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Programa Avançado em Administração Municipal 

  

Módulo  Duração 
Data 

• Apresentação do curso 

• Conferência de Abertura 
3 horas 8 março 

Enquadramento Jurídico 

Conteúdos: quadro legal das autarquias locais. Princípios fundamentais. Competências e atribuições dos 

municípios, freguesias e entidades intermunicipais. Sector empresarial local. Organização administrativa e cargos 

dirigentes. O processo de descentralização. 

Objetivos: proporcionar uma visão abrangente dos princípios e normas jurídicas mais importantes para a 

organização e atividade da administração local. 

10 horas 

 

Políticas Públicas, Processos Participativos e Desenvolvimento e Competitividade Local 

Conteúdos: políticas públicas no século XXI. Participação dos cidadãos nas políticas públicas. Gestão do território. 

Planeamento, desenvolvimento e valorização do território. As áreas metropolitanas. 

Objetivos: compreender o conceito de políticas públicas numa lógica multinível. Conhecer exemplos da dimensão 

participativa das políticas públicas (orçamento participativo, gabinetes de intervenção local, etc.). Desenvolver e 

analisar estratégias de desenvolvimento económico e social de base local. 

10 horas 

 

Agenda Digital 

Conteúdos: as aplicações do digital em diversas áreas da vida municipal. Principais tendências; “smart cities”. 

Objetivos: compreender o impacto do digital na sociedade, economia e política. Identificar áreas da vida 

municipal em que a inovação digital permita prestar novos serviços aos cidadãos, criar novos meios de interação, 

gerar ganhos de eficiência e de qualidade nos serviços prestados. Apreender conceitos teóricos e ferramentas 

práticas fundamentais para apoiar a compreensão e interpretação das novas tendências e métricas do meio 

digital com vista à definição de ações estratégicas. A aposta nas “smart cities”. 

10 horas 

 

Proteção Civil 

Conteúdos: os desafios da proteção civil. O papel das autarquias. 

O contexto da proteção civil em Portugal. O papel das autarquias. Principais desafios. 

Objetivos: prevenir, planear, definir competências e articular soluções dos diferentes serviços da administração 

pública na proteção e socorro das populações 

Compreender a missão e competências da proteção civil ao nível municipal. Identificar boas práticas na gestão do 

risco. Discutir a importância da comunicação do risco e o envolvimento da comunidade. 

10 horas 

 

Contabilidade 

Conteúdos: sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. 

Objetivos: compreender os princípios do novo sistema de normalização contabilística. A importância do reporte 

para os vários stakeholders. 

10 horas 
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Contratação Pública 

Conteúdos: gestão do processo de compras, Código dos Contratos Públicos e negociação. 

Objetivos: compreender os aspetos formais e substanciais do processo compras. Conhecer boas práticas de 

contratação e discutir a introdução de critérios de desenvolvimento sustentável nos processos aquisitivos 

públicos. 

10 horas 

 

Fontes de financiamento e Gestão Orçamental 

Conteúdos: fontes de financiamento municipal e Fundos Europeus. Normas e princípios de gestão orçamental. 

Objetivos: conhecer as fontes de financiamento municipal. Compreender os processos e requisitos principais. O 

Portugal 2020 e os desafios do novo ciclo pós-2020. Compreender as normas e os princípios da boa gestão 

orçamental, num contexto restritivo. 

20 horas 

 

Gestão do Desempenho e Modernização Administrativa 

Conteúdos: orientação para resultados. Gestão estratégica, definição de objetivos e sistemas de monitorização 

do desempenho. Qualidade, inovação e modernização administrativa: tendências e dinâmicas. 

Objetivos: compreender a evolução da gestão pública para um paradigma de gestão por objetivos. Conhecer as 

tendências da modernização administrativa e projetos inovadores emblemáticos. Saber identificar obstáculos e 

criar alavancas para a avaliação de políticas públicas. 

10 horas 

 

Comunicação e Marketing Público 

Conteúdos: comunicar versus informar. A comunicação institucional nas organizações públicas. Comunicação 

interna e externa – diferenças e instrumentos. O marketing  público. O conceito de valor para o cidadão. 

Objetivos: definir o conceito e os instrumentos da comunicação institucional. Conhecer as implicações da 

comunicação interna e externa na construção da imagem da instituição. Definir o conceito de marketing público. 

Analisar as necessidades dos cidadãos. Criar valor para o cidadão e incorporá-los nos serviços e produtos que o 

Estado deve fornecer. 

10 horas 

 

Liderança e Desenvolvimento Organizacional 

Conteúdos: estabilidade e mudança nas organizações públicas. A gestão de recursos humanos. Liderança, 

negociação e gestão de conflitos. A ética na gestão pública. 

Objetivos: compreender o papel fundamental das estratégias e práticas de gestão das pessoas para o 

desenvolvimento organizacional. Discutir os perfis e papéis da liderança nas dinâmicas de gestão da mudança. A 

negociação e gestão de conflitos. Discutir o conceito, a importância atual e os desafios da ética de serviço 

público. 

20 horas 

 

Conferência de encerramento e almoço de entrega de diplomas  8 Junho 

 

As datas de cada módulo não estão ainda definidas, aguardam confirmação de agenda dos docentes e convidados 


