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Nº 2 I Fevereiro 2011

ACTUALIDADE 

Ciclo de Workshops Práticos 
"Orçamento do Estado para 
2011 - Implicações na Gestão 
Local"

A Link Think vai realizar um Ciclo de 

Workshops Práticos sobre temáticas 

relacionadas com o Orçamento do Estado. 

Intitulado “O Orçamento do Estado para 

2011 – Implicações na Gestão Local”, 

esta iniciativa tem início a 1 de Março de 

2011 e integra cinco acções – quatro 

workshops práticos e uma Sessão de 

Encerramento sobre o tema –

“Autarquias Locais e o Desafio da 

Auto-Sustentabilidade – Alternativas e 

Soluções”, que será presidida pelo

Exmo. Sr. Dr. António Bagão Félix. 

  
Pombal - Castelo Branco - Pedrógão 
Grande - Vila Velha de Ródão - Vila de 

Rei 

  Março - Abril 2011  

Sessão de Encerramento - Dr. António 
Bagão Félix 

Destinatários: Eleitos Locais, Dirigentes, 
Coordenadores, Técnicos Superiores e 
demais Funcionários que exerçam 
competências nas áreas em referência. 

Condições de participação: 100 Euros 
por acção 

1 - Workshop "OE 2011 -

Consequências Práticas na Gestão dos 

Recursos Humanos: LVCR, SIADAP e 

Recrutamento"  

Local: Pombal - Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal Data: 1 de Março de 
2011 Horas: 9.30h - 12.30h e 14.30h -
17.30h 

Formador: Dr. Miguel Ribeirinho  

Programa: Novas regras do OE 2011 e a 
gestão dos recursos humanos - Aplicação 
prática. Procedimentos Concursais. 
Restrições ao recrutamento. Reduções 
remuneratórias. Progressão nas Carreiras 
e Avaliação de desempenho. Mobilidade 
Geral. Código Contributivo. 

2 - Workshop "Reestruturação dos 

Serviços Municipais: Câmaras  e 

Juntas de Freguesia - DL 305/2009 -

Gestão e Eficiência" 

Plano económico apresentado pelo 
Primeiro-Ministro no debate quinzenal

O tema escolhido para o debate quinzenal de 28 de 

Janeiro na Assembleia da República foi a Política 

Económica do País, tendo sido apresentadas, por parte 

do Governo, novas medidas para a competitividade e 

modernização da economia. 

Um dos indicadores apresentados foi a execução do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional, que constitui 

um objectivo fundamental do País. Com os resultados 

obtidos em 2010, de 23% de execução global dos fundos 

comunitários do QREN, o Governo espera em 

2011 atingir 40% de execução global dos fundos do 

QREN. 

Algumas das medidas apresentadas para alcançar o 

objectivo traçado para 2011 foram: reforçar em 50% a 

dotação atribuída aos concursos agora concluídos no 

âmbito do Sistema de Incentivos para as empresas 

exportadoras; reforçar a linha de Crédito QREN Invest, 

para apoiar as empresas no financiamento da 

contrapartida nacional necessária à execução dos 

projectos; aumentar para 75% o limite máximo da taxa de 

apoio ao investimento elegível das empresas; abrir novos 

concursos no âmbito dos Sistemas de Incentivos; lançar 

também concursos especificamente dirigidos a sectores 

inovadores, como é o caso da mobilidade eléctrica; e, por 

fim, renovar e reforçar os estímulos ao investimento 

autárquico, em três áreas essenciais: centros escolares, 

águas e saneamento e regeneração urbana. 

»»»

Análise do Orçamento do Estado para 
2011

As novas medidas do Orçamento do Estado para 2011, 

consistem em planos e estratégias de redução de 

despesas e aumento das receitas para a consolidação 

orçamental e redução do défice. Essas medidas 

assentam essencialmente nas alterações a nível fiscal 

que afectam sobretudo empresas e contribuintes 

individuais.  

As deduções fiscais passam a ter um máximo de 

cobertura. Portugueses com rendimentos superiores a 

570 € bem como os pensionistas com reformas 

superiores a 1600 €, vão pagar mais IRS. Cai o sigilo 

bancário para devedores ao fisco e põe-se fim às 

deduções ambientais, com equipamentos novos para 

utilização de energias renováveis e de equipamentos 

para a produção de energia eléctrica ou térmica. As 

deduções fiscais nos sectores da saúde, educação e 

habitação passam a ter limites máximos a partir do 3º

escalão do IRS. Contribuintes com rendimentos anuais 

superiores a €7250 (cerca de €570 euros mensais) 

pagam mais impostos. Na educação, ao invés de €760 a 

cobertura máxima para deduzir com despesas passa a 

ser cerca de €670.  

Para a redução da despesa, contemplou-se a redução 

dos salários dos órgãos de soberania e da Administração 

Pública, incluindo Institutos Públicos, Entidades 

Reguladoras e Empresas Públicas. Esta redução é 

progressiva e abrange apenas as remunerações totais 

acima de 1500 € por mês. Incide sobre o total de salários 

e todas as remunerações acessórias dos trabalhadores, 

independentemente da natureza do seu vínculo.  

Segundo o Governo, estas medidas representam um 
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Local: Castelo Branco - Auditório 
Biblioteca Municipal Data: 16 de Março 
2011 Horas: 9.30h - 12.30h e 14.30h -
17.30h 

Formador: a definir 

Programa: Organização e funcionamento 
dos serviços. Estrutura Hierarquizada, 
Mista e Matricial. Equipas de Projecto e 
Multidisciplinares. Reestruturação de 
serviços nas Juntas de Freguesia. 
Competências e Procedimentos dos 
órgãos municipais na gestão da estrutura. 
Instrumento de gestão - adaptabilidade às 
atribuições. Alteração, monitorização e 
eficiência da organização. 

3 - Workshop "Contratação Pública: 

Métodos Eficientes de Gestão e 

Optimização de Recursos. 

Responsabilização financeira"  

Local: Pedrógão Grande - Auditório 
Escola Profissional Zona do Pinhal Data:
30 de Março 2011 Horas: 9.30h - 12.30h 
e 14.30h - 17.30h 

Formador: Dra. Elisa Cardoso 

Programa: Novas regras de aquisição de 
serviços. Medidas de contenção 
orçamental na contratação pública. 
Modelos e Procedimentos Concursais 
com racionalização de custos e ganhos de 
eficiência. Gestão de stocks e 
aprovisionamentos. Casos práticos. 
Competências dos órgãos municipais. 
Autorização da despesa e 
Responsabilização Financeira. 

4 - Workshop"Tribunal de Contas e 

Autarquias Locais: Auditoria Interna e 

Gestão de Riscos"  

Local: Vila Velha de Ródão - Casa de 
Artes e Cultura do Tejo Data: 13 de Abril 
2011 Horas: 9.30h - 12.30h e 14.30h -
17.30h 

Formador: Dra. Paula Crisóstomo 

Programa: A tutela inspectiva do Tribunal 
de Contas. Adopção de medidas 
preventivas de controlo de legalidade da 
organização e dos procedimentos. 
Oportunidade e mérito de um serviço de 
auditoria interna. Competências. Auditoria 
e avaliação do controlo interno. Métodos e 
técnicas de auditoria. Rigor orçamental e 
Procedimental. A Gestão de Riscos nas 
Autarquias Locais. 

5 -SESSÃO ENCERRAMENTO 
"Autarquias Locais e o Desafio da 

Auto-Sustentabilidade -Alternativas e 

soluções" por Dr. António Bagão Félix 

Local: Vila de Rei - Biblioteca Municipal 
de Vila de Rei  Data: 20 de Abril 2011 
Horas: 9.30h - 12.30h 

Programa: Intervenções dos Exmos. Srs 
Presidentes de Câmara Parceiros de 
Programa: visão, conhecimentos, 
experiência e desafios. Encerramento 

pelo Exmo. Sr. Dr. António Bagão Félix 

- Análise política e económica do 
relacionamento das Autarquias com o 
Estado. Evolução e tendências. Caminhos 
alternativos face à diminuição de receitas 
do OE. Controlo do endividamento 
Municipal. Incentivos e financiamentos. 
Optimização de receitas. Gestão eficiente. 
O desígnio da Auto-Sustentabilidade. 

»»»

esforço adicional no sentido de assegurar o equilíbrio das 

contas públicas, essencial para defender a credibilidade 

internacional do País e, assim, garantir o regular 

financiamento da economia portuguesa bem como a 

sustentabilidade das políticas sociais. 

 

OBSERVATÓRIO LOCAL - Link Think 
disponibiliza novo produto para as 
Autarquias Locais

As autarquias locais têm cada vez mais importância no 
desenvolvimento socioeconómico das regiões, atendendo 
à tendência crescente de descentralização com 
transferência das respectivas competências do Governo 
para estes agentes. Essa circunstância, aliada aos limites 
do endividamento e à diminuição da transferência das 
receitas do Estado, obriga a um esforço constante na 
procura de mais e melhores resultados, da eficiência das 
organizações e dos processos de gestão, que aumente a 
sua competitividade e garanta o desenvolvimento 
sustentável das regiões que lhes estão afectas. Por outro 
lado, os municípios de pequena dimensão, de fraca 
densidade populacional, debatem-se com outro problema 
adicional - a escassez de recursos técnicos qualificados 
que prestem a assessoria técnica adequada à normal 
prossecução das atribuições das Autarquias locais. 
Esses factores impõem soluções criativas e inovadoras 
na gestão municipal e traduzem necessidades de 
acompanhamento estratégico e técnico aos decisores, 
que não sendo asseguradas, acarretam entropias com 
repercussão na eficiência dos serviços e na qualidade da 
satisfação das pretensões particulares. Em resposta a 
estas necessidades específicas, a LINK THINK criou um 
produto único, de baixo custo, através do qual presta 
serviços de aconselhamento estratégico e assessoria 
operacional em todas as áreas de actuação municipal.  

LINK THINK – Observatório Local - É um produto de 
assinatura anual - 399 euros/mês, que inclui a prestação 
de serviços técnicos de consultoria nas áreas de 
actuação da LINK THINK com interesse para as 
Autarquias Locais, a saber: 

- Consultoria Técnica Especializada 

- Financeira, Fiscal e Jurídica 

- Investimento - QREN, Estratégia e Planeamento 

- Gestão orçamental 

- Gestão e Auditoria Organizacional 

- Qualificação e Formação 

- Comunicação e Imagem 

»»»
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