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BLOGUE DA  LINK THINK

A Link Think lança agora o seu blogue – I THINK
http://www.weallthink.blogspot.com/ - um espaço para a
partilha de conhecimentos e experiências de valor
acrescentado, onde o debate de ideias criativas e
inovadoras, a divulgação de sugestões, livros, sites, casos
de sucesso nacionais e internacionais, ou qualquer outro
contributo são bem vindos. Esperamos que este blogue
seja um espaço onde em conjunto possamos contribuir
para que a Inovação, a Criatividade e o Empreendedorismo
sejam cada vez mais a tónica da nossa evolução e
crescimento, através da criação de oportunidades de
negócios num mundo global. Pode aceder ao blogue
através do nosso site.

WORKSHOP PRÁTICO – Caldas da Rainha – 22 de 
Março

No próximo dia 22 de Março irá realizar-se na sede da CIM
Oeste, o workshop prático “OE para 2012: Implicações
na Gestão Municipal” cuja actualidade e pertinência
recomenda a participação de todos.

Este workshop conta com a participação do Dr. Ricardo
Portela.

Realizou-se ontem na Sala da Assembleia Municipal de
Loulé, o Workshop Prático intitulado “Sustentabilidade e
Eficiência na Administração Local – Reforma do Poder
Local, do Sector Empresarial e OE 2012”.
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A iniciativa contou com a presença do Dr. Pedro Santana
Lopes, em representação da Link Think, que procedeu à
sessão de abertura do workshop. Em seguida foi a vez do
Eng.º Artur Trindade, Secretário-Geral da Associação
Nacional de Municípios Portugueses no painel da manhã e
finalmente da Dra. Teresa Venda, Gestora de Empresas e
Ex- Deputada da A.R.na parte da tarde.

A iniciativa promoveu o esclarecimento e o debate de
ideias entre os oradores e os participantes.

Consulte mais em:
http://www.linkthink.pt/comunicacao/apresentacoes/

ALTERAÇÕES AO ESTATUTO DO GESTOR PÚBLICO
DECRETO-LEI N.º 8/2012, DE 18 DE JANEIRO

A LINK THINK , no seguimento da publicação em diário da
república do Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de Janeiro, que
introduziu importantes modificações ao Estatuto dos
Gestores Públicos, apresenta em resumo as principais
alterações:

Remunerações :

� Atribuição da remuneração dos gestores públicos passa
a ter um limite – o vencimento do Primeiro-Ministro;

� A remuneração dos gestores públicos integra um abono
mensal pago 12 vezes ao ano para despesas de
representação no valor de 40% do vencimento;

� A remuneração dos gestores públicos passa a ser
definida consoante o tipo de empresa, sector de actividade
e com base “numa ponderação do elemento concorrencial”;

� Os gestores públicos deixam de poder acumular
remunerações por sobreposição de funções ou
complementos de reforma;
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� Os gestores que se encontrem na situação referida
anteriormente ou numa situação de incompatibilidade têm
60 dias a contar da entrada em vigor deste diploma para
pôr termo a estas situações ou para fazer cessar os
respectivos mandatos.

Prémios de gestão e outros benefícios  

� Aos gestores é vedada a utilização de cartões de crédito,
bem como os outros instrumentos de pagamento tendo por
objecto a realização de despesas ao serviço da empresa;

� Aos gestores não é permitido o reembolso de despesas
que caiam no âmbito de despesas de representação
pessoal;

� A atribuição de prémios ficará suspensa enquanto durar
o programa de ajustamento financeiro, mas sofrerá as
alterações assim que reentrar em vigor.

Regime aplicável aos contratos de gestão

� É obrigatória a celebração de um contrato de gestão em
todas as empresas públicas;

� Estes contratos não podem estabelecer regimes
específicos de indemnização ou qualquer outro tipo de
compensação por cessação de funções;

� O contrato deve prever expressamente a demissão do
gestor quando a avaliação de desempenho seja negativa.
A avaliação é determinada por critérios e objectivos
definidos nos contratos;

� O contrato é celebrado no prazo de 3 meses contados a
partir da designação do gestor público, entre este, os
titulares da função accionista, e o membro do Governo
responsável pelo respectivo sector de actividade.
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Recrutamento e gestão de gestores públicos

� Pessoas idóneas, com mérito profissional, competências
e experiência de gestão, sentido de interesse público e
habilitadas, no mínimo com o grau de licenciatura;

� É da competência do membro do Governo do respectivo
sector de actividade a definição das competências e perfil
do gestor, cabendo-lhe informar a Comissão de
Recrutamento e Selecção da Administração Pública;

� Cabe à Comissão de Recrutamento e Selecção da
Administração Pública a definição por regulamento dos
critérios aplicáveis aos candidatos a gestores públicos.
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Portaria nº 39/2012. D.R. nº 30, Série I de 2012-02-10

Ministério das Finanças e da Economia

Primeira alteração à Portaria nº 1340/2008, de 26 de
Novembro, que cria o Fundo para a promoção dos Direitos
dos Consumidores.

Lei n.º 6/2012. D.R. n.º 30, Série I de 2012-02-10

Assembleia da República

Primeira alteração à Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro, que
cria o regime jurídico dos conselhos municipais de
juventude, e segunda alteração ao Decreto-Lei nº 7/2003,
de 15 de Janeiro, que regulamenta os conselhos
municipais de educação e aprova o processo de
elaboração de carta educativa, transferindo competências
para as autarquias locais.
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Resolução da Assembleia da República nº 18/2012. D. R.
nº 30, Série I de 2012-02-10

Assembleia da República

Relatório sobre Portugal na União Europeia 2010.

Decreto-Lei nº 32/2012. D.R. nº 31, Série I de 2012-02-13

Ministério das Finanças

Estabelece as normas de execução do Orçamento do
Estado para 2012.

Resolução do Conselho de Ministros nº 16/2012. D. R. nº
32, Série I de 2012-02-14

Presidência do Conselho de Ministros

Aprova os critérios de determinação do vencimento dos
gestores públicos.

Lei nº 8/2012. D.R. nº 37, Série I de 2012-02-21

Assembleia da República

Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos
e aos pagamentos em atraso das entidades públicas.
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