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CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA (CEFA)
INTEGRADO NA DIREÇÃO-GERAL

DECIDIR O FUTURO,

Através do Decreto-Lei nº 193 de 14 de setembro, foram devolvidos ao
Estado, através da Direção-Geral das Autarquias Locais, os fins, o património e as atribuições da Fundação CEFA, nomeadamente enquanto:

HOJE

- Organismo central de formação para a administração local;

A recente integração do Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA) nesta Direção-Geral
constitui um dos desafios mais interessantes, não
só para a Administração, mas para o próprio Poder
Local em si.
De facto, os pressupostos subjacentes à criação do
CEFA, a personalidade e carisma do seu primeiro
Presidente, o Professor Barbosa de Melo, o trajeto
percorrido desde aí e o prestígio progressivamente adquirido, bem como todo o trabalho desenvolvido para benefício da Administração Local, eis um
somatório de motivos para que se encontre uma
solução consistente, a melhor solução.

- Entidade certificadora, em matéria de formação dirigida à administração
local;
- Entidade de acreditação das entidades de formação das autarquias locais
e entidades equiparadas;
- Entidade formadora competente para a realização das ações de formação
legalmente obrigatórias, no âmbito da Administração Local.
O Decreto-Lei estabelece ainda a possibilidade de a DGAL contratualizar os
fins e atribuições transferidos.

Num momento em que tudo é sopesado à escala
global, os estudos e a formação são componentes
indissociáveis de um Poder Local em constante
atualização e inovação.
O que nos exige a melhor clarividência para tomar
decisões hoje, que vão determinar maiores ou
menores capacitações públicas no futuro.

A Diretora-Geral,
Lucília Ferra
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DEMOCRACIA LOCAL E REGIONAL
Monitorização efetuada em Portugal
A DGAL acolheu no passado dia 9 de setembro a cerimónia, presidida pelo
Secretário de Estado da Administração Local, de apresentação do Roteiro
de acompanhamento para Portugal, sobre a situação da democracia local e
regional nos Estados-membros, produzido pela Comissão de Monitorização
do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa.
O relatório enquadra a situação de contingência do país no período analisado, os progressos então alcançados e sugere desenvolvimentos futuros.

Projetos de Integração e Partilha de
Serviços ou Competências dos
Municípios
APOIO FINANCEIRO
No âmbito da reorganização estrutural da
Administração Local, o Governo pretendeu aprofundar o processo de reforço da
integração e partilha de serviços municipais.

Pelo Despacho n.º 5119-B/2015, de 15 de
maio, foi aberto um concurso para apoio
financeiro a projetos de integração e
partilha de serviços ou competências dos
municípios, com uma dotação máxima de
3,5 milhões de euros, tendo sido aprovadas 14 candidaturas que implicaram a
comparticipação total de €3.476.273,89,
correspondendo a 70% do valor do investimento elegível que ascendeu a
€4.966.105,55.

O PODER LOCAL E O ESTADO - 1 de Julho

MOBILIDADE – 22 de setembro
Grandes temas que modelam o presente e futuro das autarquias locais e
dos territórios a que corresponde a
sua ação, têm estado em análise, reflexão e debate, no ciclo de conferências e nos seminários promovidos pela
Direção-Geral das Autarquias Locais.

COMUNICAÇÃO AUTÁRQUICA
7 de outubro
ORADORES:

Os contratos de financiamento foram
assinados entre a DGAL, as entidades
promotoras e as respetivas CCDR, a 11 de
setembro de 2015, em cerimónia ocorrida na CCDR Norte, com a presença do
Ministro Adjunto e do Desenvolvimento
Regional e do Secretário de Estado da
Administração Local.
Um Estudo sobre a Integração e Partilha
de Serviços, integrado no Guião para a
Reforma da Integração e Partilha de Serviços entre Municípios, encontra-se disponível no Portal Autárquico no campo
Documentação.
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PROGRAMA EQUIPAMENTOS

Desde o início do ano foram assinados 34
contratos de financiamento para a construção de equipamentos de cariz associativo e religioso, com a seguinte comparticipação global da Administração Central
(DGAL): € 1.553.027,84.
Entidades comparticipadas:
Grupo Desportivo Barril (MAFRA), Soc. Filarmónica C. Bejense (BEJA), União de Freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo (SABUGAL),
Futebol C. Ranhados (VISEU), Confraria S.
Sacramento Freguesia de Vilar (MOIMENTA
DA BEIRA), Fábrica da Igreja P. da Freguesia
de Cambas (OLEIROS), Fábrica da Igreja P. S.
Martinho de Águas Santas (PÓVOA DE LANHOSO), Fábrica da Igreja P. da Freguesia de
Oiã (OLIVEIRA DO BAIRRO), Fábrica da Igreja
P. de Chave (AROUCA), Corporação Fabriqueira Paroquial de Maximinos (BRAGA),
Fábrica da Igreja P. do Pereiro (PINHEL), Fábrica da Igreja P. da Freguesia de Covas do
Douro (SABROSA), Freguesia de Rio de Moinhos (SÁTÃO), Ass. Cultural, Desportiva e
Recreativa Dr. Amorim Girão (VOUZELA),
Fábrica da Igreja P. da Freguesia de Santa
Marinha de Palmaz (OLIVEIRA DE AZEMÉIS),
Centro Social e P. Padre Filinto Elísio Sousa
Ramalho (VOUZELA), Ass. Social Estrelas Silveirinhos (GONDOMAR), Comissão Fabriqueira de Estevais – Paróquia de S. Ciríaco
(TORRE DE MONCORVO), Centro Cultural e
Desportivo da Ordem (LOUSADA), Fábrica da
Igreja P. da Freguesia de Santa Maria
(TRANCOSO), Fábrica da Igreja P. da Freguesia de S. Lourenço de Arranhó (ARRUDA DOS
VINHOS), Cavalo Amigo – Ass. Portuguesa de
Terapia e Formação Equestre (FIGUEIRA DA
FOZ), Fábrica da Igreja P. de S. José
(COIMBRA), União Desportiva de Roriz
(SANTO TIRSO), Centro de Recreio e Cultura
e Solidariedade Social de Prime (VISEU), Fábrica da Igreja da P. de Cabaços (MOIMENTA
DA BEIRA), Cooperativa de Construção Económica Giraldo Sem Pavor, CRL (ÉVORA),
Fábrica da Igreja de S. Pedro (FARO), União
Futebol Clube Moitense (MOITA), Fábrica da
Igreja P. de S. João Baptista de Alfeizerão
(ALCOBAÇA), Junta de Freguesia de Meãs do
Campo (MONTEMOR-O-VELHO), União de
Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina (VAGOS), Fábrica da Igreja P. da Asseiceira
(TOMAR) e Associação S. para o Desenvolvimento de Flor da Rosa (CRATO).

Capacitação Avançada de Líderes
Tem como objetivo central proporcionar um programa de formação executiva avançada.
A Nova School of Business & Economics (Nova SBE) e a Porto Business
School (PBS), foram os parceiros académicos que administraram as primeiras edições da Capacitação Avançada de Líderes, entre 22 de maio e 17 de
julho.

Missões de Estudo
Nos dias 6 e 7 de Julho de 2015, realizou-se uma Missão de Estudo a Kortrijk e Mons, na Bélgica, no âmbito do estabelecimento da Rede de Cidades
Criativas (RCC), onde a delegação portuguesa composta por 22 participantes, de 15 municípios, conheceu in loco e interagiu com os responsáveis
pela execução de políticas públicas locais na área das Indústrias Criativas.

Seminários de Líderes
Convenção de Líderes Municipais para o Investimento e Internacionalização

“Os Municípios como motores da competitividade económica”
Visou apresentar aos membros dos Executivos Municipais a realidade
socioeconómica e empresarial de potenciais destinos internacionais para a
exportação de produtos locais, bem como ferramentas e boas práticas de
atração de investimento para os municípios de modo a desenvolver a economia local.

FÓRUM DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA LOCAL
A Diretora-Geral das Autarquias Locais,
Lucília Ferra, presidiu às sessões de trabalho sobre «Gestão e Organização Interna» e «Simplificação Administrativa e
Regulatória», incluídas no Iº Fórum de
Modernização Administrativa Local, que
decorreu no dia 13 de julho na Figueira
da Foz, uma organização da Agência para
a Modernização Administrativa com a
colaboração da DGAL.

(Cont.)
Realizou-se em parceria com a AICEP Portugal Global, E.P.E., e teve lugar no
Teatro-Cine de Pombal a 27 de julho de 2015. Contou coma presença de
cerca de 180 autarcas.

Capacitação de Dirigentes e Trabalhadores Municipais – Workshop
“Portugal 2020”

Este evento englobou ainda abordagens
sobre Digitalização de Serviços e Modelos de Atendimento e destinou-se à partilha de boas práticas e apresentação de
projetos de modernização administrativa
em desenvolvimento nos municípios.

Decorreram até ao momento dois workshops ‘Portugal 2020’ nas Comissões
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Algarve, respetivamente nos dias 9 (em Évora) e 28 de Setembro (em Faro).

4ª. Edição do Fórum Mundial da Democracia
Sob os auspícios do Conselho da Europa
realiza-se, em Estrasburgo, nos dias 18 a
20 de novembro, a 4ª. Edição do Fórum
Mundial da Democracia. O Fórum pretende divulgar não só iniciativas em curso, mas também constituir um espaço
para a apresentação de ideias inovadoras
e experimentais sobre o modo de manter
e desenvolver os princípios fundamentais
da democracia em tempos de crescentes
ameaças à segurança.

Nas duas sessões já realizadas participaram cerca de 150 trabalhadores e
dirigentes municipais.

Informação adicional pode ser obtida
junto do Secretariado do Fórum
(forum_democracy@coe.int) ou através
do link http://www.world-forum-fordemocracy-2015.org.

A lista dos estagiários que se encontram já a realizar estágio em entidades da

4ª Reunião do Comité Europeu sobre
Democracia e Governação
Encontra-se agendada para os dias 7 e 8
de dezembro, em Estrasburgo.

PEPAL - Programa de estágios profissionais na administração local

No âmbito dos procedimentos de recrutamento promovidos pelas entidades
autárquicas, com vista ao preenchimento das vagas de estágio atribuídas
pelos despachos 1402/2015 e 6851/2015, do Secretário de Estado da Administração Local, foram já celebrados 1012 contratos de estágio.
administração local pode ser consultada no Portal Autárquico, Área DESTAQUES (ver todos) - LISTA DE ESTAGIÁRIOS COM CONTRATO CELEBRADO - 5.ª
EDIÇÃO PEPAL 2014/2015.
Os novos Avisos de procedimentos para seleção de estagiários PEPAL podem
ser consultados no Portal Autárquico, Área DESTAQUES (ver todos) - PEPAL
5.ª EDIÇÃO (2014/2015) - CONCURSOS DESERTOS - Avisos de Procedimentos.

