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Seminário “ Gestão Autárquica: Práticas e Desafios”
Enviado por Gabinete de Imprensa da Câmara de Penafiel

Penafiel

ISEC promoveu debate sobre práticas e desafios no contexto atual da Gestão Autárquica
Realizou-se nos dias 13 e 14 de Abril, o Seminário &ldquo; Gestão Autárquica: Práticas e Desafios&rdquo;, com a
presença de vários palestrantes de diversas áreas e com a participação de mais de 100 inscrições, entre técnicos e
colaboradores de municípios do Alentejo, Ribatejo, Grande Lisboa e Norte do País, assim como presidentes de juntas de
freguesias, do Concelho de Penafiel, no auditório do Museu Municipal de Penafiel, numa organização a cargo do ISEC
(Instituto Superior de Educação e Ciências) e com a colaboração da Câmara Municipal de Penafiel.

No dia da abertura, que contou com a presença de Henrique Lopes, Presidente do Conselho Cientifico da GESTOP do
ISEC e Paulo Louro, Coordenador do Mestrado em Gestão Autárquico, a Vereadora com o Pelouro da Regeneração
Urbana, da Câmara Municipal de Penafiel, Paula Teles, abordou o caso prático da Regeneração Urbana de Penafiel, com
o tema &ldquo; A Regeneração Urbana como um desafio ao desenvolvimento económico atual nos Municípios
Portugueses&rdquo;.
Henrique Lopes do ISEC, explorou o tema &ldquo;Marketing Territorial&rdquo;, apresentando as principais vantagens
desta ferramenta de Gestão Local para a captação de atividade turística sedimentada nos usos e costumes específicos de
cada local bem como para a captação de investimento.
No tema &ldquo;Informatizar a Carta Desportiva e os Programas de Apoio ao Associativismo&rdquo;, Luís Silva,
Consultor da empresa CEDIS falou sobre a metodologia utilizada na elaboração do Software i-GESP XXI, que conta com
mais de 18 anos de experiência na informatização de equipamentos e entidades desportivas e culturais.
No dia seguinte, Antonio Barbeitos, do Município de Penafiel, apresentou vários conceitos, objetivos, e
operacionalizações do dia-a-dia da Gestão Municipal, com o tema &ldquo; Sustentabilidade Financeira - Lei dos
Compromissos&rdquo; e Carlos Januário, da FADEUP (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto), distinguido
em 2010 com o Prémio Professor Albino Maria - Investigação & Desenvolvimento em Gestão do Desporto, apresentou o
tema &ldquo; Políticas públicas: a gestão do desporto municipal em tempo de crise&rdquo;, um estudo centrado nos
municípios da Área Metropolitana do Porto, numa edição da Fundação CEFA.
Gonçalo Ribeiro da Costa (ISEC), com o tema "Os desafios das autarquias face ao novo enquadramento jurídico",
destacou o início do processo de reforma do quadro jurídico, que segundo ele &ldquo;regula o funcionamento das
autarquias e que obrigará a um grande esforço de adaptação à nova realidade, na sequência da celebração do Memorando
de Entendimento entre a República Portuguesa e o FMI/BCE/CE&rdquo;
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