
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 9 | SETEMBRO 

O novo regime jurídico do sector empresarial local, aprovado a 25 de Agosto pelo Conselho de Ministros, 

pode conduzir à extinção ou fusão de mais de metade das 281 empresas municipais. 

As novas regras conferem ao Governo um maior poder de fiscalização sobre a gestão das empresas muni-

cipais, estabelecendo cominações específicas para as Autarquias Locais que não derem as informações 

económico-financeiras à Direcção-Geral das Autarquias Locais, sendo penalizadas em  20 por cento dos 

duodécimos das transferências do Estado. 

Com a aprovação deste novo regime,  será possível fechar as empresas que estão a dar prejuízo ou em 

dificuldades financeiras. Só são conhecidos dados financeiros relativos a 142 empresas municipais, que 

têm um passivo de 1,1 mil milhões de euros e o valor patrimonial de 1,5 mil milhões. No campo das empre-

sas que se destacam pelos prejuízos estão a EPUL (207 milhões de euros), a Mafratlântico (195 milhões) ou 

a Águas de Gaia (60 milhões).  

As câmaras também não podem criar mais empresas municipais enquanto não estiver concluída a avalia-

ção das existentes. 

Ainda segundo o novo diploma, os autarcas com ou sem pelouro deixam de poder assumir cargos remune-

rados nestas empresas, incluindo funções não executivas em qualquer órgão das empresas municipais ou 

participadas pela autarquia. 

Este é o primeiro dos 11 diplomas que visam promover a reforma administrativa do Estado e será entregue, 

na próxima semana, no Parlamento.  

O documento de caracterização e diagnóstico do sector empresarial local encomendado pelo antigo se-

cretário de Estado do Poder Local, José Junqueiro, contou 408 empresas em vez das actuais 281, 14 mil 

funcionários em vez dos 7.736 empregados e um passivo superior a 2, 5 mil milhões de euros quando em 

Julho este estava avaliado em 1,5 mil milhões. Estas alterações denunciam a  tendência recente de extin-

ção ou fusão de empresas municipais promovidas por várias autarquias nos últimos meses.  

O Novo Regime Jurídico do Sector Empresarial Local 



 

 

 

Governo anuncia corte de 10, 8 mil milhões na despesa para 2012  e 2013  

 

Até 2015, o Governo propõe-se realizar um corte de 10,8 mil milhões de euros na despesa pública. As 

medidas anunciadas para 2012 e 2013 - somam 8,2 mil milhões – e vão ao encontro dos pressupostos da 

‘troika', de que a consolidação seja feita em dois terços do lado da despesa e em um terço do lado da 

receita. No entanto, esse valor, não resulta apenas da redução ou eliminação de despesa do estado e vem 

impor mais sacrifícios às famílias.  

Para 2012, por exemplo, as medidas do lado da despesa somam 3% do PIB, ou seja, cerca de 4,9 mil mi-

lhões de euros. Destes, 2.450 milhões serão conseguidos através do congelamento dos salários públicos, 

da contribuição especial sobre as pensões e de outros cortes nas prestações sociais. E só a outra meta-

de do corte na despesa dirá então respeito às ‘gorduras' do Estado.  

Apesar disso, o Ministro das Finanças por ocasião da apresentação do Documento de Estratégia Orça-

mental para os próximos quatro anos, sublinhou que “As despesas públicas caem sete pontos percentu-

ais, de mais de 50% do PIB em 2010 para 43,5% em 2015. Um corte de despesas desta grandeza não tem 

precedente nas séries estatísticas disponíveis” . 

 

Salários na função pública congelados até 2013 

Os salários e as progressões na função pública irão manter-se congelados até 2013. Horas extraordiná-

rias e ajudas de custo também serão reduzidas de acordo com o Documento de Estratégia Orçamental 

apresentado  pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Estas medidas já faziam parte dos compromissos 

de Portugal com a ‘troika'. A diminuição dos contratados a termo também está incluída.  

Este é mais um conjunto de medidas que o Governo anunciou como complementares e essenciais para o 

controlo do número de trabalhadores no Estado, de forma a garantir que o peso das despesas com pes-

soal diminuirá em  2012 e 2013.  Consequentemente, a aprovação destas medidas implica a manutenção 

por mais dois anos dos cortes aplicados aos trabalhadores com salários acima dos 1500 euros.  

 

Mobilidade Especial em Revisão 

Segundo o Documento de Estratégia Orçamental , as  licenças extraordinárias que permitem que um 

trabalhador do Estado, em mobilidade especial (inactividade), acumule uma parte do salário público com 

uma remuneração no sector privado vão acabar.   

Desde 2006, já passaram pela mobilidade especial (antigo quadro de excedentários) quase quatro mil 

funcionários públicos. Deste número, cerca de 1.200 pediram licença extraordinária para poderem traba-

lhar no sector privado.  
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Com essa licença os  funcionários têm direito a uma subvenção mensal, paga 12 vezes por ano pelos 

cofres públicos que podem acumular com o salário que recebem no privado. Esta subvenção actualmente 

é vitalícia, ou seja, é paga até à reforma do trabalhador e corresponde, no mínimo, a 50% do salário que 

o trabalhador auferia no activo. A maioria destes funcionários que acumulam licença com salário no 

privado são licenciados e muitos são técnicos superiores, mas agora segundo dados mais recentes, esta 

possibilidade deixará de existir.  

 

 

 

 

 

A LINK THINK associou-se à EPIMETHEUS, parceiro estratégico, na área financeira na disponibilização de 

uma solução global para implementação do “Licenciamento Zero” ( DL nº 48/2011 de 1 de Abril e da Porta-

ria nº 131/2011, de 4 de Abril) que veio impor às Autarquias Locais alterações relevantes na organização 

interna e procedimental dos serviços de licenciamento  e novas regras de gestão e de relacionamento 

com os Munícipes.  

A adaptação dos serviços, a revisão de procedimentos e regulamentos municipais são necessidades 

urgentes que os Municípios devem salvaguardar para garantir a prestação de um serviço de qualidade e 

eficiente aos cidadãos e às empresas. 

A LINK THINK garante esses objectivos.  Prevemos a constituição de uma equipa multidisciplinar com 

consultores especializados nos vários domínios, a quem incumbe a prestação de serviços de assessoria 

técnica e operacional, transversais aos vários serviços municipais, na área financeira, jurídica, urbanís-

tica e informática.  

Contacte-nos para o agendamento de uma reunião ou para envio de uma proposta. 
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Observatório Legal – AGOSTO 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2011. D.R. n.º 146, Série I de 2011-08-01 

Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova o calendário para a extinção faseada das tarifas reguladas de electricidade e de gás natural 

e as medidas necessárias à protecção dos consumidores, em especial dos clientes finais economi-

camente vulneráveis 

, de 18 de Janeiro 

Portaria n.º 260-A/2011. D.R. n.º 150, Suplemento, Série I de 2011-08-05 

Ministério da Saúde 

Procede à revisão do valor das taxas devidas pelo pagamento de actos das autoridades de saúde e 

de serviços prestados por outros profissionais de saúde pública 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 17/2011/A. D.R. n.º 151, 

Série I de 2011-08-08 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Recomenda que a Assembleia da República e o Governo da República efectuem as diligências neces-

sárias no processo negocial de privatização da ANA, Aeroportos de Portugal 

Declaração de Rectificação n.º 25/2011. D.R. n.º 155, Série I de 2011-08-12 

Presidência do Conselho de Ministros - Centro Jurídico 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 70/2011, de 16 de Junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que 

determina, de forma expressa, no âmbito do programa SIMPLEGIS, que certos decretos-leis não se 

encontram em vigor, em razão de caducidade, revogação tácita anterior ou revogação efectuada 

pelo presente decreto-lei, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 115, de 16 de Junho de 2011 

Resolução da Assembleia da República n.º 120/2011. D.R. n.º 158, Série I de 2011-08-18 

Assembleia da República 

Eleição de dois membros para o Conselho Superior de Defesa Nacional 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2011. D.R. n.º 159, Série I de 2011-08-19 

Presidência do Conselho de Ministros 

Regulamenta a operação de reprivatização do capital social do BPN - Banco Português de Negócios, 

S. A. 

Decreto-Lei n.º 96/2011. D.R. n.º 159, Série I de 2011-08-19 

Altera o Decreto-Lei n.º 2/2010, de 5 de Janeiro, que aprova a operação de reprivatização do capi-
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Ministério das Finanças 

Altera o Decreto-Lei n.º 2/2010, de 5 de Janeiro, que aprova a operação de reprivatização do capital 

social do BPN - Banco Português de Negócios, S. A. 

Resolução da Assembleia da República n.º 122/2011. D.R. n.º 160, Série I de 2011-08-22 

Assembleia da República 

Eleição para a Comissão Nacional de Eleições 

Lei n.º 48/2011. D.R. n.º 164, Série I de 2011-08-26 

Assembleia da República 

Procede à primeira alteração à Lei do Orçamento do Estado para 2011, aprovada pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, no âmbito da iniciativa de reforço da estabilidade financeira 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2011. D.R. n.º 166, Série I de 2011-08-30 
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