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COMEÇAR DE NOVO

PODER LOCAL E GLOBALIZAÇÃO

Poderia ser este o mote para o programa CAPACITAR, um novo e ambicioso programa de formação autárquica à escala nacional que visa trazer, através da transmissão de conhecimento diferenciado e com valor
acrescentado, contributos para o desenvolvimento sócio - económico
dos territórios locais.

Conferência juntou autarcas na
DGAL

À DGAL e a entidades parceiras está cometida a responsabilidade de
desenvolver este programa que está previsto desenrolar-se por vários
anos e a par do Portugal 2020.
Tal acontece significativamente num período de tempo em que esta Direção-Geral teve a honra de receber nas suas instalações tão distintos
governantes e personalidades como o Doutor António Leitão Amaro e os
Professores Miguel Poiares Maduro e Marcelo Rebelo de Sousa, este último como orador convidado que deu início ao Ciclo de Conferências –
Administração Local 2015.
Mudanças e novidades - razões suficientes para se acompanhar um domínio de atuação do Estado que tem de ter capacidade de resposta face
às dinâmicas do território.

O Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa foi o primeiro orador convidado
do Ciclo de Conferências – Administração Local 2015, promovido pela DGAL,
e que decorreu no auditório das respetivas instalações no dia 25 de março.
Perante uma audiência que juntou autarcas de vários pontos do país, o conferencista dissertou sobre a realidade
do Poder Local, as Comunidades e a
Globalização, para centrar a sua intervenção nos grandes desafios próximos
que se colocam à organização e ao desempenho futuro da Administração Local.

A Diretora-Geral,
Lucília Ferra
VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA DGAL
O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Professor Doutor Miguel Poiares Maduro, acompanhado do
Secretário de Estado da Administração
Local, Doutor António Leitão Amaro,
visitou as instalações da DGAL no dia 4
de março, inteirando-se das funcionalidades e das atividades em curso
aqui desenvolvidas.

O PROGRAMA CAPACITAR destina-se a autarcas dos executivos municipais, a membros das comissões executivas metropolitanas e dos secretariados executivos intermunicipais, aos dirigentes e trabalhadores dos
municípios e das entidades intermunicipais, e a outros agentes do desenvolvimento local e visa capacitar a Administração Local para o desenvolvimento económico e social. (continua na página seguinte)

Este Ciclo prossegue no dia 6 de maio
pelas 17.00h, tendo por orador o Dr.
Manuel Castro Almeida, Secretário de
Estado do Desenvolvimento Regional, o
qual abordará o tema «Administração
Local e Fundos Comunitários» – inscrições e mais informações: ver no Portal
Autárquico.

No mês de março,

COM A PRESENÇA DA DGAL
(continuação da pág. anterior)

O PROGRAMA CAPACITAR é constituído por 4 Pilares Formativos, respetivamente:
- Pilar 1: Aprendizagem entre pares;
- Pilar 2: Capacitação avançada de líderes;
- Pilar 3: Formação de dirigentes e quadros;

- Pilar 4: Elaboração de estratégias para o desenvolvimento económico
e social local;
Mais informação em www.portalautarquico.pt

Cerimónia de assinatura de ContratosPrograma no âmbito do Programa Equipamentos com a Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Oiã (Oliveira do
Bairro) e com a Fábrica da Igreja Paroquial de Chave (Arouca);

ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Apresentação do novo Portal do Cidadão (Lisboa);

5ª edição do PEPAL
Estão em curso os procedimentos de recrutamento promovidos pelas
entidades autárquicas com vista ao preenchimento das vagas de estágio atribuídas pelo despacho 1402/2015 do Secretário de Estado da
Administração Local.

FORMAÇÃO INTERNA
Prossegue o programa de formação interna da DGAL.
No decorrer deste ano foram contabilizadas até ao momento 13 ações
de formação em domínios diversos, envolvendo 30 trabalhadores, com
especial incidência no regime jurídico das autarquias locais, Informática,
Recursos Humanos e Contabilidade.
Esta formação é financiada pelo Fundo Social Europeu no âmbito do
QREN/POPH, Eixo prioritário 3:

Conferência e mesa redonda na Fundação CEFA (Coimbra);
Apresentação do Programa Capacitar
(Coimbra);

Conferência de apresentação das conclusões dos projetos financiados pelo
POPH em 45 municípios, na Fundação
CEFA em Coimbra;

Cerimónia de lançamento do Portugal
2020 (Lisboa;

XXII Congresso da Associação Nacional
de Municípios Portugueses (Tróia).

– Gestão e Aperfeiçoamento Profissional;
Tipologia de Intervenção 3.3 - Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Central e Local e dos Profissionais da Saúde.

E no mês de abril,
Assinatura de contrato de financiamento no âmbito do Programa Equipamentos, com a Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vilar
(Moimenta da Beira).
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