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Quali�icar para a Gestão na Administração Pública

Tendo como metas a competitividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento 
sócio-económico, o Estado tem vindo a ser repensado, inscrevendo a reforma 
administrativa na agenda política. Em Gestão Pública abordar-se-ão os 
modelos de governação e gestão pública dominantes, com destaque para a 
burocracia, nova gestão pública e governança pública, adotando uma visão 
sistémica das estruturas e mecanismos de gestão inerentes a cada modelo.

Tendo presente a nova realidade contabilística no contexto das administrações 
públicas, no módulo de Contabilidade das Administrações Públicas I (Nível 
elementar) serão estudados os principais conceitos que permitirão 
compreender a divulgação da posição �inanceira, dos �luxos de caixa e do 
desempenho económico e orçamental de uma entidade pública.

Tendo presente a nova realidade contabilística no contexto das administrações 
públicas, no módulo de Contabilidade das Administrações Públicas I (Nível 
avançado) serão estudadas as principais operações realizadas nas entidades 
públicas e respetiva divulgação nas demonstrações �inanceiras e orçamentais.

Em Contabilidade das Administrações Públicas II (Nível elementar) serão 
aplicados os conceitos apreendidos em operações com especial relevância na 
AP, de acordo com as particularidades do Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas, bem como apresentadas as 
novas demonstrações �inanceiras e orçamentais previstas, cujo conhecimento 
será essencial para a adequada compreensão e avaliação da informação 
divulgada pelas entidades públicas.

No contexto do novo Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas, em Contabilidade das Administrações Públicas II 
(Nível avançado) serão estudadas as diversas Normas de Contabilidade 
Pública, quer ao nível das contas individuais quer ao nível das contas 
consolidadas o que inclui as regras de reconhecimento dos diferente itens, a 
mensuração dos mesmos e os cuidados referentes à apresentação e divulgação.

Tendo em conta a necessidade de medição dos níveis de e�iciência e e�icácia do 
Estado, torna-se necessário produzir informação analítica que permita essa 
medição não só ao nível dos orçamentos e seu controlo, mas ao nível dos gastos 
e rendimentos sejam eles medíveis em termos monetários ou sociais. Em 
Contabilidade e Controlo de Gestão será dada ênfase nos sistemas de produção 
de informação analítica e nos sistemas articulados de indicadores para a gestão.

Saber gerir as pessoas é fundamental para o bom desempenho da organização. 
É assim no setor público, tal como no privado. Contudo, o contexto em que se 
desenrola a Gestão de Recursos Humanos (GRH) na Administração Pública é 
marcado por especi�icidades que têm de ser acolhidas nas práticas de gestão. 
Neste módulo, serão abordadas e discutidas as principais funções da GRH e os 
parâmetros para o seu desenvolvimento e execução na Administração Pública.

O contexto de escassez de recursos públicos exige uma gestão e�icaz e e�iciente 
e o controlo rigoroso dos dinheiros públicos.
Este módulo pretende facultar o conhecimento de um conjunto de legislação, 
técnicas e metodologias de controlo �inanceiro público. Abordará o Sistema 
Nacional de Controlo das Finanças Públicas, distinguindo os diferentes níveis de 
controlo interno e as respetivas responsabilidades, bem como o papel do 
Tribunal de Contas no contexto nacional.

O Estado de Direito Democrático vê a sua Administração Pública não como 
uma estrutura impositiva, caraterística do conceito de cidadão-súbdito ou 
cidadão-administrado, mas sim como uma prestadora de serviços essenciais, 
no âmbito de relações jurídicas reguladas pelo Direito Administrativo. Dentro 
deste, o Procedimento Administrativo, o seu objeto, fases, modos de exercício e 
patologias, as ilegalidades, bem como os modos de defesa são vitais para a 
compreensão da atuação pública. 

A Gestão Orçamental constitui-se um instrumento fundamental no controlo da 
gestão �inanceira pública, tomando particular relevância na accountability e 
controlo de cariz politico administrativo na captação e execução de recursos 
�inanceiros nas Administrações Públicas. Serão, assim, estudados os princípios 
orientadores das �inanças públicas em Portugal, os modelos, as estruturas e 
tipologia de registo e controlo orçamental, bem como a legalidade, transparência, 
economia, e�iciência e e�icácia nos ciclos da execução orçamental.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

FERNANDO MIGUEL DOS SANTOS BATISTA

A contratação pública é uma atividade administrativa extremamente 
relevante, não só por ser transversal a toda a Administração Pública, como 
também pelo impacto signi�icativo nas políticas económicas de qualquer país. 
Neste módulo abordar-se-á toda a fase da formação dos contratos públicos, 
desde o início do procedimento até à celebração do contrato.

RUI MANUEL PAIS DE ALMEIDA

AUDITORIA PÚBLICA
As entidades do setor público têm um papel e dimensão muito relevantes na 
economia nacional, pelo que importa conhecer as normas de auditoria e as 
melhores práticas do setor que garantem uma elevada qualidade técnica e a 
e�iciência das auditorias.  No módulo de Auditoria Pública serão abordadas as 
principais normas de auditoria no setor público, bem como as metodologias de 
auditoria mais indicadas para este tipo de entidades. 
PEDRO NUNO RAMOS ROQUE
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