
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO INOVAÇÃO CRIATIVIDADE EFICIÊNCIA VALOR  

POTENCIAMOS O VALOR DAS ORGANIZAÇÕES 

NEWSLETTER—Nº 11 | NOVEMBRO 

“ SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇAO LOCAL” 

Reforma do Poder Local, do Sector Empresarial e OE 2012  

A LINK THINK, nos próximos dias 15, 22 e 29 de Novembro, vai dar inicio à realização de um ciclo 

de três workshops, nos Municípios de Matosinhos,  Setúbal e Loulé,  cuja actualidade e pertinência 

dos temas recomenda a participação de todos. 

O programa de cada Workshop integra dois painéis: 

Painel I – Troika, Reforma Verde do Poder Local e OE 2012, de manhã; 

Painel II – Sustentabilidade Financeira e Eficiência na Gestão Municipal, à tarde. 

Cada Painel contará com oradores convidados: 

Matosinhos:   

Dra. Graça Fonseca – Doutorada em Sociologia pelo ISCTE. Licenciada em Direito pela FDUL. 
Vereadora CM de Lisboa com os Pelouros da Economia, Inovação, Modernização e  Administrativa 
e Descentralização. 

Dra. Maria Teresa Xavier Pintado Maury - Licenciada em Gestão de Empresas pela UCP. Ex-
Vice-Presidente da CM Lisboa, com o Pelouro dos Finanças  e Ex– Administradora da ANACOM.Dra.  

Setúbal:    

Dr. João Martins Claro - Mestre em Direito. Advogado especialista em Direito Administrativo, 
Docente Universitário. 

Dra. Maria Do Rosário Águas - Consultora Gestão e Auditoria. Ex-vereadora da CM Figueira da 
Foz,  com o Pelouro das Finanças. Ex-Deputada à  AR, Membro Comissão Parlamentar do Orça-
mento. Ex– Secretária de Estado da Habitação e Ex-Secretária de Estado  da Segurança Social. 

Loulé: 

Eng. Artur Trindade - Secretário-Geral da ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugue-
ses). 

 



 

 

Dra. Teresa Venda - Gestora de Empresas, Ex-Deputada à AR. Ex– Vice Presidente da Comissão 
de Orçamento e Finanças. 

A terminar o Workshop, abre-se espaço para a Conferência/Debate aberta aos participantes, 

após o que se procederá ao Encerramento do Workshop pelo respectivo Presidente da Câmara. 

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%. 

Para mais informações e ficha de inscrição consulte o n/ site: www.linkthink.pt   

 
LINK THINK EM CABO VERDE– NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011 

CICLO SEMINÁRIOS   

TECNOLOGIA, AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS - PRESENTE E FUTURO 

Cabo Verde aposta  na qualificação profissional dos recursos humanos como motor de desenvol-

vimento do País. Ambiente e novas tecnologias são necessidades urgentes que a LINK THINK pre-

tende colmatar através da presente iniciativa, associando parceiros e oradores de reconhecida 

experiência.  

O Ciclo De Seminários irá decorrer em Cabo Verde, na Ilha de Santiago—Cidade da Praia, no 

Palácio do Governo, nos dias 29 e 30 de Novembro e 1 e 2 de Dezembro 2011,  

O programa integra dois seminários temáticos: 

Seminário I “Ambiente e Energias Renováveis: Auto-Sustentabilidade e Eficiência” - 29 e 

30 de Novembro (I) com a  participação do Exmo. Sr. Eng. Carlos Pimenta.  

Seminário II “Novas Tecnologias nas Organizações: Processos, Modalidades e Vantagens” - 

1 e 2 de Dezembro. (II), com a coordenação e participação da Unisys (Portugal). 

Haverá ainda uma Sessão Encerramento  no dia 2 de Dezembro,  que conta com a interven-

ção do Exmo. Sr. Dr. Pedro Santana Lopes e de Sua Excelência o Primeiro Ministro do Governo 

da República de Cabo Verde, Dr. José Maria das Neves. 

As condições de participação são: 7.500 ECV/ Pax por seminário temático ou 14.000 ECV/Pax 

pelo programa global.   

Para mais informações e ficha de inscrição consulte o n/ site: www.linkthink.pt   
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MEDIDAS DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2012 

O Governo apresentou uma proposta de Orçamento de Estado para 2012, que prevê cortes que 

abrangem todos os sectores. Damos assim a conhecer as principais medidas de austeridade 

propostas pelo governo para o próximo ano, que vão seguramente trazer mudanças acentuadas 

ao nível de vida dos portugueses: 

Administração Pública 

O Governo pretende cortar mais 0,1 por cento do PIB em investimento para compensar o desvio 

orçamental deste ano para além do já anunciado, reduzindo a contribuição das transferências de 

fundos de pensões em igual valor. 

As associações e outras entidades privadas passam a ver o seu financiamento público divulgado. 
A reorganização dos serviços públicos fica novamente suspensa até ao final do próximo ano, a 
não ser para reduzir cargos dirigentes e para diminuir a despesa. 

 

O Governo quer cativar 2,5 por cento das verbas totais dos serviços e organismos do Estado e 
12,5 por cento em investimento. 

Os administradores das empresas públicas que não paguem aos fornecedores em tempo útil 
"incorrem em responsabilidade financeira e disciplinar". 

No próximo ano, o Governo pretende criar um novo plano de regularização das dívidas aos for-

necedores.  

Membros do Governo só passam a deslocar-se em classe executiva nas viagens de avião superi-
ores a quatro horas. 

 
Administração Regional e Local 

O Governo inscreveu 7,4 milhões de euros para pagar os salários dos presidentes das Juntas de 

Freguesia e pode vir a reter quase 200 milhões de euros das transferências orçamentais para a 

Madeira devido à violação dos limites de endividamento apurados em 2011, de acordo com uma 

versão preliminar do orçamento para 2012. As autarquias terão obrigatoriamente de reduzir no 

mínimo em 15 por cento o número de cargos dirigentes nos primeiros seis meses de 2012. 

Empresas 

O Governo pretende reestruturar o grupo RTP de maneira a realizar uma forte contenção de 

custos operacionais em 2012, com o objectivo de reduzir o esforço financeiro dos contribuintes  
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e criar condições para a alienação de um canal de televisão - O Governo vai avaliar a eventual 

concessão das carreiras e linhas da Carris, da STCP e do Metropolitano de Lisboa. 

Privatização dos CTT e renegociação do contrato de concessão com a Portugal Telecom (PT), 

operadora responsável pelo serviço universal de comunicações, avançam em 2012. 

As participações do Estado na EDP, REN e GALP serão alienadas até ao final deste ano. 

O Governo vai definir e concretizar os modelos de privatização da TAP e da ANA - Aeroportos de 
Portugal, ao mesmo tempo que vai reavaliar a construção de um novo aeroporto na região de 
Lisboa. 

A substituição do endividamento por investimento estrangeiro, em parte através das privatiza-
ções, é um dos pilares da reforma da economia prevista pelo Governo. 
 

Impostos 

O Governo afirma que a opção entre uma redução "generalizada" e uma redução "selectiva" da 

Taxa Social Única (TSU) está ainda em aberto. 

 

O Governo prevê passar em 2012 para as câmaras a responsabilidade de cobrança dos impostos 
municipais, como o IMI e a derrama. 

Saúde 

Os utentes que não paguem as devidas taxas moderadoras nos serviços de saúde ficam sujeitos 

a coimas mínimas de 50 euros, cuja cobrança passa a ser feita pela Direcção Geral de Impostos. 

Economia 

Será criado um "Passaporte para a Exportação", uma medida destinada a facilitar o acesso das 
empresas especialistas em comércio internacional nos sectores e mercados prioritários. 

O Governo vai adoptar um novo projecto da Lei da Concorrência, que esteja harmonizado com o 
quadro legal da União Europeia. 

 

Cultura 

Património, livro, leitura, Acordo Ortográfico e uma "nova política" de apoios, para "libertar as 

Artes da tutela do Estado", são prioridades da Cultura. 
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EMPREENDEDOR DE SUCESSO  

 

Decorreu no ISCTE-IUL a segunda edição do concurso de inovação e empreendedorismo de base 

tecnológica ISCTE-IUL MIT-Portugal Venture Competition, realizado em parceria com o MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), o Deshpande Center for Innovation, a Sloan Business 

School e a Caixa Empreender+. 

Os quatro vencedores da edição revelaram a receita do seu sucesso:  

Afirmam que “Empreendedorismo é muito mais que ter uma ideia. É, levá-la à realidade, com 

todos os problemas, adversidades, alegrias e tristezas que daí advêm. Deixaram bem presente a 

mensagem de que aprender a falhar não é mais do que “feedback”. Esta foi a visão transmitida 

por Pedro Santos, um dos empresários por trás do All-Desk, um dos projectos vencedores , A 

iniciativa procurou também demonstrar casos de sucesso, nacional e internacional, no exigente 

mundo do empreendedorismo. Foi também o caso de António Murta, fundador da sociedade de 

investimentos Pathena, com um passado que o levou desde as grandes empresas à criação dos 

seus próprios projectos. Este vencedor defendeu que  "Com a crise global, a inovação não é 

uma opção, é uma obrigação", naquela que considerou ser uma das grandes falhas na realida-

de portuguesa. Revelou ainda que "No MIT, a distância entre o mundo académico e os investido-

res é de apenas uma estrada. Um lado e outro. É isso que falta ainda em Portugal e que temos de 

mudar". 

Este evento serviu para demonstrar que Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer mas 

em que também existe uma boa dose de esperança. Apesar de tudo, crescemos muito quer a 

nível da gestão de negócios, quer das tecnologias. 

 

 

 

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 finan-

ceira, jurídica, urbanística e informática.  

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

 

Observatório Legal – OUTUBRO 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 124/2011. D.R. n.º 194, Série I de 2011-10-10 

Assembleia da República 

Recomenda a prorrogação do prazo para a entrega da informação empresarial simplifica-

da/declaração anual de informação contabilística e fiscal (IES/DA) determinado pelo despacho 

n.º 14/2011-XIX, de 18 de Julho 

Lei n.º 53/2011. D.R. n.º 198, Série I de 2011-10-14 

Assembleia da República 

Procede à segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 

de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de compensação em diversas modalidades de 

cessação do contrato de trabalho, aplicável apenas aos novos contratos de trabalho 

Resolução da Assembleia da República n.º 131/2011. D.R. n.º 200, Série I de 2011-10-18 

Assembleia da República 

Orçamento da Assembleia da República para 2012 

Lei n.º 54/2011. D.R. n.º 201, Série I de 2011-10-19 

Assembleia da República 

Aprova os estatutos do conselho das finanças públicas, criado pelo artigo 12.º-I da Lei n.º 

91/2001, de 20 de Agosto (lei de enquadramento orçamental), republicada pela Lei n.º 22/2011, 

de 20 de Maio. 
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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 


