
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 13 | JANEIRO 

 

A LINK THINK AVANÇA COM PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSONAL PARA 2012 

A LINK THINK, congratula-se por ter sido recentemente certificada pela DGERT— Direcção Geral 

do Emprego e das Relações de Trabalho — como entidade certificada, o que significa, que a partir 

de agora, a empresa está acreditada para o desempenho de práticas pedagógicas adequadas no 

desenvolvimento de actividades formativas como entidade formadora.  

Com esta certificação a empresa irá arrancar em breve com um novo programa de formação 

profissional que será transversal a todas as áreas do mercado e que abrangerá cursos que inte-

gram tanto a área do sector privado como a área do sector público. 

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

aos seus clientes, na criação de valor acrescentado traduzido no aumento da competitividade, 

eficiência e eficácia nos resultados a obter pelas organizações, considerando a formação e quali-

ficação factores críticos de desenvolvimento pessoal e sucesso das mesmas. 

Neste sentido, a LINK THINK destaca o carácter diferenciador da sua formação 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; 

- Abordagem prática; 

- Pertinência e actualidade de temas e conteúdos; 

- Lógica de proximidade; 

- Formação igual a valor acrescentado para a Organização;    

- Acções indoor e outdoor.  

 

EM DESTAQUE 



 

 

 

A formação da LINK THINK, dirigir-se-á a todos os sectores de actividade, nas diversas áreas de 

interesse dos seus clientes e apostará nos serviços de qualificação e formação dos recursos 

humanos como um meio essencial para alcançar o sucesso nas organizações. 

Pretendemos que os serviços prestados e conteúdos programáticos sejam sempre adaptados 

às necessidades concretas de cada cliente em cada momento, sendo precedidos de um diagnós-

tico de formação. 

A empresa conta também com uma bolsa de formadores com profissionais especializados, de 

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

Deste modo, a LINK THINK tem em vista actuar em dois domínios: Num domínio geral, destinado a 

todos os agentes e organizações e num domínio específico, vocacionado para o sector publico.  

A empresa, pode ainda, em função das necessidades sentidas em cada organização, definir e 

traçar uma formação específica para cada uma delas, a chamada formação à medida. 

Tendo por base esta distinção, a nossa proposta de formação para 2012  assenta em seis áreas 

de actuação: 

ÁREA 1 — INVESTIMENTO E GESTÃO; 

ÁREA 2 — CONHECIMENTO E INOVAÇÃO; 

ÁREA 3 —QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL; 

ÁREA 4 —MARKTING E COMUNICAÇÃO; 

ÁREA 5—AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE; 

ÁREA 6—SECTOR PÚBLICO. 

 

Por fim informamos os nossos leitores que o catálogo de formação da LINK THINK será breve-

mente disponibilizado no nosso site em www.llinkthink.pt.   
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APROVAÇÃO DE PROGRAMAS DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ESTÍMULO A BENS DE 

VALOR ACRESCENTADO 

No passado dia 7 de Dezembro o Conselho de Ministros aprovou o Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação, o qual tem em vista promover uma sociedade mais empreen-

dedora, alargar a base de empresas inovadoras com uma forte componente exportadora e pro-

mover a inserção de Portugal nas redes internacionais de conhecimento, de inovação e de 

empreendedorismo.  

Conforme comunicado do Governo, pretende-se com este Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo, estimular a inovação dos produtos, processos e tecnologia, com o intuito de 

melhorar a competitividade das empresas portuguesas. O executivo aprovou também o progra-

ma "Portugal Sou Eu", que visa a adopção de políticas que estimulem a produção, a distribuição, 

a comercialização e o consumo de produtos e serviços que adicionem valor acrescentado à 

economia nacional, e que promovam o equilíbrio da balança de pagamentos. 

 

GOVERNO DÁ MAIS 1,5 MIL MILHÕES ÀS PME MAS AGRAVA CUSTOS 

Perante o desinteresse dos bancos nas linhas de crédito às PME, o Estado reviu as condições 

agravando o 'spread' para desbloquear os empréstimos. 

O ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, anunciou a criação de uma nova linha de crédito 

para as pequenas e médias empresas de 1,5 mil milhões de euros e um reforço, em 400 milhões 

de euros, dos seguros de crédito à exportação. 

Com uma dotação idêntica à linha de crédito anterior, a PME Crescimento vai estar disponível já 

a partir de 16 de Janeiro. Esta linha de crédito visa, segundo o Ministro da Economia, fazer face 

"ao período de graves dificuldades que as empresas atravessam até mesmo para assegurar 

simples operações de tesouraria". 

O ministro referiu ainda que quer as PME, quer as grandes empresas, denotam dificuldades de 

financiamento. Por outro lado o crédito está a ser adjudicado essencialmente às empresas 

públicas, pelo que, se terá de atenuar a situação sendo necessário aumentar as exportações e 

reanimar o tecido empresarial. 

O segredo da nova linha de crédito são os 'spreads' mais elevados, face à linha anterior, que 

assim tornam o produto mais apetecível para os bancos, confrontados com condições de finan-

ciamento mais caras.  
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ARQUIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FOI INAUGURADO EM DEZEMBRO, COM MAIS DE 40 MIL 

PASTAS.  

 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) inaugurou, em Dezembro, o seu Arquivo de Ciên-

cia e Tecnologia, constituído por mais de 40 mil pastas que testemunham a história da ciência 

em Portugal desde 1967. O presidente da FCT, João Sentieiro, afirmou que para que o progresso 

científico exista é fundamental construir em cima do que já existe, 

Durante a cerimónia de inauguração do arquivo, Nuno Crato, Ministro da Educação e Ciência, 

referiu que estamos a atravessar tempos difíceis e deixou a mensagem de que temos de ser 

cada vez melhores na ciência, para que a nossa projecção seja cada vez maior, que existam 

cada vez mais jovens interessados na ciência e cada vez mais cientistas de excelência em Por-

tugal.  

Frisou ainda que "Esta aposta continuada vai fazer com que Portugal continue a ser um grande 

país", 

Este projecto foi também acompanhado desde o início pela Direcção-Geral de Arquivos (Torre do 

Tombo). A maior parte do património reunido, de cerca de 3,5 quilómetros, passa a estar dispo-

nível para consulta da comunidade científica e do público em geral na cave da sede da FCT. 

Foi ainda anunciada a criação de duas bolsas de investigação, uma de mestrado e uma de douto-

ramento, para diplomados em áreas de investigação histórica relativas ao desenvolvimento da 

ciência em Portugal.  

 

 

 

 

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 

regras 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. 
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Observatório Legal – DEZEMBRO 

  

Lei n.º 64/2011. D.R. n.º 244, Série I de 2011-12-22 

Assembleia da República 

Modifica os procedimentos de recrutamento, selecção e provimento nos cargos de 

direcção superior da Administração Pública, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 

2/2004, de 15 de Janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 

organismos da administração central, regional e local do Estado, e à quinta alteração à 

Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, que estabelece os princípios e normas a que deve obe-

decer a organização da administração directa do Estado. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 158/2011. D.R. n.º 244, Série I de 2011-12-22 

Assembleia da República 

Recomenda ao Governo que promova as medidas de promoção da reabilitação como 

estímulo ao arrendamento por parte da população, e em especial dos jovens 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 159/2011. D.R. n.º 244, Série I de 2011-12-22 

Assembleia da República 

Recomenda ao Governo a avaliação e revisão do apoio ao arrendamento jovem e a pro-

moção da «reabilitação urbana low cost» 

 

 Portaria n.º 308/2011. D.R. n.º 243, Série I de 2011-12-21 

Ministério da Justiça 

Terceira alteração à Portaria n.º 331-B/2009, de 30 de Março, que regulamenta vários 

aspectos das acções executivas cíveis 
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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 



 

 

 

Observatório Legal – DEZEMBRO 

  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2011. D.R. n.º 240, Série I de 2011-12-16 

Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova o Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2011. D.R. n.º 240, Série I de 2011-12-16 

Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova a iniciativa «Portugal Sou Eu» 

 

Lei n.º 61/2011. D.R. n.º 234, Série I de 2011-12-07 

Assembleia da República 

Procede à sétima alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, 

aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto 
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