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LICENCIAMENTO ZERO – “BALCÃO DO 
EMPREENDEDOR”

LINK CITIES – A NOVA APOSTA DA LINK THINK

A Link Think desenvolveu uma Plataforma Colaborativa

Multicanal – O Link Cities – 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

e com a maioria das capitais de distrito.

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

mês de Novembro do presente ano.

Aceda ao vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=bqXGlmoul5I&feature=yo

utu.be

Na sequência da publicação em Diário da República da

Portaria nº 284/2012, de 20 de Setembro, a Link Think ,

apresenta em resumo as principais alterações introduzidas à

Portaria nº 131/2011, de 4 de Abril:

� Alteração do nº 3 do artigo 5º:

A fase experimental termina em 31 de Dezembro de 2012.



Newsletter n. 22 Out. 2012

� Alteração do nº4 do artigo 6º:

A adesão ao “Balcão do Empreendedor” por parte dos

municípios que não integram a fase experimental deve

realizar-se até ao dia 2 de Maio de 2013.

� Alteração do artigo 7º:

Sem prejuízo do mencionado nos artigos anteriores, o

Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril (Licenciamento Zero),

produz efeitos a partir de 2 de Maio de 2013, nas seguintes

matérias:

a) Instalação e modificação de estabelecimentos, cadastro

comercial e ocupação do espaço público e operações

urbanísticas referidas nos nos1 a 3 e 5 do artigo 2º e no

artigo 6º do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril;

b) Eliminação do licenciamento das mensagens

publicitárias referidas nas alíneas b) e c) do nº3 do

artigo 1º da Lei nº 97/88, de 17 de Agosto, na redação

conferida pelo artigo 31º do Decreto-Lei nº 48/2011, de

1 de Abril;

c) Mapa do horário de funcionamento dos

estabelecimentos referidos no artigo 4º-A do Decreto-

Lei nº48/96, de 15 de Maio, na redação conferida pelo

artigo 34º do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril.
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As disposições do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, que

não pressuponham a existência do “Balcão do

Empreendedor”, produzem efeitos a partir de 2 de Maio de

2011.

A utilização de um edifício ou de suas frações para efeitos de

instalação de um estabelecimento e as respetivas alterações

de uso podem ser solicitadas ao município no “Balcão do

Empreendedor” a partir de 2 de Maio de 2013.

A verificação da informação referida no artigo 20º do Decreto-

Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, está disponível no “Balcão do

Empreendedor” a partir de 9 de Janeiro de 2013.

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

publicação, ou seja, no dia 21 de Setembro de 2012.

Conclusão:

A presente Portaria estabelece novos prazos para adesão

dos municípios ao “Balcão do Empreendedor”, bem como

para o terminus da fase experimental, introduzindo ainda,

alterações no que diz respeito à produção de efeitos do

Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril.

A Portaria, ora em apreço, entra em vigor no dia 21 de

Setembro de 2012.

Para consulta do texto integral da presente Portaria aceda ao

link: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/09/18300/0531605317.pdf
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa

Operacional de Potencial Humano:

• Programa de Formação – Ação para PME – Tipologia

de Intervenção 3.1.1. (CAP)

Prazo: 24 de Setembro a 19 de Outubro

• Programa de Formação – Ação para PME – Tipologia

de Intervenção 3.1.1 (CEC/CCIC)

Prazo: 24 de Setembro a 4 de Outubro

• Cursos Profissionais – Tipologia de Intervenção 8.1.2

Prazo: 20 de Setembro a 15 de Outubro

• Programas Integrados de promoção do sucesso

educativo – Tipologia de Intervenção 6.11

Prazo: 20 de Setembro a 20 de Outubro

• Planos para a Igualdade – Tipologias de Intervenção

7.2, 8.7.2 e 9.7.2

Prazo: 3 de Setembro a 15 de Outubro

ABERTURA DE CANDIDATURAS AO POPH
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Lei nº 47/2012. D.R. nº167, Série I de 2012-08-29

Assembleia da República

Procede à quarta alteração do Código de Trabalho, aprovado

pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, por forma a adequá-

lo à Lei nº 85/2009, de 27 de Agosto, que estabelece o

regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens

que se encontram em idade escolar e consagra a

universalidade da educação pré-escolar para as crianças a

partir dos 5 anos de idade.

Lei nº 50/2012.D.R. nº 169, Série I de 2012-08-31

Assembleia da República

Aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das

participações locais e revoga as Leis n.ºs 53-F/2006, de 29

de Dezembro, e 55/2011, de 15 de Novembro.

Portaria nº 286-B/2012. D.R. nº 169, 2º Suplemento, Série I,
de 2012-08-31

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da
Educação e Ciência e da Solidariedade e da Segurança
Social

Estabelece o regime temporal das transferências das verbas

para as Autarquias Locais.
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Portaria nº 272/2012. D.R. nº 171, Série I de 2012-09-04

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social

Cria o Programa de Apoio e Qualificação do PIEF-Programa

Integrado de Educação e Formação.

Portaria nº 274/2012. D.R. nº 173, Série I de 2012-09-06

Ministério da Economia e do Emprego

Altera as Portarias n.ºs 1102/2010, de 25 de Outubro , que

altera o Regulamento do Sistema de Incentivos à

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, e 1103/2010,

de 25 de Outubro, que altera o Regulamento do Sistema de

Incentivos à Inovação.

Portaria nº 281-A/2012. D.R. nº 179, Suplemento, Série I de
2012-09-14

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das
Finanças

Aprova o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL).

Portaria nº 284/2012.D.R. nº 183, Série I de 2012-09-20

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da
Economia e do Emprego

Primeira alteração à Portaria nº 131/2011, de 4 de Abril, que

cria o balcão único eletrónico, designado “Balcão do

Empreendedor”.

.


