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Memórias de Outonos passados, lições para o presente — Conferência juntou
na DGAL, Demétrio Alves, Joaquim Morão e Telmo Faria
Ler mais +
Programa CAPACITAR — Missões de Estudo (França e Holanda) / Seminário de
Líderes (Madeira)/ Erasmus (Góis e Oroso (Espanha) / Workshops (Mirandela; Braga,
Marco de Canaveses, Águeda e Trancoso); Ações de Capacitação
Ler mais +
Governação Democrática dos Territórios Transfronteiriços — DGAL representada em Seminário que decorreu em Saint Louis, França, 22 e 23 de outubro
Comité Europeu sobre Democracia e Governação — Direção-Geral das Autarquias Locais presente em reunião de Bruxelas, 7 e 8 dezembro
Ler mais +
European Label of Governance Excellence (EloGE) — Iniciativa do Conselho da
Europa promovida pela DGAL junto dos municípios portugueses, com o apoio da
ANMP
Ler mais +
Dia Mundial da Estatística, assinalado pelo INE |20 de outubro — Lucília Ferra e
Alexandra Carapeto (Diretora de Departamento para a Cooperação e Assuntos Financeiros), presentes em representação da DGAL
Conselho Superior de Estatística (Estatísticas de base territorial)- DGAL apresentou Levantamento de Operações em regime de PPP ao nível local — Lisboa, 3 de
dezembro
Reunião do SATAPOCAL| Lisboa, 18 de dezembro — Regime financeiro das autarquias locais em agenda
Congresso Nacional da ANAFRE, Ponta Delgada, 7 e 8 de novembro — Lucília Ferra e António Ribeiro (Diretora-Geral e Subdiretor-Geral) presentes no evento
Semana Europeia da Democracia Local assinalada pela ANAFRE | 12 de outubro
em Lisboa, DGAL representada pela Subdiretora-Geral Francisca Ramalhosa
Projeto de Modernização Administrativa das Freguesias | ANAFRE— DiretoraGeral das Autarquias Locais presente na cerimónia de apresentação
GEPAL (Gestão Pública na Administração Local) - António Ribeiro representou a
DGAL na cerimónia de entrega de diplomas | Cascais, 29 de outubro
Últimas| DGAL com nova estrutura orgânica; DGAL presente em Feira do Emprego
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 29 de outubro

ESCOLHIDOS
PELAS
POPULAÇÕES
Assinalam-se em 2016 os quarenta anos
das primeiras eleições autárquicas.
Qualquer pessoa menos atenta à realidade do quotidiano poderá ser levada a pensar que nestes quarenta anos, o Poder
Local de alguma forma se cristalizou no
seu modelo, organização e intervenção
social.
A experiência pessoal e vivida destes últimos anos, diz-me quão errada essa perspetiva (a existir) é, face ao acompanhamento quotidiano da atividade autárquica,
à intensa atividade que tivemos de prosseguir, às mudanças operadas bem como
aquelas que estão em curso, as que vão
perdurar e as que virão a evoluir.
A vida não para, teremos de ser capazes
de prever melhor e de saber acomodar os
sinais de futuro, de ousar e inovar mais
antes das mudanças se tornarem inevitáveis, e por isso mais difíceis.
Assinalar os 40 anos de Poder Local democrático engloba assim um grande desafio à
capacidade coletiva de, a um mesmo tempo, revisitar um passado de muito trabalho feito, de rever o presente e ser capaz
de imaginar e iluminar os caminhos de
futuro.
Razões que bastam para encontrar nesta
quadra festiva um suplemento de energia
e de ânimo para o que teremos de fazer.
E para o que contamos com o contributo
de todos, desde logo dos leitores desta
newsletter, aos quais expresso os nossos
votos de Boas Festas e de um novo ano à
medida das expetativas.
A Diretora-Geral,
Lucília Ferra

