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REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS 
APROVADO EM CONSELHO DE MINISTROS – 18 

DE OUTUBRO

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

Foi aprovada em Conselho de Ministros a Proposta de Lei nº

104/XII que estabelece o regime jurídico das autarquias

locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,

estabelece o regime jurídico da transferência de

competências do Estado para as autarquias locais e para as

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do

associativismo autárquico.
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Esta Proposta de Lei visa essencialmente a redefinição da

escala intermunicipal, o reforço de governação das áreas

metropolitanas e das comunidades intermunicipais ,

operando com base em princípios de descentralização entre

os vários níveis da Administração Pública, na competitividade

territorial e no reforço das competências das Juntas de

Freguesia.

Neste sentido, o Governo pretende atribuir às autarquias

locais e às comunidades intermunicipais todas as matérias

que digam respeito à promoção e à salvaguarda dos

interesses próprios das respetivas populações.

Já no que diz respeito às Juntas de Freguesia , esta

Proposta consagra uma verdadeira ampliação das suas

competências, designadamente a promoção e execução de

projetos de intervenção comunitária e iniciativas de ação

social, emissão de parecer sobre a denominação das ruas e

praças das localidades e povoações, a conservação, gestão

e limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos,

gestão e manutenção de parques infantis, chafarizes e

fontanários, colocação e manutenção de placas toponímicas,

conservação e reparação de sinalização vertical não

iluminada instalada nas vias municipais, manutenção e

conservação de pavimentos pedonais, bem como

competências de controlo prévio, tais como as relativas aos

casos de arrumadores de automóveis, de venda ambulante

de lotarias ou de atividades ruidosas de caráter temporário.
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ABERTURA DE CANDIDATURAS AO POPH
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa

Operacional de Potencial Humano:

• Formação de Públicos Estratégicos – Tipologia de

Intervenção 7.4, 8.7.4 e 9.7.4;

Prazo: 10 de Outubro a 12 de Novembro.

• Contratos Locais de Desenvolvimento Social do

Programa – Tipologia de Intervenção 8.6.13;

Prazo: 25 de Outubro e 20 de Novembro.

• Programa de Formação – Ação para PME – Tipologia de

Intervenção 3.1.1;

Prazo: 25 de Outubro a 15 de Novembro.

• Cursos Profissionais e Cursos de Educação e

Formação de Jovens - Tipologias de Intervenção 1.2 e

1.3;

Prazo: 25 de Outubro e 12 de Novembro.

Para mais informações aceda ao seguinte endereço:

http://www.poph.qren.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=4

88&newsID=2336
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa

Operacional de Fatores de Competitividade:

• Inovação – Empreendedorismo Qualificado

Prazo: 24 de Outubro de 2012 a 5 de Setembro de 2013

• Inovação Produtiva

Prazo: 24 de Outubro de 2012 a 5 de Setembro de 2013

• Projeto Conjunto – Qualificação PME

Prazo: 20 de Outubro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

• SI Qualificação PME – Individual

Prazo: 20 de Outubro de 2012 a 16 de Setembro de 2013

• SI QPME – Vale Simplificado

Prazo: 24 de Outubro de 2012 a 13 de Novembro de 2013

Para mais informações aceda ao seguinte endereço:

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

ABERTURA DE CANDIDATURAS AO POFC
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Decreto - lei nº 214/2012. D.R. nº189, Série I de 2012-09-28

Ministério das Finanças

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 18/2010, de

19 de Março, que estabelece o regime jurídico do Programa

de Estágios Profissionais na Administração Pública.

Portaria nº 297/2012.D.R. nº 189, Série I de 2012-09-28

Ministério da Economia e do Emprego

Cria o Programa de Formação – Algarve.

Resolução do Conselho de Ministros nº 81/2012. D.R. nº
192, Série I, de 2012-10-03

Presidência do Conselho de Ministros

Aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e
regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para a
delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica
Nacional a nível municipal.

Portaria nº 309/2012.D.R.nº195, Série I de 2012-10-09

Ministério da Economia e do Emprego

Primeira alteração à Portaria nº 92/2011, de 28 de Fevereiro,
que regula o Programa de Estágios Profissionais.


