
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 10 | OUTUBRO 

A LINK THINK, no próximo dia 8 de Novembro, no Município de Matosinhos, irá dar inicio à realiza-

ção de um ciclo de quatro workshops, que irá percorrer todo o país, sobre o tema “REDUÇÃO DE 
CUSTOS E OPTIMIZAÇÃO DE MEIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, cuja actualidade e pertinên-
cia recomenda a participação de todos. 

Cada workshop terá a duração de 7 horas e o custo de € 75, acrescido de IVA, por participante. A 
inscrição de 3 ou mais participantes pela mesma entidade beneficiará de um desconto de 10%. 
 

 

REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – LIVRO VERDE DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

O Primeiro-ministro português apresentou publicamente na passada semana, O Documento Ver-
de da Administração Local. O governo pretende, através deste documento, operacionalizar a 

Reforma Administrativa do Poder Local, a qual, assentará em quatro eixos prioritários de actua-

ção, com as respectivas orientações estratégicas e metodológicas. 

A Reforma da Administração Local visa, promover maior proximidade entre os níveis de decisão e 

os cidadãos, fomentando a descentralização administrativa e reforçando o papel do Poder Local 

como vector estratégico de desenvolvimento. Visa também valorizar a eficiência na gestão e na 

afectação dos recursos públicos, potenciando economias de escala. Melhorar a prestação do 

serviço público, considerar as especificidades locais (áreas metropolitanas, áreas maioritaria-

mente urbanas e áreas maioritariamente rurais) e reforçar a coesão e a competitividade territo-

rial. 

Esta reforma terá quatro eixos de actuação: 

- Sector empresarial local; 

- Organização do território; 

- Gestão Municipal, Intermunicipal e financiamento; 

- Democracia local. 

EM DESTAQUE 



 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA LINK THINK 

 

A LINK THINK, é uma empresa que pauta a sua actuação no mercado pelos valores da competên-

cia, da excelência e da criatividade em todos os serviços que presta, atraindo e desenvolvendo o 

talento dos colaboradores e clientes. 

Informação, conhecimento, inovação e qualificação são as mais-valias que a LINK THINK quer 

prestar aos seus clientes, na criação de valor acrescentado traduzido no aumento da competiti-

vidade, eficiência e eficácia nos resultados a obter pelo cliente.  

Nesse domínio e por considerar que a qualificação e a formação profissional são pilares decisi-

vos e que contribuem para o desenvolvimento pessoal e sucesso das organizações, decidiu 

apostar fortemente nesta área de actuação, salientando assim o carácter diferenciador da sua 

formação profissional a qual assenta em factores como: 

- Aposta clara na formação e qualificação técnica específica e direccionada; 

- O conhecimento, a criatividade e a inovação são factores privilegiados nos quais assenta o 

   aumento da competitividade, produtividade e resultados das organizações; 

-  Abordagem técnica e prática; 

- Pertinência e actualidade de temas e conteúdos; 

- Lógica de proximidade; 

- Acções indoor e outdoor 

Neste sentido, a LINK THINK defende que os seus serviços e conteúdos programáticos são sem-

pre adaptados às necessidades concretas de cada cliente em cada momento, sendo precedidos 

de um diagnóstico de necessidades de formação.  

Em função das necessidades sentidas em cada organização, a LINK THINK desenvolve ainda pla-

nos de formação construídos à medida das pretensões dos seus clientes, a chamada formação à 

medida. 

Para esse efeito a LINK THINK conta com uma bolsa de formadores com profissionais especiali-

zados, de reconhecido mérito, e com elevada experiência de formação nas mais diversas áreas. 

O seu programa de Formação assenta assim em duas grandes áreas de actuação: 

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

Específico - Para o sector público. 
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Tendo por base essa distinção a LINK THINK apresenta seis áreas de actuação principais:  

ÁREA 1 - INVESTIMENTO E GESTÃO; 

ÁREA 2 - CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

ÁREA 3 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

ÁREA 4 – MARKETING E COMUNICAÇÃO 

ÁREA 5 – AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

ÁREA 6 – SECTOR PÚBLICO 

 

Foi com base nestes pressupostos que entregou o processo de acreditação junto da DGERT – 

Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.  

A LINK THINK pretende ser uma entidade formadora certificada, o que significa, que os seus pro-

cedimentos e práticas estão de acordo com um referencial de qualidade específico para a for-

mação.  

Neste contexto, em breve será disponibilizado o seu programa anual de formação, o qual tem em 

conta todos estes pressupostos, e que, se espera, ir ao encontro das necessidades formativas 

dos seus clientes.   

CICLO DE SEMINÁRIOS DA LINK THINK EM CABO VERDE 

A LINK THINK, de acordo com os seus objectivos iniciais, decidiu oportunamente alargar o seu 

campo de actuação a nível internacional, ao nível do mercado da qualificação e formação profis-

sional.  

Fruto de um alargado estudo e diagnóstico realizado ao mercado de formação de Cabo Verde, 

apuram-se diversas lacunas nesta área.  

Nesta medida e sabendo a LINK THINK que o governo de Cabo Verde aposta, como pilar para o 

seu desenvolvimento económico e social, no aumento e diversificação do mercado de formação 

como forma de qualificação dos seus recursos humanos, não restaram dúvidas à LINK THINK que 

a sua porta de entrada para a sua internacionalização seria a aposta em primeira mão no mer-

cado de formação profissional em Cabo Verde. 

Neste sentido, constatou-se que as principais áreas com carência acentuadas são as Novas 

Tecnologias e o Ambiente, em particular as Energias Renováveis. 
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Estas circunstâncias levaram a que a LINK THINK desenvolvesse a criação de um Programa de 

Qualificação específico e direccionado às exigências e prioridades definidas pelo País, cujo início 

pretende assinalar através da organização da seguinte iniciativa: 

Um CICLO DE SEMINÁRIOS, intitulado “ TECNOLOGIA, AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS EM 

CABO VERDE–PRESENTE E FUTURO”, o qual integra dois seminários temáticos, composto por 

três dias cada, o  primeiro intitulado “Novas Tecnologias nas Organizações: Processos, Mo-

dalidades e Vantagens” e o segundo “Ambiente e Energias Renováveis: Auto-

Sustentabilidade e Eficiência”. O programa termina com uma Sessão de Encerramento, 

“Ambiente e Tecnologia- Compromissos de Gestão”. 

Prevê-se que a iniciativa se realize entre o final do mês de Novembro e o início do mês de De-

zembro, em data e local ainda a confirmar, na capital, cidade da Praia, na Ilha de Santiago. Pre-

vê-se ainda que este evento conte com a participação de oradores convidados, do Exmo. Sr. Dr. 

Pedro Santana Lopes, em representação da LINK THINK, e também com a presença do governo e 

representantes das entidades locais. 

 

 

 

 

 

A LINK THINK associou-se à EPIMETHEUS, parceiro estratégico, na área financeira na disponibili-

zação de uma solução global para implementação do “Licenciamento Zero” ( DL nº 48/2011 de 1 

de Abril e da Portaria nº 131/2011, de 4 de Abril) que veio impor às Autarquias Locais alterações 

relevantes na organização interna e procedimental dos serviços de licenciamento  e novas re-

gras de gestão e de relacionamento com os Munícipes.  

A adaptação dos serviços, a revisão de procedimentos e regulamentos municipais são necessi-

dades urgentes que os Municípios devem salvaguardar para garantir a prestação de um serviço 

de qualidade e eficiente aos cidadãos e às empresas. 
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A LINK THINK garante esses objectivos.  Prevemos a constituição de uma equipa multidisciplinar 

com consultores especializados nos vários domínios, a quem incumbe a prestação de serviços de 

assessoria técnica e operacional, transversais aos vários serviços municipais, na área financei-

ra, jurídica, urbanística e informática.  

Contacte-nos para o agendamento de uma reunião ou para envio de uma proposta. 

  

Observatório Legal – SETEMBRO 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2011. D.R. n.º 183, Série I de 2011-09-22 

Presidência do Conselho de Ministros 

Prorroga o mandato da comissão de acompanhamento da elaboração do Livro Branco 

do Sector Empresarial Local, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

64/2010, de 30 de Agosto; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011. D.R. n.º 183, Série I de 2011-09-22 

Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova os princípios orientadores e os eixos estruturantes da reforma da administra-

ção local autárquica; 

Decreto-Lei n.º 97/2011. D.R. n.º 181, Série I de 2011-09-20 

Ministério da Administração Interna 

Transfere a competência da concessão do passaporte comum dos governos civis para o 

director nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, procedendo à quarta altera-

ção do Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de Maio, que aprova o regime legal da concessão 

e emissão do passaporte electrónico português; 

 Lei n.º 50/2011. D.R. n.º 176, Série I de 2011-09-13 

Assembleia da República 

Procede à segunda alteração à Lei Quadro das Privatizações, aprovada pela Lei n.º 

11/90, de 5 de Abril; 
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 Lei n.º 49/2011. D.R. n.º 172, Série I de 2011-09-07 

Assembleia da República 

Aprova uma sobretaxa extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS auferidos no 

ano de 2011, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro; 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2011. D.R. n.º 171, Série I de 2011-09-06 

Presidência do Conselho de Ministros 

Procede à adjudicação da proposta apresentada no âmbito da venda directa da totalida-

de das acções do BPN - Banco Português de Negócios, S. A. e reserva um lote de acções 

para aquisição por parte dos trabalhadores, em condições preferenciais. 
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Contacte-nos: 

www.linkthink.pt 

www.epimetheus.pt 

www.unisys.pt 

 

Rua Castilho n.º 67—2.º 

1250 – 068 Lisboa 

Tel: 211 994 691 

Fax: 211 993 950 

geral@linkthink.pt 


