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WORKSHOP PRÁTICO – V. N. Gaia – 28 de Fevereiro

A LINK THINK, tendo sentido a forte dificuldade e a falta

de esclarecimento por parte de alguns municípios no que

diz respeito à aplicação prática das medidas de contenção

do Orçamento do Estado para 2012 na gestão municipal,

decidiu realizar um workshop prático, com vista a

esclarecer e dotar os municípios de conhecimentos

teóricos e práticos que lhes possibilitem dar resposta às

alterações que lhes são pedidas.

O primeiro Workshop prático irá realizar-se no próximo dia

28 de Fevereiro, no Auditório da Assembleia Municipal do

Município de Vila Nova de Gaia, sobre o tema “OE para
2012: Implicações na Gestão Municipal”, cuja

actualidade e pertinência recomenda a participação de

todos.todos.

O workshop terá a duração de 6 horas e o custo de € 60,

acrescido de IVA, por participante.

Poderá consultar o programa do workshop na home page

do nosso site em www.linkthink.pt.

Em breve iremos realizar outros workshops sobre o mesmo

tema que oportunamente divulgaremos nos nossos meios

de divulgação.

WORKSHOP PRÁTICO - Loulé – 6 de Março

No próximo dia 6 de Março, irá realizar-se no Município de

Loulé, o Workshop Prático “Sustentabilidade e Eficiência
na Administração Local – Reforma do Poder Local, do
Sector Empresarial e OE 2012”, que encerrará o ciclo de

Workshops que teve início no Município de Matosinhos, a

15 de Novembro e passou por Setúbal a 22 de Novembro.
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Segue-se agora Loulé que conta com a participação dos

oradores convidados: Eng.º Artur Trindade - Secretário-

Geral da ANMP (Associação Nacional de Municípios

Portugueses) e Dra. Teresa Venda - Gestora de

Empresas, Ex-Deputada da AR. Ex - Vice Presidente da

Comissão de Orçamento e Finanças.

Como é sabido, as autarquias locais têm cada vez mais

importância no desenvolvimento sócio-económico das

regiões num cenário de fortes constrangimentos e em que

se perspectiva uma reforma profunda do Poder Local com

vista a garantir a sua sustentabilidade.

Esses factores levaram-nos à criação e organização de

um ciclo de workshops que teve como objectivo analisar e

debater a reforma proposta e propor soluções concretas,debater a reforma proposta e propor soluções concretas,

designadamente, medidas e modelos de gestão que visem

a sustentabilidade financeira dos Municípios em reforço do

Princípio da Autonomia Local.

Poderá consultar toda a informação do programa no nosso

site em: www.linkthink.pt

AS PRINCIPAIS MEDIDAS DO ORÇAMENTO DE 
ESTADO PARA 2012

No seguimento da publicação em Diário da República da

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, que aprovou o

Orçamento do Estado para 2012, elaboramos um resumo

das principais medidas orçamentais propostas pelo

Governo que poderá consultar no nosso site:

www.linkthink.pt



PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DA LINK THINK – 2012

A LINK THINK é uma empresa de consultoria e apoio à

gestão vocacionada para prestar um serviço de qualidade,

através de um modelo de excelência e interdisciplinar.

Conhecimento, inovação e qualificação são as mais-valias

que a LINK THINK quer prestar aos seus clientes,

utilizando uma metodologia de trabalho inovadora.

Pautando a sua actuação no mercado pelos valores da

competência, da excelência e da criatividade em todos os

serviços que presta, atraindo e desenvolvendo o talento

dos colaboradores e clientes.

Neste sentido, a empresa realizou um extenso e criterioso
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Neste sentido, a empresa realizou um extenso e criterioso

diagnóstico das necessidades prioritárias de formação,

bem como daquelas que virão a ser sentidas nas áreas de

actuação da empresa. Com base nisto, foi elaborado um

Programa de Formação e Qualificação Profissional que

integra um conjunto de cursos exemplificativos que a Link

Think pode oferecer aos seus clientes.

Por outro lado, é com muita satisfação que a LINK THINK

comunica que é já uma entidade formadora certificada pela

DGERT nas áreas de educação e formação: Ciências

Sociais e do Comportamento; Ciências Empresariais;

Gestão e Administração; Direito e Protecção do Ambiente.



Contamos com uma bolsa de formadores com profissionais

especializados, de reconhecido mérito, e com elevada

experiência de formação nas áreas a que nos propomos

dar formação.

Através deste Programa de Formação, demonstramos o

nosso carácter diferenciador que reside nos seguintes

factores:

• Aposta clara na formação e qualificação técnica

específica e direccionada;

• Privilegia o conhecimento, a criatividade e a inovação

como factores essenciais ao aumento da competitividade,

produtividade e resultados das organizações;
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• Abordagem técnica e prática;

• Pertinência e actualidade de temas e conteúdos;

• Lógica de proximidade;

• Acções indoor e outdoor

O Programa assenta em duas grandes áreas de actuação:

Geral - Que se destina a todos os agentes e organizações;

Específico - Para o sector público.

Tendo por base esta distinção distribui-se em seis áreas 

de actuação:  

• Investimento e Gestão
• Conhecimento e Inovação
• Qualificação e Desenvolvimento Pessoal
• Marketing e Comunicação
• Ambiente e Sustentabilidade
• Sector Público



Informamos que no decurso da próxima semana estará

disponível na home page da LINK THINK

(www.linkthink.pt), o Programa Nacional de Formação e
Qualificação Profissional da LINK THINK para 2012,

esperando assim ir ao encontro das necessidades

formativas dos seus clientes.

NOVAS FUNCIONALIDADES DO SITE LINK THINK

A LINK THINK, informa que estão já online as novas

alterações ao site da empresa – www.linkthink.pt

Pretende-se atribuir-lhe um carácter mais dinâmico e

interactivo, promovendo e desenvolvendo as

5

interactivo, promovendo e desenvolvendo as

funcionalidades de partilha e comentários.

Assim os seus utilizadores, poderão ter acesso a todo o tipo

de informação disponível no mesmo, partilhá-lo e comentá-

lo em todas as redes sociais.

Não deixe de visitar e navegar pelo nosso site.



OBSERVATÓRIO LEGAL – Janeiro

Decreto-Lei n.º 8/2012. D.R. n.º 13, Série I de 2012-01-18

Ministério das Finanças

Modifica as regras de recrutamento e selecção dos

gestores públicos, bem como as matérias relativas aos

contratos de gestão e à sua remuneração e benefícios,

procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º

71/2007, de 27 de Março.

Decreto Regulamentar n.º 2/2012. D.R. n.º 11, Série I de

2012-01-16
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Contacte-nos: www.linkthink.pt Rua Castilho, 67 – 2º  1250-068 Lisboa

Tel: 211 994 691   Fax: 211 993 950

geral@linkthink.pt

Presidência do Conselho de Ministros

Aprova a orgânica da Direcção-Geral das Autarquias

Locais.

Lei n.º 3/2012. D.R. n.º 7, Série I de 2012-01-10

Assembleia da República

Estabelece um regime de renovação extraordinária dos

contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e

o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos

objecto dessa renovação.


