
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 7 | JULHO 

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

ções de eficiência e aumento de rentabilidade, celebrou uma parceria tecnológica com a UNISYS, uma 

companhia multinacional fornecedora de serviços e soluções de tecnologias adequada aos vários sectores 

do mercado. A Unisys Portugal é uma empresa de gestão de informação, desenha, constrói e gere ambien-

tes de missão-crítica para organizações que não têm margem para erros, disponibilizando eficiências 

operacionais, com menor complexidade e uma maior produtividade.  

Esta parceria abre caminho para a construção de soluções tecnológicas com base na criatividade e inova-

ção, indo assim ao encontro da aspiração dos n/clientes que cada vez procuram ser mais competitivos 

numa economia global. Um dos primeiros projectos desta nova parceria reflecte-se nos serviços do Licen-

ciamento Zero que a partir deste momento a Link Think disponibiliza para as Autarquias Locais, conforme 

PARCERIA  

Projecto da Quinta dos Patudos, da Câmara Municipal de Alpiarça  

 

A Link Think conseguiu a adjudicação do projecto para a realização de um estudo de consultoria para a 

Quinta dos Patudos, da Câmara Municipal de Alpiarça, com o objectivo de recomendar o melhor uso e 

definição de produto/conceito, por forma a maximizar a sua respectiva rentabilidade e valorização do 

ponto de vista financeiro. A Câmara Municipal de Alpiarça pretende ainda garantir a qualificação ambien-

tal, paisagística e turística do espaço, permitindo sempre a sua fruição pela população local.  

De acordo com a informação fornecida, a Quinta dos Patudos foi doada, com um ónus de inalienabilidade, 

pelo que o desenvolvimento de qualquer projecto de promoção e/ou exploração turística, imobiliária ou de 

qualquer outra natureza nunca poderá pressupor a sua aquisição ou propriedade plena. Este factor é 

pressuposto essencial e condicionante do conceito e do projecto que a Link Think propõe para o espaço, 

limitando a sua definição e a sua viabilidade financeira.  



 

 

“LICENCIAMENTO ZERO“ 

Execução nas Autarquias Locais 

 

A LINK THINK associou-se à UNISYS e à EPIMETHEUS, parceiros estratégicos, na área tecnológica e finan-

ceira na disponibilização 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 altera-

ções 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 necessidades 

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

eficiente aos cidadãos e às empresas. 

A presente proposta garante esse objectivo. 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 financeira, jurídica, urbanís-

tica e informática. 

 

 

Objectivo 

 

O “Licenciamento Zero” aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril tem como objectivo 

reduzir encargos administrativos sobre os cidadãos e as empresas, através da eliminação de licenças, 

autorizações e outros actos permissivos, substituindo-os por um reforço da fiscalização a posteriori e 

mecanismos reforçados de responsabilização dos promotores, através de medidas sancionatórias agra-

vadas.  

Este diploma visa ainda desmaterializar os procedimentos administrativos relacionados com as activida-

des económicas abrangidas, que passam a ser efectuados através de um balcão único electrónico deno-

minado “Balcão do Empreendedor”, criado pela Portaria n.º 131/2011, de 4 de Abril acessível através do 

Portal da Empresa. 

 

Traços Principais 

 

Simplifica e ou elimina os procedimentos habitualmente utilizados para o licenciamento de determina-

das actividades económicas, designadamente: 
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1.- Novo regime simplificado e desmaterializado de instalação, modificação e funcionamento dos estabe-

lecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de arma-

zenagem – através de mera comunicação prévia no Balcão do Empreendedor; 

2- Simplificação e desmaterialização dos regimes conexos com aquele tipo  de actividades económi-

cas, tais como: 

2.1.- Simplificação do regime de ocupação do espaço público para determinados fins habitualmente co-

nexos com este tipo de actividades – através de mera comunicação prévia no Balcão do Empreendedor; 

2.2.- Simplificação do regime de afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, 

designadamente através da eliminação do licenciamento em determinadas situações; 

2.3.- Simplificação do regime aplicável às operações urbanísticas e alterações de uso relacionadas 

com a instalação ou modificação de um estabelecimento abrangido pelo novo regime. 

3.- Eliminação do regime de licenciamento de exercício de certas actividades económicas, tais 

como: a actividade das agências de venda de bilhetes para espectáculos públicos e o exercício da activida-

de de realização de leilões em lugares públicos  

4.- Simplificação do procedimento de inscrição no cadastro dos estabelecimentos comerciais, através 

de comunicação no Balcão do Empreendedor; 

5.- Proibição de sujeição do horário de funcionamento e do respectivo mapa, a licenciamento, a 

autorização, a autenticação, a validação, a certificação, a actos emitidos na sequência de comunicações 

prévias com prazo, a registo ou a qualquer outro acto permissivo – através de mera comunicação prévia 

no Balcão do Empreendedor. 

 

Consequências Práticas na Organização e Gestão Municipais 

 

A implementação deste regime implica: 

1. Alteração dos Regulamentos Municipais, para os adequar às medidas de simplificação e desmateriali-

zação definidas pela nova legislação, nomeadamente, os seguintes: 

- Regulamento de ocupação do espaço público; 

- Regulamento sobre a afixação de publicidade; 

- Regulamento e tabela de taxas; 

- Regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais; e 

- Regulamento de Edificação e Urbanização. 
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2. Adaptação da estrutura organizacional, reforçando a função de fiscalização e adaptando os serviços 

de atendimento ao público associado às actividades económicas abrangidas, bem como a alteração aos 

despachos internos de delegação de competências nos Vereadores e Dirigentes; 

3. Reestruturação dos procedimentos internos garantindo que os processos cumprem os princípios de 

simplificação, desmaterialização e partilha de informação, quer entre os diferentes serviços municipais, 

quer com as restantes entidades competentes, através de processos de modernização e simplificação 

administrativa,  que adoptem novos modelos de gestão interna e de relacionamento com o munícipe; 

4. Aposta na formação dos trabalhadores responsáveis por estas áreas sobre as alterações legisla-

tivas, os novos procedimentos internos e as tecnologias utilizadas, para garantia de um serviço público de 

qualidade. 

Este regime impõe uma revisão cuidada do Regulamento de Taxas Municipais uma vez que, por um lado, 

implica a eliminação de taxas actualmente existentes, por exemplo taxas relativas à emissão/renovação 

dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, ou dos processos de licenciamento de publicidade 

agora isentos de licenciamento, mas, por outro, a criação de novas taxas ou a alteração das existentes . 

Ora, em cumprimento do disposto na Lei das Finanças Locais e no Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais (Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro), tal revisão do regulamento de taxas implica um estudo 

económico-financeiro sobre o valor das taxas a aplicar. 

 

Entrada em vigor e  Prazo de Desenvolvimento  

Com entrada em vigor a 2 de Maio de 2011 este novo regime tem um processo de implementação fasea-

do a concluir até 2 de Maio de 2012, altura em que os Municípios não abrangidos na fase experimental, 

deverão aderir ao Balcão do Empreendedor. Não obstante, o novo regime aplica-se em pleno desde a sua 

entrada em vigor relativamente às situações que não pressuponham a existência deste Balcão do empre-

endedor. Vide Portaria n.º 131/2011. 

 

Conclusão 

Este novo circunstancialismo impõe aos Municípios um profundo trabalho de reorganização interna de 

gestão e revisão de processos e procedimentos, em clara aproximação ao munícipe, através da realização 

de estudos necessariamente  multidisciplinares e transversais a vários serviços municipais, nomeadamen-

te, organizacionais, financeiros, jurídicos, urbanísticos, informáticos e fiscalização, entre outros, no senti-

do de encontrar a solução mais adequada à realidade da autarquia e a garantir a prestação de um serviço 

de qualidade aos cidadãos e às empresas. 
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Novo Programa do Governo - Traços principais 

 

Plano de resgate 

O novo Governo assume que o cumprimento do acordo com a 'troika' "terá precedência" sobre quaisquer 

outros objectivos, mas diz que "será mais ambicioso" na concretização do ajustamento, admitindo anteci-

par e implementar mais medidas para garantir cumprimento das metas. 

 

Grandes obras 

O governo vai suspender o projecto de ligação em alta velocidade ferroviária (TGV) entre Lisboa e Madrid. 

Esta era a única linha da rede portuguesa que ainda estava em execução, com um contrato adjudicado 

para o primeiro troço entre Poceirão/Caia, ao qual faltava o visto do Tribunal de Contas. Também o novo 

aeroporto vai ser reavaliado. O documento não explicita se essa reavaliação vai incluir a localização já 

definida para o Campo de Tiro de Alcochete. O PSD e o CDS foram contra a construção do aeroporto na 

Ota, mas abençoaram a mudança de local para a margem sul do Tejo, decidida em 2009. 

 

Empresas públicas e participadas  

Uma outra medida diz respeito à reestruturação do grupo RTP com o objectivo de conseguir uma forte 

contenção dos custos operacionais já em 2012. O governo quer vender a totalidade do capital da TAP, um 

processo que deverá ficar fechado ainda este ano. No entanto, o programa do governo impõe condições 

ao futuro comprador. 

Tal como definido no programa da troika, o plano do Governo prevê que a CGD venda as suas participa-

ções no sector dos seguros e nas áreas não estratégicas, de forma a racionalizar a estrutura do grupo 

com o objectivo estratégico de concentração nas suas actividades de intermediação financeira. Em avali-

ação vão estar ainda o "potencial concessão" de linhas e rotas da Carris, STCP (Serviço de Transportes 

Coletivos do Porto) e Metro de Lisboa. 

O governo vai realizar um estudo para "reduzir substancialmente o Estado Paralelo". O objectivo é identi-

ficar em 90 dias institutos, fundações, entidades e empresas que possam vir a ser extintas, privatizadas 

ou reintegradas na Administração Pública. O Governo diz que vai tomar medidas para que empresas do 

sector da energia passem a poder ter posições de controlo da REN, o que a acontecer implica alterações 

às leis que regem a empresa 

Está planeada a autonomização do sector dos resíduos, actualmente integrado do Grupo Águas de Portu-

gal, e implementar as medidas necessárias à sua abertura ao sector privado. 
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O Executivo liderado por Passos Coelho quer também definir o modelo de privatização dos Correios de 

Portugal (CTT) e proceder à sua concretização durante o seu mandato, sem especificar os 'timings' da 

operação. 

 

Trabalho 

No plano do Governo, entregue na Assembleia da República, o governo prevê alterar o Código do Trabalho 

de forma a poder alterar os feriados e, consequentemente, permitir menos pontes aos portugueses. 

No Programa do Governo, o Executivo prevê a "optimização progressiva dos meios humanos afectos à 

Administração Pública, através da gestão de entradas e saídas, incentivando a mobilidade dos trabalha-

dores entre os vários organismos, e entre estas e o sector privado, criando um programa de rescisões 

por mútuo acordo". O Governo admite ponderar a criação de um único contrato de trabalho com o objeti-

vo de acabar "tendencialmente" com os contratos a termo, flexibilizar o período experimental e simplifi-

car o fim dos contratos. 

Previstos estão também programas de apoio à manutenção de emprego, através dos quais parte do salá-

rio do trabalhador "poderia ser coberta pela despesa com subsídio de desemprego não consumido". 

 

Apoios sociais 

As pensões mínimas sociais e rurais vão ser actualizadas "ao nível da inflação", de acordo com o progra-

ma do Governo, que promete que os grupos sociais mais vulneráveis serão alvo de uma "discriminação 

positiva". 

 

Impostos 

O IVA intermédio aplicado, por exemplo, à restauração, será revisto, revela o programa de governo.  

O executivo vai ainda agravar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para as casas e edifícios devolutos 

e permitir a dedução aos rendimentos prediais das despesas de reparação. 

 

Cultura 

O governo quer rever "o papel do Estado na vida cultural" e promete ter pronta dentro de três meses 

uma nova lei orgânica, que prevê uma reestruturação dos organismos de Cultura dependentes do Estado. 

 

Saúde 

Os hospitais podem vir a ter gestão privada. Essa hipótese está a ser estudada pelo novo Governo. Ao 

mesmo tempo, vai ser revisto o modelo de comparticipação estatal de medicamentos.   
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Justiça 

O Executivo PSD/CDS-PP propõe-se "reforçar o combate à corrupção, que está progressivamente a minar 

a confiança nas instituições e na economia", de acordo com o programa de Governo entregue hoje à As-

sembleia da República. 

O Governo vai retirar dos tribunais as acções de despejo por incumprimento para acelerar os processos e 

avançar com um novo mecanismo de actualização da renda dependente das condições do imóvel e de nego-

ciação entre senhorio e arrendatário. 

 

Contas públicas  

Cada ministro será responsabilizado pelo cumprimento à risca dos limites orçamentais do ministério que 

tutela, sendo corrigido qualquer desvio dentro do próprio ministério, estipula o programa do novo Governo. 

O Governo compromete-se a auditar regularmente as contas dos municípios e quer dinamizar a notação de 

rating para as autarquias e suas operações de financiamento. 

 

Administração Interna  

O Governo quer criar um mecanismo de segurança e gestão para reduzir os riscos de incêndios florestais, 

que terá de ser apoiado pela União Europeia (UE) em conjunto com as seguradoras. 

 

Transportes  

O programa do governo prevê a introdução de portagens nas concessões rodoviárias com o intuito de 

reforçar o princípio do utilizador pagador. 

O governo quer proteger os cidadãos de menor rendimento de futuros aumentos no preço dos transportes 

públicos. 

 

Educação 

Reforçar as competências dos directores ou simplificar o estatuto da carreira dos professores são algu-

mas das novas linhas para a educação no ensino básico e secundário traçado no programa do governo. A 

primeira desilusão para a classe docente será a não suspensão do modelo de avaliação antes de terminar 

este ciclo avaliativo. 

O Governo vai estudar a reorganização da rede pública de instituições de ensino superior e quer reforçar a 

aposta dos politécnicos em cursos de especialização tecnológica e de curta duração, segundo o programa 

entregue no Parlamento. 
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Observatório Legal – Junho 

 

Portaria n.º 219/2011. D.R. n.º 106, Série I de 2011-06-01 

Aprova os procedimentos e especificações técnicas a observar na realização da venda de bens 

penhorados em processo de execução fiscal de venda judicial na modalidade de leilão electrónico 

 

Decreto-Lei n.º 66/2011. D.R. n.º 106, Série I de 2011-06-01 

Estabelece as regras a que deve obedecer a realização de estágios profissionais extracurricula-

res, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 146.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de De-

zembro 

 

Portaria n.º 239/2011. D.R. n.º 118, Série I de 2011-06-21 

Identifica os elementos que as meras comunicações prévias e as comunicações prévias com pra-

zo previstas no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, devem conter 
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