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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

O INA tem um Centro de Conhecimento AP que integra uma biblioteca, com 24 mil livros e 31 mil ar gos de revistas para consulta, e uma editora, com
publicações digitais e loja online que inclui obras de referência sobre temas como gestão pública, modernização do Estado, cooperação e ﬁnanças
públicas. O Centro de Conhecimento do INA é, ainda, responsável pela gestão do Repositório de Administração Pública (REPAP) que promove a
integração, a difusão e a disseminação do conhecimento sobre e para a Administração Pública, em acesso livre e garan ndo a preservação da memória.
Saiba mais.

DESTAQUE

FORMAÇÃO

Novo Programa de Estágios na Administração
Pública disponibiliza 500 vagas

INA reforça a sua formação transversal na
modalidade e-learning

O INA vai ser responsável pela coordenação do Programa de
Estágios “EstágiAP XXI”, aprovado em Conselho de Ministros e
cujo regulamento foi publicado em Diário da República a 3 de
março.

O INA dinamiza durante o mês de março diversos cursos, na
modalidade e-elearning, nas áreas da Formação Transversal,
Competências de Inovação e de Liderança. As inscrições
devem ser formalizadas no site do INA e todas as questões
podem ser colocadas via e-mail (cursos@ina.pt), o meio
privilegiado dado o atual contexto de pandemia. Rentabilize
o seu tempo e invista na melhoria das suas competências
proﬁssionais.

Este programa des na-se a jovens licenciados até aos 30 anos
que procuram o primeiro emprego ou novo emprego
correspondente à sua área de formação, ou até aos 35 anos se
forem portadores de deﬁciência ou incapacidade.
No total, são 500 vagas para a posição de técnico superior, com
a duração de nove meses, a tempo completo ou parcial, e uma
bolsa remuneratória no valor de 998,5 euros mensais.
As candidaturas vão ser realizadas online, através do portal da
Bolsa de Emprego Público, na área "EstágiAP XXI", após
publicação da portaria com a distribuição das vagas.
Este programa extraordinário de estágios está enquadrado na
promoção do rejuvenescimento da Administração Pública,
visando atrair jovens qualiﬁcados para vários serviços do
Estado.
A celebração de um contrato de estágio ao abrigo deste
programa não corresponde a vínculo de emprego público mas é
equiparada, para efeitos de segurança social e IRS, a trabalho
por conta de outrem.

Marque na agenda as próximas formações:
- Liderança em Contexto Público | 15 a 22 de março | 21H
- Gestão da Informação Arquivís ca na AP | 15 a 29 de
março | 28H
- Marke ng Digital | 16 a 19 de março | 14H
- Auditoria Interna | 16 a 23 de março | 21H
- Conciliação da Vida Proﬁssional, Pessoal e Familiar | 17 e
18 de março | 7H
- Teletrabalho | 18 e 19 de março | 7H
- Ambientes de Trabalho Saudáveis | 22 a 25 de março | 21H
- Orçamentos Sensíveis ao Género | 22 a 26 de março | 21H
- Modelos de Liderança | 23 a 30 de março | 21H
Saiba mais.

Saiba mais.

INOVAÇÃO

COOPERAÇÃO

Ferramenta de Autoavaliação da Cultura da
Inovação na AP

INA apoia organização de eventos no âmbito
da Presidência Portuguesa do Conselho da UE

A cultura de inovação é um fator estruturante de
desenvolvimento e de sustentabilidade no processo de criação
de valor das en dades públicas. Esta manifesta-se nas
prioridades e na dinâmica interna da organização, traduzindo a
forma como lida com os desaﬁos do presente e se prepara para
os do futuro.

Portugal assume, no primeiro semestre de 2021, a
Presidência do Conselho da União Europeia (UE). Esta é a
quarta vez que o nosso país tem a missão de presidir à
ins tuição que representa os governos dos países da UE e
que coordena polí cas e legislação.
No âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, o
INA prestará apoio na organização de dois eventos
internacionais. O primeiro será a reunião da Rede de

A Ferramenta de Autoavaliação da Cultura de Inovação permite
deﬁnir o ponto de par da da organização e preparar e
implementar um plano de desenvolvimento de competências
de inovação, potenciando ambientes cria vos, o mizando
modelos de gestão, capacitando pessoas e incrementando a
efe vidade no serviço público.
São pioneiras na aplicação desta abordagem en dades como a
Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, a DireçãoGeral do Orçamento, o Ins tuto Nacional de Reabilitação, I.P., a
Marinha Portuguesa, a Polícia Judiciária, a Secretaria-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros e o Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Adi vos e nas Dependências;
bem como do setor empresarial do Estado: a En dade Nacional
para o Setor Energé co, E.P.E. e a Imprensa Nacional Casa da
Moeda, S.A..

Diretores de Ins tutos e Escolas de Administração Pública
(DISPA), que se realiza no mês de junho e que se insere na
área governa va da Modernização do Estado e da
Administração Pública.
O segundo será a Reunião Informal de Ministros da
Administração Pública da União Europeia - Administrações
Públicas mais próximas, inovadoras, par cipa vas, abertas e
transparentes, que decorre igualmente em junho, no Centro
Cultural de Belém, em Lisboa. Para além do INA, colaboram
na organização deste evento a Agência para a Modernização
Administra va (AMA) e a Direção-Geral da Administração e
do Emprego Público (DGAEP).
Saiba mais.

Saiba mais.

CONHECIMENTO

TOME NOTA

Indicadores de 10 anos do Repositório de
Administração Pública do INA

Publicação digital e bilingue reúne conclusões
do 11.º Congresso da AP

O repositório digital do INA foi criado em outubro de 2011 e as
esta s cas demonstram a importância que esta base de
conhecimento tem na disseminação de conteúdos, em acesso
aberto, produzidos sobre e para a Administração Pública
portuguesa.

Encontra-se disponível a publicação dedicada ao 11.º
Congresso Nacional da Administração Pública, sobre o tema
“Competências Emergentes”, que se realizou entre 23 e 25
de setembro de 2020.

Entre 2011 e 2020, o REPAP registou um total de 342.857
downloads e 391.791 visualizações de conteúdos, veriﬁcandose desde 2016 uma tendência superior de visualizações face
aos downloads. Em relação à proveniência geográﬁca dos
acessos aos conteúdos, conﬁrma-se que o maior número de
acessos tem origem nos EUA, seguindo-se a categoria “outros
países” e Portugal, que ocupa a terceira posição.
O REPAP está integrado no diretório de Repositórios Cien ﬁcos
de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), que agrega 282
repositórios nacionais e que está disponível no portal RCAAP, o
que também contribui para a promoção e divulgação a nível
internacional. Caso queira depositar disponibilizar o seu
trabalho neste repositório pode contactar-nos (repap@ina.pt).
Saiba mais.

Esta edição bilingue reúne o resumo das apresentações dos
três dias do evento, num total de 15 sessões (sete mesas
redondas e oito entrevistas), com 41 oradores e
entrevistados. Recorde-se que o congresso contou com
5.700 par cipantes, sendo que as sessões virtuais já
ultrapassaram as 4.600 visualizações no canal do Youtube.
O congresso, que privilegiou o formato virtual em parceria
com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, teve
interpretação para a língua gestual portuguesa, com o apoio
do Ins tuto Nacional para a Reabilitação, I.P; e resultou da
organização tripar da entre três áreas governa vas:
Modernização do Estado e Administração Pública, Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social.
Saiba mais.

IMAGEM DO MÊS

Loja Online | INA Editora
A INA Editora disponibiliza uma loja online que permite a navegação e pesquisa das edições INA, bem como a possibilidade de realizar encomendas de
livros como "Handbook de Administração Pública", “Finanças Públicas”, “Manual de Cooperação para o Desenvolvimento”, "Gestão de Compromissos:
LCPA, analisada e comentada” e "Gestão do Ciclo de Projeto". Mais informações: editora@ina.pt.
Saiba mais.
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