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“TECNOLOGIAS EM MOÇ@AMBIQUE:  

Inovação e Modernização na Gestão Pública e Privada” 

23, 24 e 25 de Maio, na cidade de Maputo 

 
A Link Think, seguindo o seu objectivo de internacionalização e à 

semelhança da iniciativa que realizou recentemente em Cabo 

Verde, vai realizar mais um evento, desta feita em Moçambique. 

 

Trata-se de um ciclo de seminários sobre “Tecnologias em 

Moç@mbique: Inovação e Modernização na Gestão Pública e 

Privada”, que terá lugar nos dias 23, 24 e 25 de Maio, na cidade 

de Maputo, no Indy Congress Hotel. 

 

Pretende-se com esta iniciativa que haja uma ampla partilha de 

visões e experiências do desenvolvimento tecnológico 

moçambicano e da cooperação empresarial portuguesa, bem 

como a criação de oportunidades de negócio entre todos os 

parceiros públicos e privados presentes no evento. 

 

Para tal, a Link Think em associação com a Share Smart 

Solutions na organização deste evento, representará um grupo 

de prestigiadas empresas nacionais e internacionais que actuam 

nas áreas da Tecnologia, Inovação, Modernização 

Administrativa, Segurança de Informação, Marketing Digital, 

Educação e Energia.  

 

O evento terá como principais destinatários Universidades, 

Institutos de Investigação, decisores empresariais e players nas 

áreas das Tecnologias de Informação e da Gestão do sector 

Público e Privado. 

 

Até ao momento foram já confirmadas várias presenças  

institucionais moçambicanas, bem como de empresas privadas 

de referência como Microsoft, Unisys, Grupo Visabeira, 

Maxiglobal, Waresoft, entre outras, contando ainda com media 

partners que assegurarão a cobertura noticiosa do evento na 

obtenção de uma alargada presença de participantes. 
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CERTIFICAÇÃO PME 

A Link Think congratula-se por ter sido recentemente certificada 

pelo IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação, de acordo com a Recomendação nº 

2003/361/CE, de 6 de Maio de 2003. 

Realizou-se no passado dia 22 de Março na Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, nas Caldas da Rainha, o Workshop 

Prático intitulado “OE para 2012: Implicações na Gestão 

Municipal”. 

A iniciativa contou com a presença do Dr. Ricardo Portela e, 

promoveu o esclarecimento e o debate de ideias entre os 

participantes.  

O COMPETE – Programa Operacional Factores de 

Competitividade e os Programas Operacionais Regionais do 

Continente abriram três concursos no âmbito dos Sistemas de 

Incentivos às Empresas, a saber: 

 

 Sistema de Incentivos à Inovação (SI Inovação) – Inovação 

Produtiva 

 

Prazo para candidaturas: de 27 de Fevereiro a 26 de Abril de 

2012 

 

 

 

 

http://www.iapmei.pt/iapmei-art-02.php?id=235&temaid=18
http://www.iapmei.pt/index.php
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CANDIDATURAS ABERTAS: 

SISTEMAS DE INCENTIVOS ÀS EMPRESAS 

 

 Sistema de Incentivos à Inovação (SI Inovação) – Programa 

Estratégico +E +I – Projectos de Empreendedorismo Qualificado  

 

Prazo para candidaturas: de 27 de Fevereiro a 26 de Abril de 

2012 

 

 Sistema de Incentivos à Qualificação e à Internacionalização 

de PME (SI Qualificação de PME) 

 

Prazo para candidaturas: de 27 de Fevereiro a 16 de Abril 

 

Saiba mais no site: 

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

abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1 

 

Apoios e incentivos do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP): 

 

 Programa de Estágios Profissionais 

 

Destinatários:  

 

• Pessoas até 30 anos inclusive, com um nível de qualificação 4 

ou superior; 

 

• Pessoas desempregadas à procura de novo emprego, com 

idade superior a 30 anos e nível de qualificação 2 ou superior, 

obtido há menos de três anos;  

 

Duração:  

 

Nove meses (Portaria nº 92/2011, de 28 de Fevereiro). 

 

 

http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
http://www.pofc.qren.pt/concursos/concursos-abertos?area=1&tipproj=-1&subtipproj=-1&benef=-1
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a) Desempregados, à procura do primeiro emprego ou de novo 

emprego; 

 

b) Tenham até 35 anos de idade, inclusive, até à data de início 

do estágio; 

 

c) Possuam uma qualificação de nível superior, nas áreas de 

qualificação relevantes para a inovação e a gestão dessas 

empresas; 

 

Duração: 

 

Doze meses (Portaria nº 1103/2008, de 2 de Outubro). 

 

  Medida Estímulo 2012 

 

Destinatários: 

 

• Desempregados inscritos nos Centros de Emprego há pelo 

menos seis meses consecutivos; 

 

 

Apoio financeiro: 

 

• Para a celebração de contratos de trabalho com duração 

mínima de seis meses com pessoas inscritas no  Centro de 

Emprego. 

 

• O apoio financeiro será igual a 50% da retribuição mensal do 

trabalhador, ou em determinados casos de 60%, até ao limite 

do indexante de apoio social por mês (419,22 €), durante um 

período máximo de seis meses. 

 

Portaria nº 45/2012, de 13 de Fevereiro de 2012. 
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OBSERVATÓRIO LEGAL - Março 
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Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2012. D.R. n.º 49, 

Série I de 2012-03-08 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Determina a adopção de medidas de promoção da igualdade de 

género em cargos de administração e de fiscalização das 

empresas. 

 

 

Portaria n.º 55/2012. D.R. n.º 50, Série I de 2012-03-09 

 

Ministério da Economia e do Emprego 

 

Especifica as profissões regulamentadas abrangidas na área do 

emprego e designa a respectiva autoridade competente para 

proceder ao reconhecimento das qualificações profissionais, nos 

termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de Março. 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2012. D.R. nº 54, 

Série I de 2012-03-15 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Determina a rescisão dos contratos de financiamento e das 

decisões relativas à aprovação de operações no âmbito dos 

Programas Operacionais do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional, que estejam, há mais de seis meses, sem execução 

física e financeira. 

 


