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Conferências da ANMP a partir de quarta-feira em Coimbra 

 

“Portugal do Futuro” começa a ser debatido 

a partir da organização territorial do Estado 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) começa, na 

próxima quarta-feira, dia 15, no auditório da Fundação Bissaya Barreto, 

em Coimbra, a debater o “Portugal do Futuro” num ciclo de conferências 

cujo primeiro tema é “A organização territorial do Estado e a democracia 

de proximidade”. 

Nesta conferência, e nas que se seguirão, a ANMP vai proporcionar o 

debate sobre vários temas que possam contribuir para a construção de 

um país desenvolvido harmoniosamente, sem desequilíbrios entre o 

litoral e o interior, entre as áreas urbanas e as zonas rurais, o continente 

e as ilhas. 

Esta primeira conferência, que se inicia pelas 9h45, conta, durante a 

manhã, com a intervenção de António Cândido de Oliveira, jus-

administrativista da Universidade do Minho, e António Figueiredo, 

economista da Universidade do Porto, num painel moderado por Paulo 

Baldaia, diretor da TSF; A partir das 14 horas, o painel da tarde, 

moderado por Carolina Ferreira, jornalista da RTP, integra João Ferrão, 

geógrafo da Universidade de Lisboa, e Frédéric Vallier, Secretário-Geral 

do Conselho de Municípios e Regiões da Europa. 

Em cada período da conferência, está previsto um debate de 

aproximadamente uma hora, de modo a que os participantes possam 

apresentar os seus contributos para o “Portugal do Futuro”. No final, 

pelas 16h30, serão apresentadas as conclusões desta primeira 

conferência que será encerrada pelo presidente da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses. 

As conferências são organizadas pela ANMP com a colaboração e apoio 

científico da Associação de Estudos de Direito Regional e Local. 
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Para mais esclarecimentos, contacte: 

 

Noémia Malva Novais 
Consultora de Comunicação 

 
First Five Consulting, SA 

Av. da Liberdade, 230 - 3º 
1250-148 Lisboa 
 

ANMP 

Rua Marnoco e Sousa, 52 
3004-511 Coimbra 
  
Tel.:  239 404 434 
Fax: 239 701 760 
Tlm.: 96 705 68 78 

  

www.f5c.pt 

 


