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Bem-vindo(a) à newsle er ina
Boa leitura e obrigado por fazer parte desta comunidade.

O INA está em festa, outra vez.
A formação de pessoas é a nossa missão histórica fundamental. Mas atendendo às mudanças em curso na sociedade
contemporânea, é ilusório pensar que basta melhorar pontualmente os modelos do passado. Porque temos que,
permanentemente, nos recriar ex novo, é sempre mais determinante o foco na formação - de quadros mentais, de raciocínio
e atuação, com apoio cien ﬁco - em detrimento da mera transmissão de informação, por natureza passível de rápida
desatualização.
Ora, o INA cumpre-se - tem-se cumprido, há-de con nuar a cumprir-se - no conhecimento e na inovação, com energia e
entusiasmo. E é importante manter a cultura de serviço e de interesse públicos, privilegiando a função de observatório de
mecanismos promotores da qualidade, tanto internamente, como na Administração Pública em geral.
É esta ins tuição - no sen do de Maurice Hauriou, de ideia de obra que vive e perdura no meio social -, que todos
con nuaremos a honrar .
Luísa Neto
Presidente da Comissão Instaladora do Ins tuto Nacional de Administração, I.P.

INA - 42 Anos de História

DESTAQUE

CONHECIMENTO

INA volta a ser o Ins tuto Nacional de
Administração, I.P.

INA Editora assinala aniversário do INA com
40% de desconto em todas as obras

O INA passou a Ins tuto Público com a publicação do decretolei n.º 19/2021, de 15 de março, que alterou “o modelo de
ensino e formação na Administração Pública”.

A INA Editora associa-se à celebração do 42.º Aniversário do
INA, disponibilizando a totalidade do seu catálogo com 40%
de desconto sobre os respe vos preços de capa, até dia 31
de maio. Realize a sua encomenda através do e-mail
editora@ina.pt.

A Presidente da Comissão Instaladora, Professora Doutora Luísa
Neto, em entrevista à publicação “Estamos ON”, referiu as
prioridades da comissão instaladora para o próximo ano.
Destacou o reforço da “formação, qualiﬁcação e capacitação
dos trabalhadores da Administração Pública, com esteio
também no conhecimento cien ﬁco produzido em redes
nacionais e internacionais de geometria variável”. O INA “tem
que ser - terá de que ser - um centro promotor do
conhecimento e ao desenvolvimento cien ﬁco, social,
tecnológico e cultural da comunidade envolvente, tomando
posição técnica e formulando propostas, promovendo
a vidades inovadoras e apostando na valorização do
conhecimento”, concluiu.

Como encomendar:
- Aceda à loja online da INA Editora, ou descarregue o seu
catálogo de publicações;
- Selecione os tulos que lhe interessam;
- Envie a sua listagem para editora@ina.pt, acompanhada de
nome, NIF e morada, para efeitos de facturação;
- Na resposta receberá um e-mail com as indicações para
proceder ao pagamento;
- Após o pagamento, procederemos ao envio do(s) livro(s).
Saiba mais.

COOPERAÇÃO

INA dinamiza reunião da DISPA
O INA organizou, dia 26 de maio, a reunião online de Diretores
de Ins tutos e Escolas de Administração Pública da União
Europeia (DISPA), no âmbito da Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia (UE). O encontro centrou-se no
papel do intercâmbio internacional no desenvolvimento das
lideranças nas administrações públicas dos países da UE,
através da par lha de conhecimento e de boas prá cas. A
sessão de abertura esteve a cargo da Presidente da Comissão
Instaladora do INA, I.P., Luísa Neto, que destacou a importância
da reunião para a valorização do conhecimento nas

TOME NOTA

Conferência - O passado e o futuro da
formação na Administração pública
No âmbito do seu 42.º aniversário, o Ins tuto Nacional de
Administração, I.P. (INA, I.P.) dinamiza, no dia 31 de maio, às
11h, um webinar sobre "O Passado e o Futuro da Formação
na Administração Pública - o Papel do INA", com
interpretação para a Língua Gestual Portuguesa.
Os desaﬁos da formação a distância, o papel da inovação na
aprendizagem e as estratégias para o futuro da formação na
Administração Pública, são algumas das temá cas desta

administrações públicas e para a promoção de inicia vas
inovadoras. O INA apresentou, ainda, o Programa de Liderança
em Intercâmbio, que é uma proposta da Presidência
Portuguesa do Conselho da Europa da UE, que pretende
desenvolver as competências de liderança dos dirigentes.

conferência virtual, cuja sessão de abertura estará a cargo
da Ministra da Modernização do Estado e da Administração
Pública, Alexandra Leitão.

Saiba mais.

Consulte o Programa.

As inscrições encontram-se encerradas, mas a gravação do
webinar será disponibilizada no canal de Youtube do INA.
Mais informações: dcrp@ina.pt.
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