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LINK CITIES – LINKE-SE  

A Link Think desenvolveu uma Plataforma Colaborativa 

Multicanal – o LinkCities – que se dirige aos profissionais e 

cidades que compõem a Administração Local. 

Visa promover o trabalho colaborativo entre estes agentes 

e aumentar a produtividade e a eficiência  das Autarquias 

Locais através da criação de uma rede de conhecimento 

destinada a esta comunidade específica. 

É um serviço de interesse público absolutamente inovador 

que conta já com a associação de várias entidades oficiais 

como o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, a 

Procuradoria Geral da República, CCDR-LVT, CCDR-

ALG, CCDR-N, CCDR-ALT, DGAL, ANMP, Comunidades 

Intermunicipais, capitais de distrito e outros municípios. 

Como patrocinadores oficiais contamos com o apoio da 

Microsoft Portugal, Deloitte Portugal e EDP 

Distribuição. 

 

Seja mais eficiente pela sua cidade… 
 

Descubra o poder da rede LinkCities!  

 

                                Linke-se! 
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http://www.youtube.com/v/7-oZ1SBMxr4?autoplay=1
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PARCERIA ENTRE LINK THINK E MICROSOFT  

A Link Think estabeleceu uma parceria com a Microsoft 

através da qual esta assume o estatuto de patrocinadora 

oficial da Plataforma Colaborativa Multicanal LinkCities. 

Esta Plataforma privilegia a interatividade digital e reveste-se 

de caráter inovador, sendo desenvolvida com base em 

tecnologias Microsoft.  
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COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS – 20 DE 

DEZEMBRO  

O Conselho de Ministros aprovou a Agenda Portugal Digital 

que se enquadra na Estratégia Europa 2020, medida que se 

integra na política definida pelo Governo para o reforço da 

competitividade e da internacionalização das empresas 

nacionais, especialmente as pequenas e médias empresas, 

através da inovação e empreendedorismo qualificado, 

definidos no Programa Estratégico para o 

Empreendedorismo e a Inovação (Programa +E+I). 

A Agenda Portugal Digital antecipa uma forte adesão por 

parte do setor privado, em especial o setor das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), centrando-se no 

desenvolvimento da economia digital e na partilha do 

conhecimento, como princípios básicos para a criação e 

disponibilização de novos produtos e serviços de valor 

acrescentado direcionados para os mercados externos. 

Para mais informações aceda ao link: 

http://www.portugal.gov.pt 
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 PASSAPORTES 3i – Portaria nº 408/2012, de 14 de 

Dezembro 

Foi publicada em Diário da República a Portaria nº408/2012 

de 14 de Dezembro, que implementa as Medidas Passaporte 

Emprego Industrialização, Passaporte Emprego Inovação e 

Passaporte Emprego Internacionalização e aprova o 

Regulamento Específico Passaportes Emprego 3i. 

A presente Portaria cria uma nova modalidade de projetos 

conjuntos previstos no Sistema de Incentivos à Qualificação 

e Internacionalização de PME, no âmbito do Impulso Jovem, 

que se destina à implementação das medidas acima 

mencionadas. 

Os Passaportes Emprego 3i consistem no desenvolvimento 

de projetos integrados constituídos por um estágio 

profissional, acompanhado de formação e seguido pelo apoio 

à contratação sem termo por conta de outrem. 

Para efeitos da presente Portaria, os sistemas de incentivos, 

doravante designados por SI QREN são os seguintes:  

a) Sistemas de Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico, abreviadamente 

designado por SI I&DT; 

b) Sistema de Incentivos à Inovação, abreviadamente 

designado por SI Inovação; 

c) Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME, abreviadamente designado 

por SI Qualificação PME; 
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa 

Operacional de Fatores de Competitividade: 

• SAFPRI – Financiamento e Capital de Risco 

Prazo: 10 de Dezembro de 2012 a 2 de Janeiro de 2013. 

 

• SAMA – Modernização Administrativa 

Prazo: 20 de Dezembro de 2012 a 15 de Fevereiro de 2013.  

 

Para mais informações aceda ao link: 

http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos 

 ABERTURA DE CANDIDATURAS AO POFC 
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As empresas com projetos de investimento num destes 

sistemas de incentivo podem candidatar-se aos Passaportes 

Emprego 3i. 

A regulamentação específica destas medidas encontra-se 

prevista em anexo à presente Portaria e dela faz parte 

integrante. 

A referida Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação e vigora durante o período de vigência da 

Resolução do Conselho de Ministros nº 51-A/2012, de 14 de 

Junho. 

 

Para consulta integral do texto da lei aceda ao link: 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf 

http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/24200/0702607032.pdf


5 

Newsletter n.º 25 Jan. 2013 

Portaria nº 408/2012. D.R. nº 242, Série I de 2012-12-14 

 

Ministério da Economia e do Emprego 

Implementa as Medidas Passaporte Emprego 

Industrialização, Passaporte Emprego Inovação e 

Passaporte Emprego Industrialização, e aprova o 

Regulamento Específico Passaportes Emprego 3i. 

 

Lei nº 64/2012.D.R. nº 246, Série I de 2012-12-20 

 

Assembleia da República 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2012), no âmbito da 

iniciativa para o reforço da estabilidade financeira, alterando 

ainda as Leis n.os 112/97, de 16 de setembro, e 8/2012, de 

21 de fevereiro, a Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de 

fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 229/95, de 11 de 

setembro, 287/2003, de 12 de novembro, 32/2012, de 13 de 

fevereiro, 127/2012, de 21 de junho, 298/92, de 31 de 

dezembro, 164/99, de 13 de maio, e 42/2001, de 9 de 

fevereiro. 

 

Portaria  nº 419/2012. D.R. nº 246,  Série I, de 2012-12-20 

 

Ministério da Economia e do Emprego e da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

Define as situações de usos ou ações considerados 

compatíveis com os objetivos de proteção hidrológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional. 

 


