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MICROSOFT APOIA LINKCITIES

A Microsoft deu a conhecer a Plataforma LinkCities

propriedade da Link Think. Esta Plataforma liga as cidades e

autarquias locais, através das suas organizações,

profissionais do setor e entidades profissionais a uma rede

de conhecimento que pretende promover o trabalho

colaborativo e a interação, em tempo real, entre estas

entidades e o cidadão em geral.

Trata-se de um projeto ambicioso e inovador que visa

fomentar a colaboração, interação e partilha de

conhecimento, tornando as cidades e as organizações que

as compõem mais eficientes e sustentáveis.

Acessível online em www.linkCities.pt, a plataforma

pretende ligar em Portugal mais de 4000 Cidades e 300 mil

Profissionais.

A Microsoft patrocinou o desenvolvimento da plataforma

tecnológica que suporta a rede LinkCities por acreditar que

esta iniciativa permite a melhoria dos serviços prestados aos

cidadãos, aumenta e melhora a produtividade dos

colaboradores da administração pública local, apresenta um

baixo custo e possui a flexibilidade de se ajustar à medida

das necessidades dos utilizadores. Para os profissionais do

setor a inscrição é gratuita.

Inscreva-se já!
Seja mais eficiente pela sua cidade…

Descubra o poder da rede LinkCities! 

Veja o vídeo em http://goo.gl/LVpl1
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BALCÃO NACIONAL DO ARRENDAMENTO

Foi publicado em Diário da República, o Decreto-lei nº

1/2013, de 7 de Janeiro, que procede à instalação e à

definição das regras do funcionamento do Balcão Nacional

do Arrendamento (BNA) e do procedimento especial de

despejo, previstos nos artigos 15.º a 15.º-S da Lei n.º 6/2006,

de 27 de Fevereiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei

n.º 31/2012, de 14 de Agosto, retificada pela Declaração de

Retificação n.º 59-A/2012, de 12 de Outubro.

O BNA, criado pelo artigo 15º-A da Lei nº 6/2006, de 27 de

Fevereiro, declara-se instalado como secretaria judicial com

competência exclusiva para a tramitação do procedimento

especial de despejo em todo o território nacional.

Os fundamentos para se efetivar o procedimento especial de

despejo são:

• cessação do contrato por revogação;

• caducidade pelo decurso do prazo;

• oposição à renovação;

• denúncia livre pelo senhorio;

• denúncia para habitação do senhorio ou filhos ou para

obras profundas;

• denúncia pelo arrendatário;

• resolução do contrato de arrendamento por não

pagamento de renda por mais de dois meses;

• oposição pelo arrendatário à realização de obras

coercivas.
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"Este procedimento é o meio adequado para efetivar a

cessação do arrendamento, independentemente do fim a que

se destina, quando o arrendatário não desocupe o locado na

data prevista na lei ou na data prevista por convenção entre

as partes.“

Ao abrigo da presente Portaria, as formas de apresentação

do requerimento de despejo pelo requerente e pelo seu

mandatário, o modelo do requerimento do despejo, bem

como o momento em que se considera o requerimento

apresentado são definidas por Portaria do membro do

Governo responsável pela área da justiça.

O diploma prevê ainda a necessidade de regulamentação por

Portaria do Ministério da Justiça, "nomeadamente para

estabelecer regulamentação concreta sobre a forma e o

modelo de apresentação do requerimento de despejo, o

momento em que se considera o requerimento apresentado,

o regime da oposição e da prestação da respetiva caução e

das demais peças processuais, o regime da lista de agentes

de execução e notários participantes no procedimento

especial de despejo, da designação, substituição e

destituição do agente de execução ou notário e o regime de

honorários e reembolso de despesas, as formas e o modo de

pagamento da taxa de justiça, bem como o regime das

notificações, comunicações e da tramitação eletrónica do

procedimento.“
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O presente Decreto-lei entrou em vigor no dia 8 de Janeiro,

ficando o BNA a aguardar Portaria que regulamente a sua

aplicação.

Para consulta do texto integral da lei:

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/00400/0003800043.pdf

PROGRAMA COOPJOVEM

Foi publicada em Diário da República, a Portaria 432-E/2012,

de 31 de Dezembro, que cria o Programa COOPJOVEM,

integrado Programa “Impulso Jovem”.

Este Programa destina-se a apoiar os jovens na criação de

cooperativas ou em projetos de investimento que envolvam a

criação líquida de postos de trabalho em cooperativas

agrícolas existentes.

O COOPJOVEM tem por objetivo promover a cooperação,

através das seguintes iniciativas:

• O acesso a bolsa aos jovens para o desenvolvimento do

projeto cooperativo;

• O apoio técnico aos jovens para alargamento de

competências na área do empreendedorismo cooperativo

e da capacitação na estruturação do projeto cooperativo;

• O acesso ao crédito ao investimento, bonificado e
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O COOPJOVEM é promovido e executado pela Cooperativa

António Sérgio para a Economia Social — Cooperativa de

Interesse Público de Responsabilidade Limitada (CASES).

No domínio do acesso ao crédito ao investimento, nos termos

da tipologia MICROINVEST, a CASES articula com o Instituto

do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.).

As candidaturas são apresentadas pelos jovens junto da

CASES, mediante preenchimento de ficha com modelo

próprio, disponível na sua página na Internet, devendo a

CASES assegurar o recurso a mecanismos e procedimentos

alternativos para fazer face a circunstâncias em que não haja

a possibilidade de utilização de meios eletrónicos.

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua

publicação e vigora até ao final do Plano Estratégico de

Iniciativas de Promoção de Empregabilidade Jovem e Apoio

às Pequenas e Médias Empresas - «Impulso Jovem», nos

termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-

A/2012, de 14 de junho.

Para mais informações aceda ao link:

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25204/0031100313.pdf
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“PROGRAMA VALORIZAR”

Foi publicada em Diário da República a Resolução do

Conselho de Ministros nº 7/2013, de 29 de Janeiro que

aprova o "Programa Valorizar".

Este Programa visa o estímulo à atividade económica

produtiva de base regional e local para promover um

desenvolvimento regional que favoreça o crescimento

económico sustentável, a competitividade e o emprego e o

investimento empresarial, numa lógica de coesão territorial.

O «Programa Valorizar» tem como objetivos operacionais:

• Promover um novo modelo de desenvolvimento

económico e social, assente na diferenciação territorial e

na criação de valor com os territórios e baseada na

dinamização de recursos e capacidades endógenas,

fomentando o princípio da transversalidade e integração

do princípio da coesão territorial na conceção e execução

de políticas públicas;

• Criar maior proximidade ao território e promover uma

lógica de atuação em rede entre o tecido empresarial, as

comunidades locais, os centros de conhecimento, as

entidades da economia social e as entidades públicas, de

modo a atender às necessidades de desenvolvimento da

atividade económica de base regional e local;

• Promover um desenvolvimento regional assente no reforço

da coesão económica, social e territorial, com particular
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ênfase na redução das assimetrias entre os diferentes

territórios, que favoreça o crescimento económico, a

competitividade e o emprego;

• Valorizar a eficiência dos recursos destinados ao

desenvolvimento das regiões, potenciando novas

economias de escala numa lógica de desconcentração e

descentralização da ação pública;

• Reforçar o apoio ao investimento produtivo empresarial de

base regional e local, adaptando os instrumentos de

financiamento empresariais às especificidades dos

diferentes territórios, criando um melhor ambiente de

negócios e reforçando o envolvimento dos agentes

regionais na definição e execução de estratégicas de

desenvolvimento.

Para a realização do «Programa Valorizar», com um custo

total previsto de € 256326 244, serão mobilizados recursos

FEDER dos Programas Operacionais Regionais Norte,

Centro, Alentejo e Algarve e do Programa Operacional de

Assistência Técnica FEDER e ainda recursos do empréstimo

-quadro do Banco Europeu de Investimento (BEI), nos

seguintes montantes:

• FEDER, no âmbito dos Programas Operacionais

Assistência Técnica FEDER e Regionais Norte, Centro,

Alentejo e Algarve, no quantitativo de até € 40185 000;

• Recursos do empréstimo -quadro do BEI, no âmbito da

linha INVESTE QREN, até € 200800 000.
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• Contrapartida nacional pública e privada associada à

mobilização dos recursos FEDER, no quantitativo de € 15

341 244.

Este Programa tem início com a entrada em vigor da

presente resolução e será concluído até 31 de Dezembro de

2014.

Para mais informações aceda ao link:

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/02000/0055500557.pdf

Portaria nº 3-A/2013. D.R. nº 3, Suplemento, Série I de 2013-
01-04

Ministério da Economia e do Emprego

Cria a medida de apoio à contratação de desempregados com

idade igual ou superior a 45 anos, via Reembolso da Taxa

Social Única (TSU), de ora em diante designada por Medida.

Portaria nº 3-B/2013. D.R. nº 3, Suplemento, Série I de 2013-
01-04

Ministério da Economia e do Emprego

Segunda alteração à Portaria nº 92/2011, de 28 de Fevereiro,

que regula o Programa de Estágios Profissionais.

Decreto-lei nº 1/2013.D.R. nº 4, Série I de 2013-01-07

Ministério da Justiça

Procede à instalação e à definição das regras do

funcionamento do Balcão Nacional do Arrendamento e do

procedimento especial de despejo.
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Portaria nº 7/2013. D.R. nº7, Série I, de 2013-01-10

Ministério das Finanças e da Justiça

Determina a composição do mapa de pessoal do Balcão

Nacional de Arrendamento.

Portaria nº 9/2013. D.R. nº7, Série I, de 2013-01-10

Ministério da Justiça

Regulamenta vários aspetos do Procedimento Especial de

Despejo.

Resolução do Conselho de Ministros nº 3/2013. D.R. nº11,
Série I, de 2013-01-16

Presidência do Conselho de Ministros

Cria a Equipa para os Assuntos da Reorganização

Administrativa Territorial Autárquica.

Lei nº 11-A/2013. D.R. nº19, Suplemento, Série I de 2013-
01-28

Assembleia da República
Reorganização administrativa do território das Freguesias.

Resolução do Conselho de Ministros nº7/2013. D.R. nº 20,
Série I de 2013-01-29

Presidência do Conselho de Ministros

Aprova o Programa Valorizar, que visa o estímulo à atividade

económica produtiva de base regional e local para promover

um desenvolvimento regional que favoreça o crescimento

económico sustentável, a competitividade e o emprego e o

investimento empresarial, numa lógica de coesão nacional.


