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      OBJECTIVOS
As sociedades modernas exigem a concretização de políticas 
públicas eficientes e eficazes no que se refere à adaptação à 
mudança, lideradas por dirigentes altamente qualificados no 
quadro das mais inovadoras culturas de gestão.
Essa atitude passa por valorizar a excelência do capital humano, 
promover a inovação e a qualidade, potenciar as novas redes 
tecnológicas, gerir projetos e avaliar impactos. Em suma, o que 
está em causa é melhor corresponder às necessidades dos 
cidadãos, das comunidades e das empresas.
O INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas promove a 8ª edição internacional do Curso de 
Alta Direção em Administração Pública (CADAPi), destinado a 
cidadãos naturais dos países de língua oficial portuguesa ou 
espanhola e orientado para a formação de uma nova geração de 
dirigentes públicos, apta a responder aos complexos desafios do 
seu tempo. 
Este Curso internacional, financiado pela Cooperação Portuguesa, 
foi expressamente reconhecido pela IX Conferência Ibero-americana 
de Ministros da Administração Pública e Reforma do Estado 
como parte integrante do Programa Académico da Escola 
Ibero-americana de Administração e Políticas Públicas, coorde-
nado pelo Centro Latino-americano de Administração para 
Desenvolvimento - CLAD.

      DESTINATÁRIOS
Titulares de cargos de direção superior e intermédia e a quadros 
superiores com vínculo jurídico à Administração Pública (Central, 
Regional e Local) dos Países Africanos de Língua Oficial Portu-
guesa (PALOP), Timor – Leste, Brasil, países de língua oficial 
espanhola da América Latina, Espanha e Portugal.

Caso os lugares não sejam todos ocupados por candidatos vincu-
lados à Administração Pública, poderão ainda candidatar-se os 
quadros superiores e dirigentes de empresas privadas/públicas 
pertencentes ao universo de países abrangidos pelo CADAPi ou 
de organismos internacionais. 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Na presente edição do 
CADAPi o número máximo de participantes é de 40.

      APOIOS
Podem ser atribuídas até 25 bolsas pelo CAMÕES – Instituto da 
Cooperação e da Língua, IP. Os candidatos com vínculo jurídico à 
Administração Pública dos PALOP, de Timor – Leste e da América 
Latina, classificados em 1º lugar por país, terão direito à isenção 
da propina do Curso (no valor de 2.000,00 €) e a uma Bolsa 
mensal de 870,00 € por mês perfazendo um total de 2.610,00 € 
correspondente aos 3 meses do curso.

CONTACTOS

cadapi@ina.pt 

Tel:  + 351 21 446 53 00 (geral)

Fax: + 351 21 446 54 54 (geral)

PARCEIRO:



CADAPI
CURSO DE ALTA DIREÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

8ª EDIÇÃO INTERNACIONAL

      CANDIDATURA
A sua inscrição é obrigatoriamente feita online em http://cadapi.ina.pt. 

A ficha de candidatura (cópia da confirmação da inscrição recebida 
por e-mail), deverá ser enviada, devidamente assinada, para o 
endereço “cadapi@ina.pt”,  junto com os seguintes documentos:

>  Curriculum Vitae assinado pelo Candidato

> Parecer elaborado e assinado pelo superior hierárquico ou 
    equivalente

>  Declaração do Candidato referindo a importância e os motivos 
    da apresentação da candidatura

> Cópia do Passaporte ou documento de identificação

> Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem 
    de interesse para análise da sua candidatura.

Nota: Todos os candidatos admitidos ao Curso (Bolseiros e não Bolseiros) terão 
que pagar as respectivas passagens aéreas, as despesas com o pedido de 
Visto junto das Embaixadas/Consulados portugueses ou seus representantes, 
bem como pagar todas as despesas inerentes à sua estadia em Portugal.

TESTEMUNHOS
“El curso CADAP Internacional 2012 ha influenciado positivamente en mi 
formación profesional pues los temas abordados potenciaron mis competencias 
para poder aportar al desarrollo y mejoramiento de la administración publica en 
mi País, así como también ha permitido enriquecer mi desarrollo personal 
brindándome la oportunidad de poder compartir con colegas de diferentes 
Países con distintas culturas, idiomas, estilos de vida de quienes me quedan sus 
buenas enseñanzas y buenos recuerdos”

Karen Gonzalez, Equador, participante da 6ª edição

“O CADAPi foi muito importante para mim. A formação foi muito interessante e 
bastante enriquecedora porque veio reforçar e aprofundar os meus conheci-
mentos sobre a Administração pública e irá contribuir positivamente no desem-
penho das minhas funções enquanto profissional. Os módulos propostos foram 
muito bem estruturados com disciplinas muito actuais e importantes, com 
informações sobre as diferentes administrações públicas e diferentes políticas 
públicas que devem ser implementadas para promover o bem-estar social dos 
cidadãos e o desenvolvimento sustentável dos países. (…) Concluindo, consi-
dero muito positivo a formação e gostaria de desejar sucessos ao INA e que 
continue com estas acções para o bem das nossas administrações públicas.”

Emílio Gomes Sanches, Cabo Verde, participante da 3ª edição

“Este curso fue espectacular!!!!!!! yo he hecho vários cursos en mi país, 
inclusive me he capacitado en Brasil y también me especialicé con un Programa 
de la Georgetown University y la CAF en Córdoba, pero el CADAPi, superó 
ampliamente, mis expectativas, los contenidos, los workshops, los docentes de 
primer nivel, y la gente del INA tan pero tan cariñosa con cada uno de nosotros.”

Maria Julieta Eula, Argentina, participante da 7ª edição

ESTRUTURA CURRICULAR
MÓDULO LÍNGUAS (30h)

• Português para participantes 
   de Língua Castelhana - 30h

• Castelhano para participantes 
   de Língua Portuguesa - 30h

MÓDULO I (84h)

• Análise Comparativa de Culturas e Modelos 
   de Administração Pública - 14h

• Organização da Administração Pública 
   (estrutura e recursos) - 21h 

• Gestão Intercultural – 14h

• Apresentação Trabalho Grupo “Administrações 
Públicas Comparadas” - 14h

• Instituições Internacionais e Políticas 
   de Cooperação - 14h

• Geopolítica, Geoestratégia e o Mundo 
   Luso-Espanhol - 7h

MÓDULO II (56h)

• Desenho, Implementação e Avaliação 
   de Políticas Públicas - 14h

• Políticas Públicas Sociais - 14h

• Políticas Públicas Económicas - 7h

• Política Financeira - 7h

• Workshop | tema a definir - 14h

MÓDULO III (105h)

• Prospectiva, Inovação e Gestão Estratégica - 28h

• Técnicas de Negociação - 14h

• Comunicação Organizacional - 7h

• Gestão de Projetos - 14h

• Liderança e Gestão de Pessoas - 21h

• Administração Eletrónica - 7h

• Workshop | tema a definir - 14h

CALENDÁRIO
Data limite de entrega de candidaturas: 
15 de abril de 2016

Publicação da Lista dos Candidatos Selecionados: 
até 6 de maio de 2016

Período para Inscrição dos candidatos selecionados: 
De 6 a 20 de maio de 2016

Publicação da Lista Definitiva dos Candidatos Admitidos: 
até 27 de maio de 2016

CURSO:
Receção aos candidatos:
2 de setembro de 2016

Início da Formação: 
5 de setembro de 2016

Encerramento e Entrega de Diplomas: 
30 de novembro de 2016

PARCEIRO:


