
Newsletter n.º 24 Dez.2012 

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. 

A sua entrada on-line está prevista ocorrer até ao final do 

mês de Dezembro do presente ano. 

 

Seja mais eficiente pela sua cidade… 
 

Descubra o poder da rede LinkCities!  

 

                                Linke-se! 
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“PASSAPORTE PARA O EMPREENDEDORISMO” 

Foi publicada em Diário da República a Portaria nº 370-

A/2012, de 15 de Novembro que cria a medida “Passaporte 

para o Empreendedorismo”. 

Esta medida visa, essencialmente, promover o 

desenvolvimento por parte de jovens qualificados, de projetos 

de empreendedorismo  inovador e/ou com potencial de 

elevado crescimento, através de um conjunto de medidas de 

apoio devidamente articuladas entre si e complementadas 

com a prestação de assistência técnica ao longo do 

desenvolvimento do projeto.   

São destinatários desta medida : 

a) Jovens até aos 30 anos detentores de licenciatura há 

menos de 3 anos; 

b) Jovens até aos 30 anos detentores de licenciatura, 

mestrado, doutoramento e inscritos no centro de emprego 

há mais de quatro meses; 

c) Jovens até aos 34 anos detentores de mestrado ou         

doutoramento.  

A bolsa tem o valor máximo mensal de 1,65 vezes o 

indexante dos apoios sociais, a atribuir por um período 

mínimo de 4 meses e até ao máximo de 12 meses, sendo 

que os beneficiários da bolsa deverão apresentar relatórios 

trimestrais de progresso do projeto. 

Esta Portaria consagra no artigo 6º uma rede de mentores 

que visa estabelecer a ligação entre empreendedores 

experientes e os jovens empreendedores com o intuito de 
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http://www.linkthink.pt/empresa/apresentacao/
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lhes prestar aconselhamento empresarial durante o período 

máximo de um. 

As candidaturas devem ser apresentadas junto do IAPMEI, 

I.P., mediante preenchimento de ficha com modelo próprio, 

disponível na página de Internet do IAPMEI, I.P., e no Portal 

do Programa de Estratégico +E+I, acompanhada da 

comprovação dos requisitos necessários para acesso ao 

“Passaporte para o Empreendedorismo”. 

A presente Portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação, pelo que a mesma produz efeitos desde o 

passado dia 16 de Novembro. 

 

Para consulta integral da Portaria aceda ao link: 

 http://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22101/0000200003.pdf 

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que 

estabelece um regime excecional e de caráter temporário de 

pagamento dos subsídios de Natal e de férias para vigorar 

durante o ano de 2013. 

As medidas visam minimizar o impacto da carga fiscal no 

orçamento familiar dos trabalhadores, que passam a contar 

com a antecipação do recebimento de 50% dos subsídios de 

Natal e de Férias, em duodécimos. O remanescente de 

ambos os subsídios (50%) será recebido de acordo com as  
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa 

Operacional de Potencial Humano: 

• Cursos de Especialização Tecnológica – Tipologia 

de Intervenção 1.4 e 8.1.4; 

Prazo: 20 de Novembro a 17 de Dezembro. 

• Formação para a inclusão – Tipologia de 

Intervenção 6.1, 8.6.1 e 9.6.1; 

Prazo: 21 de Novembro a 12 de Dezembro. 

• Programas Integrados de Promoção do Sucesso 

Educativo - Tipologia de Intervenção 3.1.1; 

Prazo: 22 de Novembro a 12 de Dezembro. 

• Programa de Formação – Ação para PME - 

Tipologias de Intervenção 1.2 e 1.3; 

Prazo: 26 de Novembro a 14 de Dezembro. 

ABERTURA DE CANDIDATURAS  
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datas e nos termos já legalmente previstos.  

A proposta em apreço beneficia também as empresas no que 

respeita à gestão dos fluxos de caixa, na medida em que, em 

2013, não terão que suportar em determinados períodos do 

ano civil, uma soma tão elevada na rubrica respeitante às 

retribuições dos seus trabalhadores. 

Prevê-se ainda, que face às especificidades das famílias e 

das empresas, se possam acordar formas de gestão dos 

seus orçamentos, dando-lhes flexibilidade, para estipularem 

diversas formas de pagamento destes subsídios.  
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa 

Operacional de Fatores de Competitividade: 

• I&DT – Núcleos de I&DT, Fase II 

Prazo: 16 de Novembro de 2012 a 12 de Março de 2013 

• I&DT – Projeto em Co-promoção, Fase II 

Prazo: 16 de Novembro de 2012 a 12 de Março de 2013 

• I&DT – Projeto Individual, Fase II 

Prazo: 16 de Novembro de 2012 a 12 de Março de 2013 

• Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) 

Prazo: 23 de Novembro de 2012 a 28 de Janeiro 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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• Apoio ao Empreendedorismo, Associativismo e 

Criação de redes empresariais de atividades 

económicas geridas por mulheres – Tipologia de 

Intervenção 7.6, 8.7.6 e 9.7.6; 

Prazo: 28 de Novembro a 28 de Dezembro. 

Para mais informações aceda ao seguinte endereço: 

http://www.poph.qren.pt/content.asp?startAt=2&categoryID

=488&newsID=2354 
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Portaria nº 370-A/2012. D.R. nº 221, Suplemento, Série I de 

2012-11-15 

 

Ministério da Economia e do Emprego 

Cria a medida “Passaporte para o empreendedorismo”. 

 

Resolução da Assembleia da República nº 138/2012.D.R. nº 

222, Série I de 2012-11-16 

 

Assembleia da República 

Orçamento da Assembleia da República para 2013. 

 

Portaria  nº 382/2012. D.R. nº 227,  Série I, de 2012-11-23 

 

Ministério das Finanças  

 

Segunda alteração à Portaria nº 321-A/2007, de 26 de 

Março, que cria o ficheiro modelo de auditoria tributária 

prevista no nº 8 do artigo 115º do Código de IRC, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei nº 238/2006, de 20 de 

Dezembro.  

 

Decreto-lei nº 250/2012.D.R.nº 227, Série I de 2012-11-23 

 

Ministério da Justiça 

 

Introduz alterações no Código do Registo Comercial, no 

Decreto-lei nº 76-A/2006, de 29 de Março, e no Regime do 

Registo Nacional de Pessoas Coletivas, aprovado pelo 

Decreto-lei nº 129/98, de 13 de Maio, alterando o regime de 

incumprimento da obrigação do registo da prestação de 

contas.   

 

 


