
 

 

 

Sessão de Encerramento do Ciclo de Workshops 

pelo Dr. António Bagão Félix 

Realizou-se no passado dia 21 de Abril de 2011, em Vila de Rei, a Sessão 

de Encerramento do CICLO WORKSHOPS PRÁTICOS - "ORÇAMENTO DO 

ESTADO PARA 2011- IMPLICAÇÕES NA GESTÃO LOCAL", presidida pelo 

Dr. António Bagão Félix, sob o tema "Autarquias Locais e o Desafio da 

Auto-Sustentabilidade - Alternativas e soluções". 

Nesta sessão o Dr. António Bagão Félix expôs a sua análise política e 

económica do relacionamento das Autarquias com o Estado, a evolu-

ção e tendências, os caminhos alternativos face à diminuição de recei-

tas do OE, o controlo do endividamento Municipal, os incentivos e fi-

nanciamentos, a optimização de receitas, a gestão eficiente e o desíg-

nio da Auto-Sustentabilidade. 

A iniciativa que assim terminou em Vila de Rei, passou ainda por Pom-

bal, Castelo Branco, Pedrógão Grande e Vila Velha de Rodão, onde 

foram abordados temas como a gestão dos Recursos Humanos, a Re-

estruturação dos Serviços Municipalizados, a Contratação Pública, e a 

auditoria interna do Tribunal de Contas, contando com a participação 

de mais de 20 Municípios. 
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No âmbito do Programa Simplex, foi publicado o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril de 

2011, o designado «Licenciamento zero». Este diploma visa a desregulamentação e a sim-

plificação do regime de licenciamento de diversas actividades, com a consequente re-

dução dos respectivos encargos administrativos. São eliminadas licenças, autorizações, 

validações, autenticações, comunicações, registos e outros actos relativos a actividades 

de Restauração e Bebidas, Comércio e Armazenagem de Bens, Prestação de Serviços, 

Afixação e de Inscrição de Mensagens Publicitárias de Natureza Comercial, Exploração 

de Máquinas de Diversão, Agências de Venda de Bilhetes para Espectáculos, Leilões e 

Comércio a Retalho, etc. Neste contexto, são adoptadas as seguintes medidas: 

É aprovado o novo regime de instalação e de modificação de estabelecimentos de res-

tauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armaze-

nagem, baseado numa mera comunicação prévia efectuada num balcão único electró-

nico; 

É simplificado o regime da ocupação do espaço público, substituindo -se o licenciamen-

to por uma mera comunicação prévia para determinados fins habitualmente conexos 

com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de presta-

ção de serviços ou de armazenagem; 

É simplificado o regime da afixação e da inscrição de mensagens publicitárias de nature-

za comercial, designadamente mediante a eliminação do licenciamento da afixação e 

da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em determinadas situa-

ções; 

É eliminado o licenciamento da actividade das agências de venda de bilhetes para es-

pectáculos públicos e o licenciamento do exercício da actividade de realização de lei-

lões, sem prejuízo da legislação especial que regula determinados leilões; 

É proibida a sujeição do horário de funcionamento e do respectivo mapa a licenciamen-

to, a autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a actos emitidos na se-

quência de comunicações prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro acto permis-

sivo; 

É simplificado o procedimento de inscrição no cadastro dos estabelecimentos comerci-

ais, passando a consistir numa comunicação efectuada num balcão único electrónico.  

Com vista a cumprir o objectivo apontado, o diploma define um modelo que se proces-

sará basicamente on-line, via electrónica, através de um Balcão Único Electrónico, desig-

nado “Balcão do Empreendedor”, criado pela Portaria nº 131/2011, de 4 de Abril, e cujo 

acesso directo será efectuado através do Portal da Empresa. 

O diploma entra em vigor no dia 2 de Maio de 2011, sendo que a partir desta data aplicar

-se-á apenas aos municípios que tenham aderido, ou venham a aderir, à fase experimen-

tal, e somente no que concerne aos estabelecimentos e actividades de restauração ou 

bebidas. Aos restantes estabelecimentos e actividades aplicar-se-á a legislação revoga-

da e alterada pelo D.L. 48/2011, de 1 de Abril, ou seja, a que ainda se encontra em vigor.  

"Licenciamento Zero" entra em vigor em Maio - DL 48/2011, de 1 de Abril 
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma organização internacional que pretende 

assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro mundial pelo monitor aumento das 

taxas de câmbio e da balança de pagamentos, através de assistência técnica e financei-

ra.  

O FMI auto-proclama-se como uma organização de 187 países, trabalhando por uma coo-

peração monetária global, assegurando estabilidade financeira, facilitando o comércio 

internacional, promovendo altos níveis de emprego e desenvolvimento económico susten-

tável, além de reduzir a pobreza. 

Os objectivos da organização são: promover a cooperação monetária internacional, for-

necendo um mecanismo de consulta e colaboração na resolução dos problemas finan-

ceiros; favorecer a expansão equilibrada do comércio, proporcionando níveis elevados de 

emprego e trazendo desenvolvimento dos recursos produtivos; oferecer ajuda financeira 

aos países membros em dificuldades económicas, emprestando recursos com prazos limi-

tados e contribuir para a instituição de um sistema multilateral de pagamentos e promover 

a estabilidade dos câmbios. 

Os técnicos do FMI chegaram a Lisboa, a 12/04/2011, primeiro dia da nova austeridade 

que vai entrar pelo país para ficar pelo menos três anos. A troika - especialistas do Banco 

Central Europeu (BCE), do Fundo Monetário Internacional (FMI)  e da Comissão Europeia - 

vai avaliar as necessidades do país e alinhavar um programa de ajustamento com as au-

toridades portuguesas.  

As autoridades europeias, em particular o BCE, já tem muita informação sobre a economia 

portuguesa e já terão feito o diagnóstico das reformas que vão ter de avançar mais rapi-

damente. A equipa que esteve em Portugal na elaboração do PEC IV, em Fevereiro, teve 

inúmeras reuniões sectoriais com técnicos de vários ministérios, mas também com os regu-

ladores, como a Autoridade da Concorrência e a ERSE (Energia). Estas reuniões técnicas 

decorreram em paralelo com encontros entre os coordenadores do grupo e responsáveis 

já de nível político liderados pelas Finanças e visaram sobretudo saber porque é que algu-

mas reformas ainda não estavam no terreno - lei das rendas, reforma laboral, plano de 

privatizações e saneamento das empresas de transportes.  

Na altura, os técnicos questionaram ainda o nível de concorrência em alguns sectores e a 

própria eficácia do modelo português nesta área e as medidas para fazer baixar o preço 

da energia. Fonte governamental admitiu ainda que nesta fase se comece já a quantificar 

as medidas que serão necessárias para atingir os objectivos de consolidação orçamental 

até 2013 - medidas de austeridade adicional com impacto a curto prazo no orçamento e 

no défice.  

A troika vai entregar, no início deste mês, o memorando de entendimento ao governo pa-

ra que este seja aprovado pelo executivo e restantes partidos por forma a permitir que 

Portugal possa receber o mais cedo possível a primeira fatia da ajuda internacional, que 

fontes comunitárias confirmaram ascender aos 80 mil milhões de euros. 

Intervenção do FMI em Portugal 
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Custo de participação: 
€ 90,00 + IVA  

 
A inscrição de 3 ou mais 
participantes beneficia de 
um desconto de 15% 

Irá realizar-se no próximo dia 10 de Maio de 2011, no Auditório Municipal do Bombarral, 

Workshop prático “OE PARA 2011 NAS AUTARQUIAS LOCAIS – EXECUÇÃO, CONTROLE INTERNO 

E ENDIVIDAMENTO”, apresentado pelo Dr. Ricardo Portela, destinado aos eleitos locais, dirigen-

tes, técnicos e funcionários com competências nas áreas em referência, por forma a habilitar 

os participantes com os conhecimentos técnicos e práticos sobre a aplicação dos princípios e 

das normas de execução do OE para 2011. 

Os conteúdos programáticos versarão as Autarquias Locais, PEC e Finanças Publicas Locais; 

OE 2011 - impacto nas Finanças Autárquicas: Recursos Humanos e Aquisições de Serviços; Apli-

cação prática normas de execução do OE para 2011- DL 29-A/2011, de 1 de Março; Transfe-

rências financeiras; Endividamento autárquico; Monitorização das Finanças Locais; Procedi-

mentos de Controlo Interno - Auditoria Financeira.  

• Decreto-Lei n.º 48/2011. D.R. n.º 65, Série I de 2011-04-01 

Simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas actividades económicas no âmbito da iniciativa «Licenciamento zero», 

no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 49/2010, de 12 de Novembro, e pelo artigo 147.º da Lei n.º 55-A/2010, 

de 31 de Dezembro 

• Portaria n.º 131/2011. D.R. n.º 66, Série I de 2011-04-04 

Cria um balcão único electrónico, designado «Balcão do empreendedor» 

• Portaria n.º 145-A/2011. D.R. n.º 68, Suplemento, Série I de 2011-04-06 

Altera a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal nos termos do n.º 2 

do artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 

• Portaria n.º 146/2011. D.R. n.º 69, Série I de 2011-04-07 

Define e regulamenta os cursos de cuja frequência com aproveitamento depende, nos termos dos n.os 1 e 5 do artigo 12.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, o exercício de cargos de direcção superior e 

intermédia ou equiparados nos serviços e organismos da administração pública central, revogando a Portaria n.º 1141/2005, de 

8 de Novembro 

• Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011. D.R. n.º 71, Série I de 2011-04-11 

Cessação da vigência do Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de Março, que «[e]stabelece o regime da autorização da despesa 

inerente aos contratos públicos a celebrar pelo Estado, institutos públicos, autarquias locais, fundações públicas, associações 

públicas e empresas públicas» 

• Decreto-Lei n.º 52/2011. D.R. n.º 73, Série I de 2011-04-13 

Altera o Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, e o Código de Proces-

so Civil 

• Decreto-Lei n.º 53/2011. D.R. n.º 73, Série I de 2011-04-13 

Altera o Código das Sociedades Comerciais quanto à informação exigível em caso de fusão e cisão e transpõe a Directiva n.º 

2009/109/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro, no que respeita aos requisitos em matéria de relatórios 

e documentação em caso de fusões ou de cisões 

• Declaração de Rectificação n.º 12/2011. D.R. n.º 83, Série I de 2011-04-29 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março, do Ministério das Finan-

ças e da Administração Pública, que estabelece as normas de execução do 

Orçamento do Estado para 2011 

OBSERVATÓRIO LEGAL—ABRIL 

WORKSHOP PRÁTICO — MUNICÍPIO BOMBARRAL 

“OE para 2011 nas Autarquias Locais – Execução,  

Controle Interno e Endividamento” 


