
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 12 | DEZEMBRO 

 

CICLO DE SEMINÁRIOS DA LINK THINK EM CABO VERDE 

“TECNOLOGIA, AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS EM CABO VERDE—PRESENTE E FUTURO” 

Decorreu na Cidade da Praia, na Ilha de Santiago, entre os dias 29 de Novembro e 2 de Dezembro, 

o Ciclo de Seminários promovido pela LINK THINK, que visou promover o debate e a partilha de 

conhecimentos nas áreas de tecnologia, ambiente e energias renováveis. Contou com a participa-

ção de várias entidades do sector público e privado, que assim tiveram a oportunidade de  expor 

os seus projectos e produtos, com a demonstração de casos práticos já desenvolvidos. Esta inici-

ativa teve ainda o intuito de promover o apoio à internacionalização de empresas portuguesas em  

Cabo Verde bem como o estabelecimento de parcerias entre os dois Países nas áreas em refe-

rência.  

O ciclo de seminários revelou-se um caso de sucesso, no qual se constatou que Cabo Verde está 

num nível de desenvolvimento muito considerável, pelo que, Portugal, tem  muito a beneficiar do 

trabalho conjunto, nomeadamente nas referidas parcerias. 

Por outro lado, são muito optimistas as  perspectivas e oportunidades de negócios para as em-

presas portuguesas que acompanharam a LINK THINK nesta iniciativa, como a  UNISYS (Portugal), 

ligada à área da tecnologia, a ISA (Inteligent Sensing Anywhere), líder mundial na telemetria e que 

promove a gestão inteligente de energia, a Energyband ligada à auditoria e certificação energéti-

ca e, por fim, a Rede Ambiente que apresentou soluções na gestão e recolha de resíduos.  

Estiveram também presentes entidades representativas das áreas em debate, tais como a ELEC-

TRA e o  NOSI (Núcleo Operacional da Sociedade de Informação), responsável pela modernização 

administrativa da Administração Pública cabo Verdiana, que tem tido um papel preponderante e 

precursor neste domínio. 
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Salienta-se ainda que o Governo de Cabo Verde conseguiu atingir 25% de energias renováveis 

no ano em curso e pretende atingir a meta de 50% para o ano de 2020. 

Na sessão de encerramento, o Primeiro Ministro de Cabo Verde, Dr. José Maria das Neves, con-

gratulou-se com a realização deste evento, esperando que do mesmo nasçam parcerias com  

valor acrescentado, afirmando em jeito de síntese que Cabo Verde é um País Verde, Azul e Reno-

vável. 

 

CABO VERDE PODE TRANSFORMAR-SE NUM CENTRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

No passado dia 5 de Dezembro, o Ministro das Relações Exteriores de Cabo Verde, o Engenheiro 

Jorge Borges, afirmou que o País poderá aproveitar as suas potencialidades para se transfor-

mar num centro de conhecimento e eficiência energética ao nível da CEDEAO.  

Numa altura em que os combustíveis fósseis escasseiam e ficam mais caros, o Ministro acredita 

que o futuro passa essencialmente pela produção de energias renováveis, limpas e alternativas 

provenientes dos recursos naturais, que são inesgotáveis. 

Na abertura do Fórum anual do Clube Sahel, Brasil e da África Ocidental, na cidade da Praia, o 

Ministro disse ainda que Cabo Verde poderá potenciar o diálogo e a integração de novas solu-

ções para as crises energéticas. Salientou ainda a importância de uma cooperação entre a Áfri-

ca Ocidental e os seus parceiros, em particular com o Brasil. 

Apesar do país depender muito das importações, o Ministro das Relações Exteriores afirmou 

ainda que, “Cabo Verde tem um potencial de energias renováveis – mais de 2.950 horas de sol 

por ano, vento com velocidade considerável – cuja exploração poderá permitir resolver as suas 

carências energéticas, mas também poderá transmitir essa sua experiência aos países africa-

nos”.  

A necessidade de superar as deficiências energéticas por meio de energias renováveis, foi uma 

ideia defendida pelos oradores na abertura do Fórum, que contou com a presença de represen-

tantes de sectores públicos e privado, sociedade civil, parceiros de desenvolvimento nacionais e 

internacionais. 
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EM PORTUGAL: 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL 

 

O regime jurídico do sector empresarial local foi aprovado pela Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, a qual foi alterada pelas Leis n.ºs 67-A/2007, de 31 de Dezembro, e 64-A/2008, de 31 

de Dezembro.  

Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2010, publicada no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 168, de 30 de Agosto, o Governo decidiu promover a elaboração do Livro Branco do Sector 

Empresarial Local com o objectivo de proceder ao diagnóstico e caracterização deste sector.  

Porém o «Livro Branco do Sector Empresarial Local» não está ainda concluído. No entanto, os 

compromissos assumidos pelo Governo de Portugal com a União Europeia e o Fundo Monetário 

Internacional no âmbito do Programa de Assistência Financeira exigiram a adopção de medidas 

imediatas relativas ao sector empresarial local, as quais implicam a alteração do quadro legal 

vigente.  

Foi com base neste enquadramento que a Lei n.º 55/2011. D.R. n.º 219, Série I de 2011-11-15 

promoveu a alteração ao sector empresarial local cuja principal implicação visa suspender e 

proibir a criação de novas empresas municipais, as quais só em casos muito excepcionais e 

fundamentados podem vir a ser criadas mediante autorização conjunta dos ministros com as 

pastas das finanças e  da administração local.  

No essencial, as alterações visam acima de tudo, conter e limitar a discricionariedade até aqui 

atribuída aos municípios na criação de empresas municipais e reforçar junto dos organismos da 

Administração central o controle e fiscalização das grandes decisões destes entes empresariais 

locais, estipulando deveres de informação junto da DGAL e entre os vários organismos da admi-

nistração central -  Conservatória do Registo Comercial -  possibilitando o cruzamento de da-

dos, designadamente os que dizem respeito a alterações a estatutos e outros com relevância na 

situação económico-financeira desses agentes. 

São, sobretudo, os artigo 27º e 27º-A da nova proposta que vêm atribuir maiores poderes de 

monitorização e controle aos municípios e à administração central alargando substancialmente 

os deveres especiais de informação dos agentes empresariais locais.  

.   
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Resta referir que o novo diploma vem esclarecer definitivamente a questão da compatibilidade/

possibilidade do exercício cumulativo entre funções remuneradas nas Câmaras Municipais e em 

empresas municipais, vedando-as em absoluto - artigo 47º. 

Sobre as empresas já constituídas, mantendo-se inalteráveis os princípios e regras referentes 

à gestão e à viabilidade económica e financeira destes agentes, previstos designadamente nos 

artigos 7º, 9º, 26º, 28º, 29º, bem como o capítulo VI respeitante à consolidação financeira da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, alterada pelas Leis nºs 67-A/2007, de 31 de Dezembro, e 64

-A/2008, de 31 de Dezembro, conclui-se  que à luz desses mesmos princípios se deverá deter-

minar a manutenção e viabilidade das empresas municipais, designadamente ao abrigo dos arti-

gos 31º e 32º do regime actual e, em caso contrário, a sua extinção ou reestruturação conforme 

previsto no artigo 44º do referido diploma legal. 

 

MEDIDAS DO GOVERNO DE APOIO À CONTRATAÇÃO 

 

O Governo vai apoiar as empresas que contratem desempregados há mais de seis meses, em 

troca de formação. Esse  incentivo em média rondará  metade do valor inicialmente previsto de 

419,22 euros que corresponde ao indexante dos Apoios Sociais, passando este agora a ser o 

valor máximo do apoio a atribuir. 

De acordo com o projecto de portaria entregue aos parceiros sociais, a empresa que recorra à 

medida "tem direito a um apoio financeiro que corresponde a 50% da retribuição mensal paga 

ao trabalhador, até ao limite de um indexante dos apoios sociais (IAS), por mês, pelo período 

máximo de seis meses". 

Atendendo a que este apoio tem como contrapartida a formação, o referido projecto estabelece 

duas tipologias: uma, em contexto de trabalho, pelo período mínimo de seis meses com acompa-

nhamento de um tutor designado pela empresa; outra, em contexto de sala, em entidade acredi-

tada, com carga mínima de 50 horas, sendo que em ambos os casos, a formação tem de ser 

adequada ao posto. 
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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. 

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 finan-

ceira, jurídica, urbanística e informática.  

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

 

MENSAGEM DE FELIZ NATAL E BOM ANO NOVO 

 

A LINK THINK deixa a sua mensagem para esta quadra Natalícia que é também de reflexão, mo-

mento em que é feito o balanço do ano que passou, com a expectativa de que no próximo, todos 

possamos contribuir de forma activa e positiva na melhoria da nossa sociedade e no desenvolvi-

mento do nosso país, promovendo ideias e projectos criativos e inovadores que traduzam valor 

acrescentado. É tempo de mudança. 

A LINK THINK, deseja aos seus leitores, parceiros e cidadãos em geral Votos de um Santo Natal  e 

de um Próspero Ano de 2012. 
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Observatório Legal – OUTUBRO 

  

Portaria n.º 291/2011. D.R. n.º 212, Série I de 2011-11-04 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Fixa, para o ano de 2012, os preços da habitação por metro quadrado, consoante as 

zonas do País, para efeitos de cálculo da renda condicionada. 

 

 Lei n.º 55/2011. D.R. n.º 219, Série I de 2011-11-15 

Assembleia da República 

Procede à terceira alteração à Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que estabelece o 

regime jurídico do sector empresarial local, e suspende a possibilidade de criação de 

novas empresas. 

 

 Decreto-Lei n.º 111/2011. D.R. n.º 228, Série I de 2011-11-28 

Ministério da Economia e do Emprego 

Sujeita os lanços e sublanços das auto-estradas SCUT do Algarve, da Beira Interior, do 

Interior Norte e da Beira Litoral/Beira Alta ao regime de cobrança de taxas de porta-

gem aos utilizadores. 

 

 Decreto-Lei n.º 114/2011. D.R. n.º 230, Série I de 2011-11-30 

Ministério da Administração Interna 

Transfere competências dos governos civis e dos governadores civis para outras enti-

dades da Administração Pública, liquida o património dos governos civis e define o regi-

me legal aplicável aos respectivos funcionários. 
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Contacte-nos: 

www.linkthink.pt 

 

Rua Castilho n.º 67—2.º 

1250 – 068 Lisboa 

Tel: 211 994 691 

Fax: 211 993 950 

geral@linkthink.pt 


