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Novo Site do Instituto
Francisco Sá Carneiro
Em www.institutosacarneiro.pt temos um novo
site com notícias, material produzido nas nossas
actividades e uma selecção de citações de
Francisco Sá Carneiro. Visite!

Formação
Autárquica Blitz
Universidade
de Verão 2013
Castelo de Vide, 26 de Agosto a 1 de Setembro

O 1º Vice-Presidente do PSD, Eng. Jorge Moreira da Silva encerrou a Formação
Autárquica Blitz, organizada pelo IFSC em Lisboa.
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Universidade
de Verão 2013
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Formação
Autárquica Blitz
Com acções em Faro, Lisboa, Castelo
Branco, Paços de Ferreira, Mirandela
e Coimbra, o Instituto Francisco Sá
Carneiro construiu um programa que
proporciona a candidatos, directores
de campanha e dirigentes políticos
formação na área Jurídica, Fundos
Comunitários, Comunicação e Campanha Eleitoral e Plataforma Programática dos Candidatos.

Fundos Comunitários
(Dep. José Manuel Fernandes)

Castelo de Vide, 26 de Agosto a 1 de Setembro

Pela 1ª vez as candidaturas da Universidade de Verão podem ser feitas
através do site do Instituto Francisco
Sá Carneiro.
As candidaturas estão abertas a jovens
dos 18 aos 30 anos.
Na selecção das candidaturas respeitar-se-ão critérios de equilíbrio entre os
sexos, as idades e as proveniências regionais, e valorizar-se-á a componente
de intervenção partidária e/ou cívica.

Comunicar Claro: Falar em público
(Dep. Carlos Coelho)

“A intervenção activa (...)
trata-se portanto de um direito
e de um dever que nos assiste como
simples cidadãos, pelo qual não nos
devemos cansar de lutar
e ao qual não nos podemos
esquivar a corresponder”.

Compromisso Eleitoral
(Dep. Paulo Mota Pinto)

Francisco Sá Carneiro

Campanha e Dia Eleitoral
(Dep. Nuno Matias)

Autarquias: competências e atribuições
(Dep. Paulo Baptista Santos)

Palavra de...”

FUNDOS COMUNITÁRIOS E AUTARQUIAS LOCAIS
Portugal tem a tarefa dificíl de consolidar as contas públicas
e, em simultâneo, convergir com os outros EstadosMembros e atingir os objetivos a que se propõe no âmbito
da Estratégia Europa 2020.
Tal impõe assertividade, a procura da excelência, a ênfase
nos resultados que tem de ser conjugada com a necessária
coesão económica, social e territorial.
Os eleitos locais pela sua proximidade com as populações
e conhecimento da realidade local devem ser chamados a
terem uma postura ativa e liderante no período 2014-2020.

Terão de lançar a esperança com a construção e liderança
da execução de estratégias territoriais integradas.
Deverão ainda informar e envolver, com ambição, as forças
da região para de forma articulada se aproveitarem os fundos
nacionais mas também os programas e instrumentos financeiros que são geridos centralmente pela Comissão Europeia
e que (por vezes por desconhecimento) não utilizamos.
José Manuel Fernandes
(Membro do Conselho de Administração do IFSC)

