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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). Convidamos a subscrever as nossas comunicações eletrónicas para receber informação atualizada.
Boa leitura e obrigado por fazer parte desta comunidade.

INFOGRAFIA

O INA tem vindo a reforçar a sua presença digital junto dos trabalhadores e dirigentes da Administração Pública, através do site ina.pt e de cinco redes
sociais: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twi er e YouTube. Par lha em média, 200 publicações por mês, e disponibiliza vários webinars no canal de
YouTube, comunicando diariamente as suas iniciavas de qualiﬁcação e formação, recrutamento, inovação, cooperação e divulgação de conhecimento.

DESTAQUE

FORMAÇÃO

INA torna-se Ins tuto Público

Cursos e-learning em abril

No dia 15 de março foi publicado o decreto-lei n.º 19/2021, que
alterou o modelo de ensino e formação da Administração
Pública, sendo criado o Ins tuto Nacional de Administração, I.
P. (INA, I. P.).

Durante o mês de abril o INA promove diversos cursos, na
modalidade e-elearning, que permitem, aos trabalhadores e
dirigentes da Administração Pública, inves r nas suas
competências proﬁssionais.

Neste documento destaca-se a importância de “reforçar a
qualiﬁcação, formação e capacitação dos trabalhadores da
Administração Pública” através da criação do INA enquanto
ins tuto público, dotado de atribuições de ensino e formação
ao nível da Administração Pública, “com personalidade jurídica
própria” e “autonomia administra va, ﬁnanceira e patrimonial”.

A oferta abrange cursos enquadrados nas três grandes áreas
do Programa de Formação do INA para este ano: Formação
Transversal, Formação Estratégica e Diplomas de
Especialização.

O decreto-lei prevê, ainda, “a possibilidade de cons tuição de
colaborações e parcerias entre o INA, I. P., e ins tuições de
ensino superior e do sistema cien ﬁco e tecnológico com larga
experiência no ensino da Administração Pública”; e sublinha “a
necessidade de promoção de formação inicial, con nua e de
especialização dos quadros e dirigentes da Administração
Pública”.

Para mais informações deve u lizar o e-mail cursos@ina.pt.

Saiba mais.

Consulte no programa os cursos e-learning da sua área de
interesse e inscreva-se na plataforma do SIGEF.
Marque na agenda algumas das formações deste mês:
Elaboração das Peças Procedimentais no Âmbito das TIC |
12 a 15 de abril | 14H A
Responsabilidade Financeira na Contratação Pública | 16 e
19 de abril | 7H
Inovação Colabora va | 19 a 22 de abril | 14H
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão | 26 a 29 de abril |
21H
Data Scien st - Transformar Dados em Conhecimento | 27 a
30 de abril | 14H H
Saiba mais.

INOVAÇÃO

COOPERAÇÃO

Conferência virtual assinala o Dia Internacional
da Mulher

INA par cipa em reunião da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia

A conferência virtual, sob o tema “Liderança e Inovação no
Feminino”, teve lugar no dia 8 de março e foi enquadrada no
Dia Internacional da Mulher.

O INA par cipou na reunião da Rede de Peritos EPSO
(Gabinete Europeu de Seleção de Pessoal), realizada no dia
22 de março, em formato digital, e que abordou os novos
procedimentos introduzidos nos concursos para a seleção de
pessoal, para as ins tuições e agências da União Europeia.

A Ministra da Modernização do Estado e da Administração
Pública, Alexandra Leitão, abriu a sessão, tendo-se seguido um

painel de debate que contou com a presença de cinco
Secretárias de Estado, no período da manhã. Da parte da tarde
a sessão desenvolveu-se com quatro oradoras, dirigentes do
setor público, tendo a mesma sido encerrada pela Chef e
empresária Marlene Vieira.
O debate centrou-se na agenda da “Estratégia Portugal 2030”, e
contou com mais de 600 par cipações. Pode rever as sessões
aqui: Painel Manhã | Painel Tarde.
Saiba mais.

Organizada pelo Centro de Informação Europeia Jacques
Delors, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia (UE), a reunião contou com a
par cipação do Diretor de Serviços do Recrutamento e da
Mobilidade do INA, Rúben Coelho, que destacou o primeiro
recrutamento centralizado realizado em Portugal e a forma
como o procedimento da mobilidade é aplicado nos
recursos humanos da Administração Pública Portuguesa.
Saiba mais.

CONHECIMENTO

TOME NOTA

INA Editora recomenda publicação para assinalar
o Dia Mundial do Livro

Guia Prá co para apoiar a realização de
eventos virtuais

A 23 de abril celebra-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor, que visa reconhecer a importância e a u lidade dos
livros, assim como incen var hábitos de leitura.

Desenvolvido pela Equipa de Inovação do INA, o Guia Prá co
para a Realização de Webinars, pretende apoiar as equipas
que promovem eventos em formato virtual.

Nesse sen do, a INA Editora sugere “Finanças Públicas (2.ª
edição, revista e aumentada), de J. Albano Santos, uma obra
que proporciona a todos os interessados um eﬁcaz instrumento
de análise do sistema que circunscreve o uso dos dinheiros
públicos, um tópico associado a alguns dos principais
fenómenos polí cos e económicos que afetam as sociedades
atuais.

Face ao crescimento exponencial a que assis mos no úl mo
ano, esta publicação digital elenca as tarefas inerentes ao
planeamento, divulgação e realização de eventos virtuais,
nomeadamente, os procedimentos de seleção e convites a
oradores, as inscrições e a elaboração de guiões, e a
comunicação e acompanhamento dos webinars.

O texto permite uma leitura acessível sobre o tema, pois tal
como defendia Colbert, o celebrado Ministro das Finanças do
Rei francês Luís XIV, «há que tornar a matéria das ﬁnanças tão
simples, que possa ser facilmente entendida por toda a espécie
de pessoas».
Saiba mais.

Resultado da experiência adquirida na realização de
conferências virtuais, o guia disponibiliza, ainda, um
conjunto de boas prá cas que podem ajudar a organizar o
seu evento de uma forma bem-sucedida.
Além deste guia, pode consultar publicações digitais sobre e
para a Administração Pública no site do INA. .
Saiba mais.

IMAGEM DO MÊS

Conferência “Liderança e Inovação no Feminino” | 8 de março
Siga-nos nas Redes Sociais
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