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BARCELOS
| Miguel Viana | 

‘Que Gestão nos Tribunais?’ foi
o tema do encontro anual de
Gestão Pública, que ontem de-
correu no Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave.

A iniciativa foi da licenciatura
em Gestão Pública, e teve como
finalidade debater experiências
relacionadas com a gestáo públi-
ca, essencialmente na área da
Justiçã.

“O objectivo é trazer toda esta
comunidade de gestão pública
(graduados, alunos e docentes)
em torno de um debate em torno
da gestão dos tribunais”, Infor-
mou Isabel Ferreira, coordena-
dora da Licencitatura em Gestão
Pública.

O orador principal foi Artur
Dionísio Oliveira, juiz presiden-
te da Comarca de Braga, para

quem a formação na área da ges-
tão judicial é muito importante.
“A formação é uma coisa vaga.

Para se ser bom numa área é pre-
ciso abranger as outras. A àrea
da justiça, tradicionalmente,

apresenta alguma resistência  ao
facto de algumas pessoas exter-
nas tentarem perceber como fun-
ciona. Estas iniciativas permi-
tem que haja mais transparência
e informação sobre o funciona-
mento dos tribunais, o que é im-
portante para quem quer assumir
a área da gestão pública”, referiu
o Juíz presidente.

A directora da Escola de Eco-
nomia e Gestão do IPCA, Veró-
nica Ribeira, destacou que o
encontro permitiu aproximar
o estabelecimento de ensino da
comunidade. “Um dos objecti-
vos é, também,  fortalecer a
nossa ligação à comunidade,
nomeadamente às entidades
públicas. Nos próximos encon-
tros podemos abordar a gestão
de outras entidades, nomeada-
mente hospitais, a segurança, as
câmaras municipais e outras
áreas. A nossa ideia é fortalecer
essa interacção”, disse Verónica
Ribeiro.

A Licenciatura em Gestão Pú-
blica no IPCA surgiu em 2010,
apostando em duas formas de
ensino: o e-learning (ensino à
distância) e o ensino presencial
(frequência às aulas no IPCA).

IPCA debateu gestão da Justiça
TROCAR experiências e conhecer melhor o modo de funcionamento das instituições públicas foram os
objectivos principais do encontro, que juntou alunos, professores e gestores. O convidado de ontem foi
o juíz presidente da Comarca de Braga.
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Juíz presidente da Comarca de Braga  falou sobre o Tribunal de Braga



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,99 x 2,20 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 77632920 11-11-2018

Publicidade

Correio
do Minho.pt

DOMINGO 11 NOVEMBRO 2018 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10906  DIÁRIO € 0.90 IVA Inc.

Publicidade

JO
SÉ

 CO
EL

HO
/L

US
A

Publicidade

BRAGA MAIS DE DOIS MIL EXEMPLARES  

O admirável mundo animal
em exposição e concurso  
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IPCA debateu 
gestão da Justiça
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da caixa” está de regresso
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l Guerreiros fizeram um grande jogo e a felicidade esbarrou nos ferros
l Soares marcou um golo que encheu de injustiça um duelo de candidatos   
Págs. 18 a 20
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