
 

 

PROGRAMA 

 
 
1. 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 

 

 

2. 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. 

 

 

3. CONTABILIDADE 

Conteúdos: 

Desafios da Gestão Financeira Pública: A New Public Management e a gestão por objetivos das entidades 

públicas. Accountability e transparência na gestão pública. Framework para finanças públicas 

sustentáveis. Reporting financeiro no setor público. 

Objetivos: 

Conhecer as especificidades da accountability nas entidades públicas face à diversidade dos seus 

stakeholders. Identificar os novos desafios e identificar e compreender os principais instrumentos, de 

reporting orçamental e financeiro, decorrentes do novo sistema contabilístico para as administrações 

públicas. 

 

 

4. AGENDA DIGITAL 

Conteúdos: 

As aplicações do digital em diversas áreas da vida municipal. Principais tendências. 
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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. 

 

 

5. 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.  

 

 

6. 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. 

 

7. COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO 

Conteúdos: 

Comunicar versus informar. A comunicação institucional nas organizações públicas. Comunicação interna 

e externa – diferenças e instrumentos. O marketing político. 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. 
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8. LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - NEGOCIAÇÃO 

Conteúdos: 

Elementos chave da Negociação e gestão de conflitos. Abordagens estratégicas à Negociação. A 

importância da preparação. A gestão do processo negocial. Negociações win-win no contexto autárquico. 

Objetivos:  

Compreender os conceitos de negociação e gestão de conflitos no contexto autárquico. Compreender e 

saber gerir o dilema de conquista de valor versus criação de valor. Identificar e saber gerir os passos 

negociais numa perspectiva win-win. 

 

 

9. FONTES DE FINANCIAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL 

Conteúdos: 

Fontes de financiamento municipal existente. Análise das tipologias dos Fundos Europeus. O Portugal 

2020. Os desafios do novo ciclo pós-2020. 

Objetivos: 

Conhecer as fontes de financiamento municipal. Compreender os processos e requisitos principais. 

Conhecer mais aprofundadamente o Portugal 2020 e os desafios do novo ciclo pós-2020.  

 

 

10. LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL –  LIDERANÇA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Conteúdos:  

Estabilidade e mudança nas organizações públicas. A gestão de recursos humanos. Perfis e papéis de 

Liderança. 

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.  

 

 

11. INOVAÇÃO AUTÁRQUICA E GESTÃO DE PERFORMANCE 

Conteúdos:  

Estratégias de inovação no setor público; Tendências Globais; Do analógico ao digital; A evolução do 

ecossistema urbano; Aceleradores e inibidores da evolução; Projetos de Referência. Relevância das 

políticas públicas comportamentais (nudges). Sistemas de monitorização de desempenho (organizacional 

e pessoal); Tendências setoriais e globais; Definição e negociação de objetivos; Orientação para 

resultados; Boas práticas.  
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Objetivos:  

O papel da inovação no desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios. O impacto do digital na 

transformação da sociedade e dos territórios. Colocar o cidadão como centro do modelo de 

desenvolvimento e evolução do ecossistema urbano. Compreender a evolução da gestão publica para um 

paradigma orientado a objetivos e monitorização de performance. Como explicitar, avaliar e disseminar 

o impacto de políticas publicas. 

 

 

12. GESTÃO ORÇAMENTAL 

Conteúdos:  

A importância da boa gestão orçamental. Normas e princípios de gestão orçamental. A contribuição de 

uma boa gestão orçamental para a gestão autárquica. 

Objetivos: 

Compreender as normas e os princípios da boa gestão orçamental, num contexto restritivo. Entender a 

contribuição que uma boa gestão orçamental pode ter para uma boa gestão autárquica. 

 

 


