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“ TECNOLOGIAS EM MOÇ@MBIQUE:
Inovação e Modernização na Gestão Pública e Privada”

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

As empresas Link Think e Share Smart Solutions realizam um
evento único em Moçambique, intitulado “TECNOLOGIAS EM
MOÇ@MBIQUE: Inovação e Modernização na Gestão Pública
e Privada” , que irá decorrer entre os dias 23, 24 e 25 de Maio ,
na cidade de Maputo , no Indy Congress Hotel.
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ADIADO O LICENCIAMENTO ZERO

CONCURSOS ABERTOS AO PROGRAMA 
OPERACIONAL FACTORES DE COMPETITIVIDADE

Estão abertos os seguintes concursos ao POFC – Programa
Operacional Factores de Competitividade – no âmbito do
COMPETE/QREN:

• Acções Colectivas, SIAC, destinadas às Entidades do Sistema
Científico e Tecnológico.

Prazo: 27/02/2012 a 31/08/2012

Segundo um comunicado da Agência para a Modernização
Administrativa (AMA), foi diferida a entrada em vigor do
Licenciamento Zero. Estava previsto para o dia 2 de Maio, o
arranque do balcão electrónico, o Balcão do Empreendedor,
acessível através do Portal da Empresa, mas a sua
implementação foi adiada devido a atrasos ao necessário
financiamento.
A fase experimental prevista no artigo 5º da Portaria nº 131/2011,
de 4 de Abril, à qual aderiram os Municípios de Abrantes,
Águeda, Palmela, Portalegre e Porto, encontrava-se já em curso,
no entanto, a mesma irá prolongar-se por mais um ano,
terminando no dia 2 de Maio de 2013.
O objectivo do Licenciamento Zero é a simplificação do regime
de exercício de diversas actividades económicas e a
desmaterialização dos respectivos procedimentos
administrativos, o que obriga à existência do balcão electrónico,
sendo que para este efeito os requisitos funcionais e
tecnológicos se encontram concluídos, incluindo a própria
plataforma de atendimento electrónico multicanal, de acordo com
o que avançou a AMA.
Os cortes no Orçamento de Estado de 2011 inviabilizaram o
lançamento do procedimento de aquisição de serviços de
desenvolvimento de software, do qual dependiam inúmeras
funções do Balcão do Empreendedor.
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• Financiamento e Capital de Risco, Solicitação de Acesso à
Linha de Crédito QREN Invest

Prazo: 05/01/2011 a 31/12/2012

• Incentivos às Empresas, Inovação – Projectos do Regime
Especial

Prazo: 01/01/2012 a 31/12/2013

• Incentivos às Empresas, I&DT – Projectos do Regime Especial

Prazo: 01/01/2011 a 31/12/2013

Para mais informações consulte: http://www.pofc.qren.pt
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COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS DE DIA 
3 DE MAIO DE 2012

No passado dia 3 de Maio, o Conselho de Ministros aprovou uma
proposta de lei que estabelece o regime jurídico da actividade
empresarial local e das participações locais.
Sem prejuízo da lei em geral, a proposta de lei dispõe ainda
sobre a constituição ou mera participação em associações,
cooperativas, fundações ou quaisquer outras entidades de
natureza privada ou cooperativa pelos municípios, pelas
associações de municípios, independentemente da sua tipologia,
e pelas áreas metropolitanas.
A referida proposta introduz também medidas que pretendem
reforçar a auto-sustentabilidade das empresas locais, bem como
o controlo e a transparência, tendo em conta a actual conjuntura
económica e financeira e a necessidade de assegurar a coesão
territorial.
A proposta de lei enquadra-se na Reforma da Administração
Local, levada a cabo pelo Documento Verde da Reforma da
Administração Local e numa Resolução do Conselho de
Ministros aprovada em Setembro do ano passado.
O Comunicado refere ainda a aprovação, pelo Conselho de
Ministros, de uma proposta de lei que aclara as regras e os
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critérios à criação e ao provimento de cargos dirigentes na
administração local.
A proposta de lei procede à adaptação à administração local do
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da
Administração Central, definindo as regras e os critérios para o
provimento de dirigentes das câmaras municipais e dos serviços
municipalizados.
Este diploma pretende pôr em prática a redução do número de
dirigentes em número não inferior ao comprometido pelo Estado
Português no Programa de Assistência Económico-Financeira.
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Portaria nº 95/2012.D.R.n.º 68, Série I de 2012-04-04

Ministérios da Economia e do Emprego e da Solidariedade e da 
Segurança Social 

Segunda alteração à Portaria nº 985/2009, de 4 de Setembro, que
aprova a criação do Programa de Apoio ao Empreendimento e à
Criação do Próprio Emprego (PAECPE), a promover e executar
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., e
regulamenta os apoios a conceder no seu âmbito.

Portaria n.º 103/2012. D.R. n.º 76, Série I de 2012-04-17

Ministério das Finanças

Procede à revisão do calendário de implementação da estratégia
e dos procedimentos a adoptar até 2015.

Portaria n.º 106/2012. D.R. n.º 77, Série I de 2012-04-18

Ministério das Finanças

Regula o regime de financiamento da avaliação geral de prédios
urbanos.
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OBSERVATÓRIO LEGAL

OBSERVATÓRIO LEGAL - Abril
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Lei n.º16/2012. D.R. n.º 79, Série I de 2012-04-20

Assembleia da República

Procede à sexta alteração ao Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei nº
53/2004, de 18 de Março, simplificando formalidades e
procedimentos e instituindo o processo especial de revitalização.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2012. D.R. n.º 79,
Série I de 2012-04-20

Presidência do Conselho de Ministros

Aprova o Relatório denominado “Estratégia para os pagamentos
em atraso há mais de 90 dias”


