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra
Leitão, e o calendário das ações será disponibilizado
trimestralmente em h ps://sigef.ina.pt/.

Os dois cursos estão disponíveis, até 25 de maio de 2020, na
“Plataforma NAU - Ensino e Formação à Distância para
Grandes Audiências”, e permitem que os par cipantes
realizem a formação autonomamente, construindo
aprendizagens signiﬁca vas de forma rápida e intera va.

O evento incluiu um debate sobre qualiﬁcação e capacitação das
competências de liderança, inovação e tecnologia, com a
par cipação do Presidente da Renova, Paulo Pereira da Silva; do
inves gador Tiago Santos Pereira da Universidade de Coimbra; do
docente Arlindo Oliveira; e do Presidente da eSPap, I.P., César
Pestana.

A par cipação, livre e gratuita, está acessível em
h ps://lms.nau.edu.pt/, não sendo necessária inscrição
prévia e conferindo um cer ﬁcado de par cipação.
Saiba mais.

Saiba mais.

CENTRO DE CONHECIMENTO AP

COOPERAÇÃO

Nova plataforma

Acesso ao CAT – Futuros Líderes
Bibliograﬁa de Liderança e Autoconhecimento
A Biblioteca do INA tem disponível a bibliograﬁa recomendada
para a preparação para a prova escrita de acesso ao Percurso
Forma vo I do Programa de Capacitação Avançada para a
Preparação de Futuros Líderes (CAT - Futuros Líderes).
As obras podem ser consultadas no local e/ou requisitadas e há
tulos como Manual de Comportamento Organizacional e Gestão,
de Miguel Pina e Cunha; e Trabalhar com Inteligência Emocional e
Os Novos Líderes: A Inteligência Emocional nas Organizações,
ambos da autoria de Daniel Goleman.

Rede de Ins tutos da Administração Pública e
Equivalentes
O site do INA tem desde o início de 2020 uma área
especíﬁca, dedicada à RINAPE (Rede de Ins tutos da
Administração Pública e Equivalentes) onde podem ser
consultadas informações sobre esta rede, nomeadamente,
os membros, as missões e a a vidade.

O acesso à Biblioteca do INA é livre, nos dias úteis, entre as 9h30 e
12h30 e as 14h00 e 16h30. Rua da Alfândega, n.º 5C (Edi cio do
Ministério das Finanças) | 218 846 669 | ccap@ina.pt

A RINAPE surgiu em 2006, reúne ins tutos da administração
pública e equivalentes de países de língua portuguesa e tem
por obje vo disseminar boas prá cas, formar à distância,
promover o intercâmbio de formadores e formandos,
conceder assistência técnica a projetos de cooperação e
apoiar a cons tuição de consórcios para candidaturas a
concursos internacionais de interesse mútuo.

Saiba mais.

Saiba mais.

Foto do mês

Apresentação do Programa de Formação do INA para 2020
20 de janeiro | Teatro Thalia
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