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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.
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Balanço do FORGEP

Cursos sobre RGPD

INA promove formação em gestão pública

INA lança 2.ª Edição

A 2.ª edição do Programa de Formação em Gestão Pública
(FORGEP) arrancou dia 27 de novembro, no Centro de
Formação INA, em Algés.

A 2.ª edição dos cursos online gratuitos, de curta duração, sobre o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) começou a
25 de novembro e prolonga-se até 25 de maio de 2020.

Este curso tem a duração de 150 horas, é presencial e conta com
41 par cipantes de 21 en dades da Administração Pública.

Os dois cursos desenvolvidos pelo INA – "RGPD para Cidadãos
Atentos" e "RGPD para Implementadores na Administração
Pública" – são de frequência gratuita, dispensam inscrição prévia e
estão disponíveis na “Plataforma NAU – Ensino e Formação à
Distância para Grandes Audiências".

De salientar que o FORGEP está integrado no Centro de
Desenvolvimento de Liderança, que agrega a formação inicial e
con nua obrigatória para dirigentes, e a preparação de futuros
líderes no setor público, tem 19 módulos e a avaliação é através
de teste escrito e trabalho de grupo .
Saiba mais.

Estes cursos, que contam à data com 2.423 inscrições, permitem
aos par cipantes realizar a formação de forma autónoma e
construir aprendizagens signiﬁca vas de forma rápida e intera va.
Recorde-se que a 1.ª edição contou com mais de 7.300 inscrições e
par cipações de todas as regiões de Portugal e de mais de 20
países. Saiba mais.

10.º Congresso da Administração Pública

Radar Inovação AP

INA Editora lança publicação digital

INA es mula inovação na Administração Pública

As apresentações realizadas no 10.º Congresso Nacional da
Administração Pública ganharam forma e transformaram-se
numa publicação digital dedicada ao tema “Inovação sem
Fronteiras: A realidade por trás de mitos e barreiras”.

O Radar Inovação AP é uma abordagem do INA para detetar,
divulgar e es mular prá cas de inovação na Administração Pública
Central, Regional e Local.

A publicação, lançada pela INA Editora, integra as apresentações
dos vários oradores e as intervenções do Ministro das Finanças,
Mário Centeno, e da Ministra da Presidência e da Modernização
Administra va, Maria Manuel Leitão Marques, que foi
responsável pela abertura do congresso que se realizou a 31 de
outubro de 2018, no Centro de Congressos de Lisboa.

Neste momento, existem mais de 60 projetos no Radar Inovação
AP, dos quais 14 estão divulgados no site do INA. A deteção e
caracterização destas prá cas é realizada de três formas: pesquisa
nos canais virtuais, contactos regulares com en dades públicas e
recolha através do formulário Inovação AP que está disponível no
site e que deve ser enviado para projetos.inovacaoap@ina.pt.

As polí cas públicas de inovação, as tecnologias, a
Administração Pública do futuro e o papel dos ambientes de
trabalho foram os pontos fortes dos debates.

Desaﬁos de inovação, apoios a projetos de empreendedorismo e
novas plataformas e so wares são algumas das prá cas
iden ﬁcadas pelo RADAR Inovação AP e que pode conhecer
melhor no nosso site.

Saiba mais.

Saiba mais.

Centro Conhecimento AP

Cooperação Internacional

INA promove conhecimento especializado em
Administração Pública

INA recebe delegação de Marrocos e dinamiza
programa de formação de dois dias

O Centro de Conhecimento AP integra a INA Editora e a
Biblioteca, dedicadas à edição e divulgação de conhecimento
especializado em Administração Pública.

Nos dias 19 e 20 de novembro, o INA acolheu uma delegação de
Marrocos que nha por missão a reforma de governação pública
do seu país.

Este ano, a INA Editora foi responsável pela edição de cinco
novas publicações digitais gratuitas e vendeu cerca de 150
exemplares de tulos do seu catálogo.

A delegação foi recebida pela Diretora-Geral do INA, Elisabete Reis
de Carvalho, que destacou a importância destas inicia vas de
cooperação internacional nas administrações públicas de cada
Estado.

A Biblioteca INA viu reforçado o seu acervo com 110 novos
tulos, fez 300 emprés mos de livros, teve 230 novos
u lizadores inscritos e organizou a exposição bibliográﬁca
“Inovação no Setor Público”, e quatro sessões das “Conversas
sobre a Memória e o Futuro da Administração Pública”.
Saiba mais.

O programa, de dois dias, incluiu a par lha de conhecimentos e
experiências na área da qualiﬁcação, formação, mobilidade,
valorização proﬁssional e desenvolvimento de competências para
dirigentes e trabalhadores.
Saiba mais.

Sabia que

Tome nota

História do INA

INA – 40 Anos de História

Ciclo de Conferências do Marquês debate a
Modernização da Administração Pública

Publicação assinala principais marcos das quatro
décadas

A 10 de dezembro de 1997 realizou-se a 2.ª Conferência do
Marquês sobre o tema “Modernizar a Administração”, que teve
como conferencista João Proença, an go líder da UGT. Esta
conferência surge no âmbito do ciclo “As Conferências do
Marquês”, organizadas pelo INA, que convidava personalidades
de relevo para falarem de temas ligados à Administração
Pública.

Para assinalar os 40 anos de História da Direção-Geral da
Qualiﬁcação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA, foi
produzida uma publicação digital que lembra alguns dos principais
marcos da sua a vidade, ao longo das quatro décadas, sempre
com o foco na qualiﬁcação dos trabalhadores da Administração
Pública e na melhoria con nua dos serviços públicos.
O documento, dividido em quatro décadas, inclui a cronologia de
eventos que contribuíram para a reﬂexão, par lha e debate sobre
vários temas relacionados com a Administração Pública, e que
veram intervenções de oradores, nacionais e internacionais, e a
par cipação de largas centenas de dirigentes e técnicos da
Administração Pública, académicos e empresas.

Este evento, mensal, prolongou-se até fevereiro de 1999, sendo
a primeira Conferência realizada a 26 de novembro de 1997 e
inaugurada por Belmiro de Azevedo, sob o tema “Modernizar a
Administração – uma visão exterior crí ca, não complacente,
mas constru va”.

Saiba mais.
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