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ACTUALIDADE 

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

A Link Think tem vindo a 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 teve 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 

Sessão de Encerramento do Ciclo de 
Workshops pelo Dr. António Bagão 

Félix 

CICLO WORKSHOPS PRÁTICOS - "ORÇAMENTO DO 
ESTADO PARA 2011- IMPLICAÇÕES NA GESTÃO 

LOCAL" 

Sessão de Encerramento - Dr. António Bagão Félix 

"Autarquias Locais e o Desafio da Auto-

Sustentabilidade - Alternativas e soluções" 

 Local: Vila de Rei 

Data: 21 de Abril 2011  

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. 

 

Sistemas de Incentivos do QREN - EMPRESAS- 
NOVOS CONCURSOS 

Os Sistemas de Incentivos são instrumentos de apoio à criação, 
expansão ou qualificação da actividade económica, através do co-
financiamento dos investimentos, com financiamento a fundo perdido, 
reembolsável, com bonificação de juros ou de entrada de capital externo. 
Como instrumentos de política económica e social, os diferentes 
sistemas de incentivos obedecem a regras próprias em termos de 
enquadramento, requisitos de projecto, tipologia de apoios prestados e 
processos de candidatura. 

Qualificação e internacionalização de PME's, para empresas que 
procuram melhorar a qualidade dos seus serviços e produtos, através do 
aumento da sua competitividade, produtividade e flexibilidade ou que 
pretendem fazer um esforço de internacionalização da sua operação. 
Com incentivo não reembolsável de 40 - 60%. 

Inovação e Empreendedorismo Qualificado, através da criação de novas 
empresas / expansão de actividade, inovação e melhoria dos processos 
produtivos, em áreas de procura internacional. Com incentivo 
reembolsável de 40% - 75% mais majorações, (sendo 75% convertível 
em subsídio não reembolsável). 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, através de apoios dirigidos 
à criação de infra-estruturas e projectos de investigação e 
desenvolvimento tecnológico. Com incentivo não reembolsável entre 25 a 
70%. 

Concursos abertos - Programação anual dos concursos aos sistemas de 
incentivos ao investimento de empresas. 

http://www.qren.pt/item3.php?lang=0&id_channel=34&id_page=284 

Foi aprovado no passado mês de Janeiro, o Plano Anual de Concursos 
para 2011 que estabelece a programação anual dos concursos aos 
sistemas de incentivos ao investimento de empresas no âmbito do 
QREN. 

    1º Semestre 
Sistema de 
Incentivo Tipologia Abertura Encerramento 

SI INOVAÇÃO 
Projectos de 
Inovação 

28-02-
2011 04-05-2011 

Projectos 
Empreendedorismo 

28-02-
2011 04-05-2011 

SI 
QUALIFICAÇÃO 
PME 

Projectos 
Individuais ou em 
Cooperação 

01-03-
2011 18-04-2011 

Projectos 
Conjuntos | Outras 
Tipologias 

01-03-
2011 18-04-2011 
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desempenho. Mobilidade Geral. 

Código Contributivo. 

2 - Workshop "Reestruturação dos 

Serviços Municipais: Câmaras  e 

Juntas de Freguesia - DL 305/2009 -

Gestão e Eficiência" 

Local: Castelo Branco - Auditório 

Biblioteca Municipal Data: 16 de 

Março 2011 Horas: 9.30h - 12.30h e 

14.30h - 17.30h 

Formador: Dra. Vânia Neto 

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 DE 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: 21 de 

Abril 2011 Horas: 9.30h - 12.30h 

  

  

Projectos 
Conjuntos | 
Internacionalização 

02-05-
2011 24-06-2011 

    2º Semestre 
Sistema de 
Incentivo Tipologia Abertura Encerramento 

SI INOVAÇÃO 
Projectos de 
Inovação 

30-11-
2011 10-02-2012 

Projectos 
Empreendedorismo 

30-11-
2011 10-02-2012 

SI 
QUALIFICAÇÃO 
PME 

Projectos 
Individuais ou em 
Cooperação 

18-10-
2011 16-12-2011 

Projectos 
Conjuntos | Outras 
Tipologias 
Projectos 
Conjuntos | 
Internacionalização 

 

Demissão do Governo e eleições 
legislativas dia 5 de Junho

O Presidente da República, Cavaco Silva, 

comunicou ao País que aceitou o pedido de 

demissão do Governo e que convocou eleições 

legislativas para dia 5 de Junho, e contrariou a 

ideia defendida pelo Governo, ao mais alto nível e 

até à exaustão, de que entrando em gestão, o 

Executivo não pode recorrer a um resgate 

internacional. 

“Tomei a decisão de convocar eleições legislativas 

tendo em conta a objectiva e indiscutível 

degradação da situação política nacional, que é 

evidenciada, desde logo, pela crescente 

dificuldade do Governo minoritário que resultou 

das eleições de 2009 e da Oposição em 

estabelecerem entendimentos em torno das 

medidas necessárias para ultrapassar os 

problemas económicos e sociais com que Portugal 

se defronta”, afirmou Cavaco Silva, que disse 

ainda que as eleições “irão ter lugar num momento 

crítico da vida nacional, sendo a actual situação 

extremamente grave no que se refere ao 

desequilíbrio das contas públicas, ao desequilíbrio 

das contas externas, ao endividamento externo e 

às necessidades de financiamento do Estado”. 

O Presidente da República alertou ainda que o 

próximo Governo “tem pela frente uma crise 

económica e financeira sem precedentes. As 

dificuldades do País são tão profundas que 

ninguém pode ter a ilusão que elas irão 

desaparecer de um dia para o outro”, e que na 

campanha eleitoral “todos os partidos deverão ter 

bem presente a situação em que nos 

encontramos”, e que “deve ser sóbria nos meios e 

esclarecedora nas propostas que cada partido irá 

fazer ao eleitorado”.  

 No mesmo dia em que o INE confirmou que o 

défice de 2010 ficou 1,3 pontos percentuais acima 

do previsto (8,6%) Cavaco mostrou muita 

preocupação com o "elevado montante dos 

pagamentos a fazer ao estrangeiro ainda este ano 

sob a forma de juros e empréstimos vencidos". 

 

Alterações Legislativas – Março 

•         Decreto-Lei n.º 29-A/2011. D.R. n.º 42, 
Suplemento, Série I de 2011-03-01 

Ministério das Finanças 
e da Administração Pública 

Estabelece as normas de execução do 
Orçamento do Estado para 2011 

•         Decreto-Lei n.º 33/2011. D.R. n.º 46, Série I 
de 2011-03-07 

Presidência do Conselho de Ministros 

Adopta medidas de simplificação dos 
processos de constituição das sociedades 
por quotas, passando o capital social a ser 
livremente definido pelos sócios 

•         Portaria n.º 108-A/2011. D.R. n.º 51, 
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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. 

 

Suplemento, Série I de 2011-03-14 

Ministérios do Trabalho 
e da Solidariedade Social e da Saúde 

Primeira alteração à Portaria n.º 55/2010, 
de 21 de Janeiro, que regula o conteúdo do 
relatório anual referente à informação sobre 
a actividade social da empresa e o prazo da 
sua apresentação, por parte do 
empregador, ao serviço com competência 
inspectiva do ministério responsável pela 
área laboral 

•         Decreto-Lei n.º 40/2011. D.R. n.º 57, Série I 
de 2011-03-22 

Ministério das Finanças 
e da Administração Pública 

Estabelece 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 

•         Portaria n.º 112-A/2011. D.R. n.º 57, 
Suplemento, Série I de 2011-03-22 

Ministérios das Finanças 
e da Administração Pública e da Justiça 

Vincula vários serviços e organismos do 
Ministério das Finanças e da Administração 
Pública à jurisdição do Centro de 
Arbitragem Administrativa 
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