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CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 6 | JUNHO 

A LINK THINK ciente da necessidade cada vez maior dos seus clientes na procura de mais e melhores 

soluções de eficiência e  aumento de rentabilidade com adequado equilíbrio financeiro,  celebrou uma 

parceria com a EPIMETHEUS, S.A. consultora financeira com experiência comprovada no mercado.  

Para a LINK THINK  esta parceria implica a prestação  de um serviço aos seus clientes,  com maior valor 

acrescentado,  atendendo à elevada especialização dos recursos da EPIMETHEUS, nos sectores da con-

sultoria financeira, auditoria e  planeamento fiscal.      

A LINK THINK, congratula-se assim pelo estabelecimento desta parceria que acrescenta Know- how espe-

cializado às áreas de actuação da n/ empresa, numa altura em que a consultoria financeira e o adequado 

planeamento fiscal  na gestão de organizações e empresas, são factores decisivos para o aumento da 

sua competitividade e eficiência. 

Nas Autarquias Locais, uma das áreas de actuação principais da LINK THINK, esta parceria ganha  especi-

al relevo, numa altura em que o sistema de sustentabilidade financeira da administração local está a ser 

equacionado designadamente face às exigências da troika. Assim, programas como os que respeitam a 

processos de saneamento financeiro, à optimização de receitas municipais, à revisão do Regulamentos 

Municipais, em especial o das Taxas e à implementação do “Licenciamento Zero”, beneficiam desta asso-

ciação de competências. 

A EPIMETHEUS, S.A.  é uma empresa certificada  que tal como a LINK THINK, procura o sucesso dos seus 

clientes, preparando informação financeira e de gestão, com soluções de Outsourcing inovadoras que 

lhes  permitam exceder as suas expectativas e acrescentar valor.  

PARCERIA  



 

 

Calendário da Troika 

 

O Fundo Monetário Internacional está de volta a Portugal com a missão de assistência técnica e para 

iniciar o acompanhamento do programa económico da troika para a economia portuguesa, numa altura 

em que vão chegando também algumas tranches de ajuda.  

«A assistência técnica faz parte dos programas apoiados pelo FMI e União Europeia, e a missão vai en-

contrar-se principalmente com responsáveis do Ministério das Finanças», disse à Lusa fonte do FMI.  

Portugal recebeu no 31 de Maio, 5,25 mil milhões de euros: 1,75 mil milhões de euros do Mecanismo Euro-

peu de Estabilização Financeira (MEEF) - a uma taxa de juro de 5,68% -, 1,75 mil milhões de euros do 

Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) e mais uma fatia de igual montante do FMI, segundo a 

mesma fonte. Atente-se, no entanto, no facto de já ter chegado no dia 24 de Maio 6,1 mil milhões do paco-

te de 26 mil milhões de euros a disponibilizar pelo FMI. 

Mas ainda há mais: para além dos 5,25 mil milhões de euros que o Estado encaixa, há que juntar 4,75 mil 

milhões de euros decorrentes da emissão de dívida que o MEEF realizou para assistir ao resgate de Por-

tugal. Esse empréstimo concedido no dia 1 de Junho. 

A troika vai transferir, até final de Junho, mil milhões de euros para uma conta específica do Banco de 

Portugal, valor que ficará imediatamente disponível para ser usado pelos bancos com vista à sua capita-

lização, de acordo o FMI. 

Este valor faz parte dos 12 mil milhões destinados aos bancos na primeira versão do memorando de 

acordo com a troika. O valor total do resgate apoiado pelo FMI e pela União Europeia é de 78 mil milhões 

de euros e permite às autoridades portuguesas evitar recorrer aos mercados durante o período de ajus-

tamento e introdução de reformas. Há um rigoroso calendário para cumprir, em troca do apoio financei-

ro internacional.  

A taxa de juro do crédito do FMI será flexível, ajustada a cada duas semanas. Arranca nos 3,25% nos 

primeiros 3 anos, subindo para 4,25% para os montantes em falta para além desse período. Incluindo o 

período de carência, o país vai ter de pagar o empréstimo ao longo de 12 anos. 

Os 12 mil milhões estarão disponíveis para os bancos caso estes, em operações de mercado, não consi-

gam cumprir as metas impostas pelo acordo inicial de atingir o rácio de capital de 9% até final deste ano 

e 10% em 2012. 

Os bancos terão ainda à sua disposição a extensão de um fundo de garantia até 35 mil milhões de euros 

para a emissão de obrigações dos bancos. O BCP, Banco Espírito Santo, o Banif e a Caixa Geral de Depósi-

tos já manifestaram a sua intenção de lançar operações de financiamento com recurso a garantias do 

Estado.  
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Novo regime jurídico de estágios profissionais extracurriculares 

No âmbito das políticas activas de emprego, têm sido promovidos programas de estágios para licencia-

dos em áreas específicas e para jovens detentores de cursos profissionais e tecnológicos e de outras 

formações qualificantes de nível secundário e pós -secundário não superior. 

Com as mesmas finalidades, têm sido criados programas de estágios profissionais na Administração 

Pública visando proporcionar uma nova oportunidade a jovens que se encontrem à procura do primeiro 

emprego, a jovens que se encontrem desempregados e, ainda, a jovens que exerçam uma ocupação pro-

fissional não correspondente à sua área de formação e nível de qualificação. Estas medidas permitem, 

por um lado, a valorização profissional das pessoas a quem se destinam e, por outro, potenciam o desen-

volvimento de actividades profissionais inovadoras, de novas formações e de novas competências profis-

sionais, contribuindo de forma determinante para a modernização e para o desenvolvimento do País. 

No âmbito do acordo tripartido para um novo sistema de regulação das relações laborais, das políticas 

de emprego e da protecção social, celebrado entre o Governo e os parceiros sociais, previu-se a interdi-

tação de estágios profissionais extracurriculares não remunerados. 

Actualmente, são realizados estágios profissionais em diversas áreas profissionais, que não têm um 

regime específico que lhes seja aplicável. Assim, com o DL nº 66/2011 pretende-se, em primeiro lugar, 

que estes estágios sejam regulados, estabelecendo -se o enquadramento, os termos e as condições da 

realização de estágios profissionais. 

Atendendo à realidade que se pretende regular, o regime agora estabelecido aplica -se a estágios profis-

sionais, ficando excluídos os estágios curriculares, os estágios que tenham uma comparticipação pública, 

os estágios que sejam pressuposto para o ingresso em funções públicas e, ainda, os estágios que corres-

pondam a trabalho independente. Visa-se uniformizar o tratamento jurídico desta matéria, alargando os 

princípios e as regras que norteiam a realização dos estágios atrás referidos a todo e qualquer tipo de 

situação que configure a realização de um estágio profissional extracurricular. 

Do regime estabelecido pelo presente decreto-lei destaca-se, por um lado, a obrigatoriedade da redução 

a escrito do contrato de estágio, do qual devem constar, nomeadamente, o valor do subsídio de estágio, o 

seu período de duração, a identificação da área em que o estágio se desenvolve e as funções ou tarefas 

que estão atribuídas ao estagiário, o seu local de realização e os tempos de realização das actividades do 

estágio. 

Por outro lado, é de salientar a obrigação de ser atribuí do ao estagiário um subsídio de estágio, cujo 

valor tem como limite mínimo o valor correspondente ao indexante dos apoios sociais. Consagra-se, 

ainda, a necessidade de existir um orientador de estágio, que deve acompanhar o estagiário no decurso 

do estágio. Finalmente, estabelecem -se as situações que podem conduzir à suspensão e à cessação do 

contrato de estágio, fixando-se também um regime contra-ordenacional para eventuais violações ao 

regime que agora se cria.  
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Observatório Legal – Maio 

 

• Portaria n.º 179/2011. D.R. n.º 84, Série I de 2011-05-02 

Primeira alteração à Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril, que regula o modo de elaboração, contabiliza-

ção, liquidação, pagamento, processamento e destino das custas processuais, multas e outras penalidades 

• Portaria n.º 182/2011. D.R. n.º 87, Série I de 2011-05-05 

Estabelece os termos da instrução e tramitação dos pedidos de colocação em situação de mobilidade es-

pecial, por opção voluntária, e de concessão de licença extraordinária 

• Decreto-Lei n.º 60/2011. D.R. n.º 88, Série I de 2011-05-06 

Cria a Rede Nacional de Centros de Arbitragem Institucionalizada (RNCAI) e estabelece as formas e crité-

rios de financiamento e avaliação dos centros que a integram 

• Lei n.º 20/2011. D.R. n.º 98, Série I de 2011-05-20 

Cria o registo nacional dos serviços do Estado de todo o sector público administrativo 

• Portaria n.º 200/2011. D.R. n.º 98, Série I de 2011-05-20 

Segunda alteração à Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril, que regula o modo de elaboração, contabiliza-

ção, liquidação, pagamento, processamento e destino das custas processuais, multas e outras penalidades 
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WORKSHOP PRÁTICO — MUNICÍPIO VILA DE REI 

 “Licenciamento Zero — Implicações Práticas na Actuação Municipal” 

 

A Link Think, no próximo dia 21 de Junho de 2011, na Biblioteca Municipal de Vila de Rei, irá realizar mais um 

Workshop prático sobre o tema “Licenciamento Zero – Implicações Práticas na Actuação Municipal”, apre-

sentado pelo Arq. Filipe Rafael, com formação relevante na área de gestão urbanística, destinado aos eleitos 

locais, dirigentes, técnicos e funcionários com competências nas áreas em referência. 

Este Workshop pretende habilitar os participantes com os conhecimentos técnicos e práticos sobre as 

principais alterações decorrentes da entrada em vigor do “Licenciamento Zero”, onde se pretende  a abor-

dagem de questões relativas à sua interpretação e aplicação com realização de casos práticos, definição de 

procedimentos internos e fornecimento de modelos. 

Os conteúdos programáticos são: Análise Novo Regime legal - DL nº 48/2011 e Portaria nº 131/2011 - Impli-

cações na Gestão Urbanística; Actividades objecto de “Licenciamento Zero”; Novos Procedimentos - Mera 

Comunicação Prévia e Comunicação Prévia com Prazo: Work-Flow, actos e prazos; Compatibilização com os 

demais actos autorizativos previstos no RJUE; Relacionamento com o Munícipe e o Balcão Único Electrónico 

”Balcão do Empreendedor”; Harmonização do novo regime com a regulamentação municipal vigente; Revi-

são das Taxas Municipais; Implicações na fiscalização municipal.  

Inscrições e Programa:  
geral@linkthink.pt 
 
Custo de participação: 
€ 80,00 + IVA  
 
A inscrição de 3 ou mais 
participantes beneficia de um 
desconto de 15% 
 


