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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

Entre janeiro e março de 2021, o INA dinamizou 26 cursos na modalidade e-learning com um total de 630 formandos, na sua maioria do sexo feminino
(72%), da categoria de Técnico Superior (65%). As formações com maior procura durante o primeiro trimestre do ano foram: U lizar o Portal Base,
Contratação Pública, FORGEP, O mização e Gestão de Dados de Excel e Data Scien st - Transformar os Dados em Conhecimento. Consulte a oferta
forma va do INA em sigef.ina.pt.

DESTAQUE

FORMAÇÃO

1.ª edição de curso sobre igualdade de género
com elevada procura
Entre os dias 19 e 30 de abril, realizou-se a 1.ª edição do curso
A Igualdade entre Mulheres e Homens e as Nações Unidas:
desaﬁos para a Administração Pública.
Esta formação, gratuita e na modalidade e-learning, foi
promovida pelo INA e pela Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género (CIG) e contou com mais de 200 inscritos.
O curso, com a duração es mada de 6H, enquadra-se no Plano
de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens (PAIMH),
da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação
2028-2030 (ENIND), e des na-se a todos os trabalhadores e
dirigentes da Administração Pública.
O obje vo da formação é dar a conhecer a importância da ONU
para as polí cas para a Igualdade entre Mulheres e Homens,
também chamada Igualdade de Género, bem como os desaﬁos
lançados por esta Organização para o serviço público dos
organismos do Estado de qualquer país.
Saiba mais.

Agenda de cursos e-learning para maio
Execução dos contratos, técnicas de redação, contabilidade
ﬁnanceira, gestão do risco e direito europeu, são algumas
das temá cas das formações a distância que o INA
programou para o mês de maio. Consulte a oferta forma va
na área SIGEF, registe-se ou faça login e escolha o curso que
mais se adapta aos seus desaﬁos proﬁssionais.
Marque na agenda:
Técnicas de Redação Online: Sites, Intranet, E-mail,
Newsle er e Redes Sociais | 10 a 13 de maio | 14H
Inovação Conduzida pelos Trabalhadores | 10 a 13 de maio |
14H
Biologia da Liderança | 17 a 24 de maio | 21H
SIADAP: da Estratégia à Tá ca - Deﬁnir Obje vos Smart | 18
a 21 de maio | 14H
Candidaturas e Gestão de Projetos da Ação Externa na União
Europeia | 21 a 28 de maio | 21H
Estratégia e Planeamento de Marke ng | 25 a 28 de maio |
14H
Explore, ainda, a oferta completa para 2021, no Programa
de Formação do INA.
Saiba mais.

INOVAÇÃO

Conferências Abertas sobre Inovação e
Cria vidade com mais de 1.000 par cipantes
A 21 de abril celebrou-se o Dia Mundial da Cria vidade e
Inovação. Este dia, deﬁnido pelas Nações Unidas em 2018, tem
como obje vo sensibilizar para a importância da cria vidade e
da inovação na solução de problemas. Para assinalar a data, foi
dinamizado um ciclo de quatro conferências abertas sobre
inovação in tuladas: “O amanhã é uma imagem (in)segura", "A
tradição é certeza", "A liberdade é um lugar desaﬁante" e "A
página em branco".

COOPERAÇÃO

Concurso de Monograﬁas CLAD 2021
Até dia 11 de junho, estão abertas as candidaturas para o
Concurso de Monograﬁas CLAD 2021. A edição desde ano é
dedicada às propostas e aos avanços que têm sido feitos
para fazer face à crise provocada pela pandemia por covid19.
Este concurso pretende reconhecer casos de sucesso, boas
prá cas e estratégias que permi ram mudar as agendas
públicas, desenvolver polí cas e implementar medidas que
atenuaram o impacto da pandemia e as suas repercussões
ins tucionais e sociais.

As conferências veram mais de 1.656 par cipantes e contaram
com a presença de 12 oradores de áreas tão diversas como o
Ensino Superior, a Administração Pública, as Artes e a Cultura. A
abertura das sessões esteve a cargo de quatro Secretários de
Estado: Fá ma Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e da
Modernização Administra va; João Sobrinho Teixeira,
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Jus ça; e Nuno Artur
Silva, Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.
Saiba mais.

Este concurso vai dis nguir com prémios monetários as três
melhores monograﬁas e os seus autores vão integrar um
painel do XXVI Congresso Internacional do CLAD que se
realiza entre 23 e 26 de novembro na cidade de Medellín, na
Colômbia.
As candidaturas devem ser formalizadas no site do CLAD,
portal onde pode consultar os requisitos para par cipar, as
normas de envio dos trabalhos e os critérios de avaliação.
Saiba mais.

CONHECIMENTO

TOME NOTA

Biblioteca e INA Editora assinalam Dia Mundial
do Livro

INA promove Formação à Medida na
Administração Pública

A Biblioteca do INA e a INA Editora reforçaram no Dia Mundial
do Livro e do Direito de Autor, assinalado a 23 de abril, o seu
compromisso permanente para com a publicação, preservação
e disseminação do conhecimento de e sobre a Administração
Pública. Para celebrar esta data, a INA Editora ofereceu 40% de
desconto na totalidade do seu catálogo, durante cinco dias.

O INA disponibiliza um serviço de Formação à Medida, que
pretende capacitar os trabalhadores e os dirigentes da
Administração Pública através de cursos adaptados às
caracterís cas, estratégias e projetos de cada en dade.

A par desta inicia va, o INA apresentou, ao nível interno e
externo, várias curiosidades sobre a história das edições INA,
que nasceram nos anos 80 para divulgar conteúdos sobre a
Integração Europeia, as Tecnologias de Informação e
Comunicação, e a Ciência da Legislação.
Recordamos que, em abril, também assinalámos os 30 anos
sobre a publicação da 1.ª edição da revista Legislação: cadernos
de ciência de legislação. Especializada em Feitura das Leis e
Ciência de Legislação, e dirigida por Marta Tavares de Almeida,
contou com 53 números publicados, até 2010, e teve no seu
Conselho Cien ﬁco nomes como Marcelo Rebelo de Sousa e
Diogo Freitas do Amaral.

O INA já desenvolveu cursos à medida de Power BI, Data
Scien st, Organização do Trabalho e Conciliação da Vida
Proﬁssional, Pessoal e Familiar, SIADAP3: Avaliação de
Desempenho dos Trabalhadores em Teletrabalho, Gestão de
Projetos de Inovação, Segurança e Saúde no Trabalho,
Código do Procedimento Administra vo para Não Juristas e
formação inicial para inspetores.
As solicitações de cursos à medida devem ser formalizadas,
através do site do INA, na área SIGEF (Sistema de Gestão da
Formação), no menu in tulado “Encomendas”. Pode, ainda,
solicitar informações adicionais sobre este serviço por email: formacaoamedida@ina.pt.
Saiba mais.

Saiba mais.

IMAGEM DO MÊS

Biblioteca INA
An ga Biblioteca do INA, no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras; e atuais instalações no edi cio do Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço, em
Lisboa.

Siga-nos nas Redes Sociais
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