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Curia, 7, 8 e 9 de Fevereiro

7ª Universidade Europa

Pela 7ª vez, a Universidade Europa ofereceu um curso intensivo de 3 dias a quadros que querem
aprofundar os seus conhecimentos sobre questões Europeias. Aberta por Paulo Rangel e encerrada
por Marco António Costa, na 7ª Universidade Europa destacaram-se temas como “Quem paga a
UE?”, “Como funciona a UE?” e “Existe uma PESC?” ( com o Prof. João de Deus Pinheiro), além de
outros temas ligados ao Emprego e à PAC.
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O Vice-Presidente do PSD, Marco António Costa
encerrou o evento

O Presidente do YEPP, Konstantinos Kyranakis
esteve na Curia

“Nós vivemos num país
de inutilidade pública,
inutilidade pública que
custa caríssimo e que afinal,
agora, querem que continue
a proliferar, obrigando os
particulares a suportar todo o
peso da crise económica.”
Aspecto da sala com os Deputados Regina Bastos, José Manuel Fernandes, Paulo Cavaleiro e
Duarte Marques
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A importância do Poder Local

Os governos locais desempenham hoje, mais do
que nunca, um papel de catalisador no processo de
desenvolvimento local, em virtude da sua legitimidade
democrática, da sua proximidade aos cidadãos e da sua
capacidade de mobilização dos atores locais.
O reforço da competitividade de um território
assenta precisamente na capacidade de definição de
estratégias participadas e com elevado sentido coletivo,

ultrapassando os constrangimentos históricos impostos
por uma visão restritiva das competências dos governos
locais.
É fundamental que o Poder Local seja cada vez mais
um agente de desenvolvimento e que este papel seja
reconhecido pelos outros níveis de poder. Afinal, é em
cada território que nasce cada dinâmica que fortalece o
todo – Portugal.

Pedro Oliveira Pinto
(Membro do Conselho de Administração do IFSC)

