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Apresentação
É conhecido o contexto económico-financeiro do País e do Mundo e as dificuldades de gestão e financiamento 
com que as empresas e as organizações se debatem diariamente para garantir a subsistência e prossecução das 
respectivas actividades. Mais do que nunca o aumento da produtividade e do crescimento passa pela criatividade 
e inovação das estratégias e soluções dos agentes económicos. A aposta na diversificação, na inovação e 
criatividade, o desenvolvimento dos recursos estratégicos nacionais e a internacionalização, podem ser factores 
importantes nos resultados e mais valias competitivas geradoras de diferença que a LINK THINK quer apoiar.   

A LINK THINK é uma empresa de consultoria de apoio aos negócios e à gestão, que presta serviços de 
aconselhamento e assistência operacional a pessoas singulares e colectivas, privadas e públicas, através de um 
modelo interdisciplinar, que privilegia o conhecimento, a qualificação e a criatividade na obtenção de melhorias 
efectivas em matérias que vão desde o planeamento, investimento, gestão, formação e marketing, abrangendo 
todos os serviços destinados a promover o aumento da competitividade, produtividade e eficiência.  
Entendemos que o suporte técnico especializado às decisões estratégicas e executivas dos agentes económicos 
são factores decisivos para a melhoria dos ratios de gestão e eficiência dos nossos clientes.  

Descubra na nossa página o que podemos fazer por si! Desejamos a todos um óptimo ano 2011. 

  

O que nos espera 2011 - As 
previsões

O ano de 2011 será certamente um ano 
difícil, todas as projecções económicas 
apontam para uma continuação da 
situação de crise económica, que 
poderá inclusivamente agravar-se na 
sequência das medidas de austeridade 
previstas no Orçamento do Estado. 
Segundo um relatório da ONU, a 
economia portuguesa vai estar em 
recessão no próximo ano, devido aos 
cortes orçamentais e ao aumento do 
desemprego. Revela ainda que as 
principais dificuldades serão sentidas 
pelos países da Zona Euro com níveis 
de endividamento maior, nomeadamente 
Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha. 
As previsões apontam para um 
crescimento económico da Zona Euro 
de 1,3 para 2011 face a 1,6 por cento 
para este ano. Já o crescimento da 
economia mundial, para o próximo ano, 
será de 3,1%, também uma descida face 
aos 3,6% de 2010. Por seu lado, o 
Banco de Portugal prevê que o consumo 
privado caia 0,8%, o público 1% e o 
investimento 3,2%. As exportações, 
porém, terão um crescimento de 4,5%. 
Portugal precisa de uma consolidação 
orçamental urgente e de diversificar a 
sua base de investidores. Por isso, 
todas as entidades públicas e privadas 
vão ser chamadas a contribuir para a 
redução do défice. 
Também para as Autarquias Locais se 

Autarquias Locais: Projectos de 

Recuperação Financeira

A pensar na difícil situação económica que a maioria 
das Autarquias Locais enfrenta no presente, a LINK 
THINK criou um novo serviço de consultoria financeira 
especialmente direccionado à consolidação e 
recuperação financeira das contas públicas municipais.  
O serviço de recuperação financeira pode ser 
disponibilizado em três situações específicas: 
Municípios com dificuldades financeiras actuais – 
Programa de Recuperação Financeira; Municípios com 
desequilíbrio financeiro conjuntural – Programa de 
Saneamento Financeiro e Municípios com desequilíbrio 
financeiro estrutural – Programa de Reequilíbrio 
Financeiro. A opção por um dos modelos depende do 
exame e diagnóstico prévio à real situação financeira 
do Município, a que se seguirá a execução do 
programa mais adequado de acordo com o Previsto na 
Lei das Finanças Locais que integra as medidas 
preventivas e correctivas necessárias para alcançar os 
objectivos traçados.  
Saiba mais em: 

»»»

Novas regras de funcionamento dos 
serviços municipais

O final do ano de 2010 dita o fim do prazo concedido às 
Autarquias Locais para a reestruturação orgânica dos 
seus serviços. 
O Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, veio 
exigir a estas entidades que procedessem à revisão 
dos seus serviços numa lógica de racionalização e 
transversalidade tendo em vista a melhoria efectiva das 
condições do exercício das funções e atribuições das 
Autarquias Locais que passam por três vectores 
essenciais: eficácia, qualidade e agilidade no 
desempenho das funções. 
Na generalidade, os Municípios responderam a essa 
imposição e aprovaram a revisão dos seus serviços, na 
maioria dos casos, com opção pelo modelo de estrutura 
hierarquizada e flexível de funcionamento, que 
compreende equipas multidisciplinares e de projectos a 
criar para fins e tempo determinados, sem afectação 
permanente da estrutura organizacional. 
Esta agilidade organizacional, com inequívocas 
vantagens de operacionalidade e adaptabilidade 
permanente da estrutura aos fins que deve prosseguir, 
potencia a eficiência e a qualidade dos serviços 
prestados, embora, do ponto de vista interno, exija um 
esforço adicional dos serviços e funcionários e o 
necessário período de adaptação, às novas regras e 
procedimentos. A LINK THINK tem acções de 
qualificação e formação específicas para colmatar esta 
necessidade.  
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espera mais um ano de crise. A par da 
diminuição de algumas receitas 
municipais, tais como as taxas de 
loteamentos e obras, já sentida em 2009 
e 2010, os cortes nas transferências do 
Orçamento de Estado para as Câmaras 
e as Freguesias (cerca de 5% mais face 
a 2010), terão necessariamente reflexos 
na vida dos cidadãos, nos próximos 
tempos. 
Todavia, muitas vezes, momentos de 
dificuldade são também momentos de 
oportunidade. 
Oportunidade para melhorar o 
desempenho e a eficiência das 
organizações, pois só empresas e 
entidades mais fortes poderão vencer os 
desafios que nos esperam.

 

Saiba mais em:  

»»»

Formação total: Aposta na Qualificação 
como factor diferenciador na produtividade 
e eficiência

Para o sucesso de qualquer organização é essencial a 
qualificação e habilitações das pessoas que lhes estão 
afectos.  
A LINK THINK aposta por isso na qualificação e 
formação como área estratégica dos serviços que presta 
de aconselhamento estratégico e operacional, criando 
acções de qualificação e conteúdos programáticos, 
adaptados às necessidades concretas de cada cliente, 
em cada momento.  
Com experiência acumulada na assessoria e 
aconselhamento estratégico às Autarquias Locais, a 
LINK THINK dispõe de programas, gerais ou específicos, 
aptos a responder a todas as necessidades dos 
Municípios, em especial, de melhoria dos resultados e 
eficiência das atribuições e competências que, 
legalmente, lhes estão atribuídas. 
A este título, destacamos o Ciclo de Conferências e 
Workshops denominado “DINAMIZAR E VALORIZAR O 
CENTRO “ dirigido aos Municípios do interior e de 
pequena dimensão, cuja especificidade reclama 
respostas diferenciadoras na área da formação, como 
forma de colmatar necessidades concretas ligadas à 
concepção de políticas sociais de combate à 
desertificação e envelhecimento da população e  
escassez de recursos humanos qualificados.  
Saiba mais em: 

»»»
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