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Have you creative ideas? A Link Think tem um novo site! 

Queremos o melhor para os nossos clientes, e isso começa logo na imagem que 

passamos. Assim, e uma vez que o mundo tecnológico está em permanente 

evolução, mudámos o nosso site.  

Atualizámos os nossos serviços e demos-lhe um novo design, não fosse o design 

gráfico uma das nossas valências, integrada nas Soluções Web. 

Damos destaque, também, às candidaturas a fundos e incentivos, como o QREN, 

JESSICA, IAPMEI e AICEP, que fazemos a fim de ajudar a dinamizar a sua empresa! 

Veja mais em www.linkthink.pt 

 DESTAQUE ARTIGO 

No passado dia 9 de maio de 2014, foi 
publicada a sexta alteração ao Código 
de Trabalho, que resultou do Acordo 
para a Competitividade, o Crescimento 
e o Emprego, assinado em janeiro de 
2012 por todos os parceiros sociais, à 
exceção da CGTP. As novas regras do 
Código de Trabalho entram em vigor a 
partir de 1 de junho.  

As principais alterações têm que ver 
com a introdução de novas regras no 
âmbito do despedimento por extinção 
do posto de trabalho. Estas alterações 
ocorreram depois de o Tribunal 
Constitucional ter chumbado algumas 
das normas previstas na Lei 23/2012. 
Foi reprovada por este Tribunal a 
possibilidade de as empresas passarem 
a determinar os critérios de escolha 
dos trabalhadores a despedir, em caso 
de extinção do posto de trabalho, 
desde que fossem “ relevantes e não 
discriminatórios”. 

Atualmente, a antiguidade no posto de 
trabalho é o único critério que permite 
ao empregador justificar a cessação do 
contrato por extinção do posto de 
trabalho. A partir o dia 1 de junho, 
quando entrarem em vigor estas 
alterações, as empresas terão de 
respeitar uma ordem para despedir. A 
avaliação de desempenho é a principal 
novidade. 

Vejamos então, por ordem, quais os 
novos critérios que os empregadores 
devem observar no âmbito do 
despedimento por extinção do posto 
de trabalho:  

• Pior avaliação de desempenho, com 
parâmetros previamente conhecidos 
pelo trabalhador; 

(...) 

A RETER  
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As novas regras no Trabalho 

2ª Edição do Concurso de Ideias Minho Empreende – Candidaturas até 30 de 
junho—http://www.iapmei.pt/iapmei-not-02.php?noticia_id=1168 

Seminário "Oportunidades de Colaboração com os PALOP na Área Tecnológica" - 
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?
newId={9573D306-ED5C-4818-A9E3-72FB40D89D68} 

Investor Ready Cities: How cities can create and deliver infrastructure value—
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?
newId={AEA138AA-606A-4169-AF61-A4B544F30038} 

 

http://www.linkthink.pt
http://www.iapmei.pt/iapmei-not-02.php?noticia_id=1168
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b9573D306-ED5C-4818-A9E3-72FB40D89D68%7d
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b9573D306-ED5C-4818-A9E3-72FB40D89D68%7d
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bAEA138AA-606A-4169-AF61-A4B544F30038%7d
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bAEA138AA-606A-4169-AF61-A4B544F30038%7d


Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2014 

 
Supremo Tribunal de Justiça 
«No âmbito da graduação de créditos em insolvência o 
consumidor promitente-comprador em contrato, ainda que 
com eficácia meramente obrigacional com traditio, 
devidamente sinalizado, que não obteve o cumprimento do 
negócio por parte do administrador da insolvência, goza do 
direito de retenção nos termos do estatuído no artigo 755º 
nº 1 alínea f) do Código Civil.»  

Observatório 
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Portaria n.º 99-A/2014 

 
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia 
Aplica um regime excecional à iniciativa «Vamos Limpar a 
Europa!»  

Portaria n.º 113/2014 

 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 
Determina a extensão dos acordos coletivos e suas 
alterações entre o Banco Comercial Português e outros e a 
FEBASE - Federação do Setor Financeiro e entre os mesmos 
empregadores e a FSIB - Federação dos Sindicatos 
Independentes da Banca.  

Lei n.º 30/2014 

 
Assembleia da República 
Procede à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
118/83, de 25 de fevereiro, e à terceira alteração aos 
Decretos-Leis n.os 158/2005, de 20 de setembro, 
e 167/2005, de 23 de setembro, modificando o valor dos 
descontos a efetuar para os subsistemas de proteção social 
no âmbito dos cuidados de saúde, concretamente da 
Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em 
Funções Públicas, dos serviços de assistência na doença da 
Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança 
Pública e da assistência na doença aos militares das Forças 
Armadas  

Resolução da Assembleia da República n.º 45/2014 

Assembleia da República 
Segundo orçamento suplementar da Assembleia da 
República para 2014. 

Lei n.º 31/2014 
 
Assembleia da República 
Lei de bases gerais da política pública de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo. 

Decreto-Lei n.º 83/2014 

Ministério da Agricultura e do Mar 
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 
28 de junho, que estabelece as medidas e ações a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, modificando matérias relativas ao 
fogo técnico, à instrução do procedimento de 
contraordenação e à distribuição do produto das coimas. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2014 

Presidência do Conselho de Ministros 

Aprova as minutas dos contratos fiscais de investimento e 
respetivos anexos, a celebrar entre o Estado Português e 
diversas sociedades 

Decreto-Lei n.º 86/2014 

 
Ministério da Agricultura e do Mar 
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 
6 de fevereiro, que cria um regime especial aplicável às 
expropriações necessárias à realização do Empreendimento 
de Fins Múltiplos do Alqueva, aos bens do domínio a afetar 
a este Empreendimento e às ações específicas de execução 
deste projeto de investimento público.  
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