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Editorial
A Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) tem como missão a conceção, estudo, coordenação e execução de medidas de apoio à administração local e ao reforço
da cooperação entre esta e a administração central.
O Portal Autárquico, meio privilegiado de interação entre este organismo, autarquias locais e cidadãos em geral apresenta-se a partir de hoje com uma nova
imagem, mais intuitiva, e com novos conteúdos, tendo por objetivo melhorar a
transparência da informação disponibilizada ao público.

…uma maior proximidade e
colaboração com os cidadãos e
entre as diferentes entidades
autárquicas, a administração
central e o Governo.

O Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) em muito enriquece a informação editada, já que recolhe e trata múltipla informação referente à
gestão das entidades autárquicas, agrupando mais de 30 milhões de registos
(!) os quais permitem o conhecimento das realidades locais e uma radiografia precisa do Portugal autárquico.
No tempo em que vivemos, no qual as autonomias locais e a soberania nacional se
sentem por vezes questionadas, é fundamental a colaboração e a solidariedade ativa entre as diferentes realidades, nacional e local, assumindo a DGAL um papel de
interlocutor ativo e disponível, o que a edição desta newsletter de alguma forma
pretende simbolizar.
A Diretora-Geral, Lucília Ferra
Novo Portal de Transparência Municipal
O Portal de Transparência Municipal é uma iniciativa
do XIX Governo Constitucional, disponibilizando em
permanência um conjunto de indicadores atualizados, relativos à gestão dos 308 municípios portugueses reunindo pela primeira vez informação facultada por diferentes organismos da Administração
Central. A respetiva gestão é assegurada pela DGAL
em colaboração com a Agência para a Modernização
Administrativa (AMA). saber mais >>

Conheça o novo Portal Autárquico, agora também em versão móvel...saber mais >>

Parcerias Público Privadas
de Entidades Autárquicas
Disponibilização de aplicação informática para gestão de PPPS. Várias funcionalidades disponibilizadas via SIIAL, nomeadamente aos
Municípios. Entrada em produção
via sistemas informáticos da Direção-Geral das Autarquias Locais.
saber mais >>

Financiamento de equipamentos coletivos
Com a presença do Secretário de Estado da Administração Local, teve lugar no
passado mês de Setembro a cerimónia de assinatura de 15 contratos de financiamento de equipamentos urbanos de utilização coletiva, outorgados pela DGAL,
CCDRs respetivas e entidades promotoras selecionadas.
saber mais >>
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