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Pixels Camp arranca para a quarta edição
Após mais uma edição de sucesso, que reuniu mais de 1600 programadores, criativos, desig-
ners e interessados em tecnologia, a Bright Pixel anuncia as datas para a quarta edição do Pixels 
Camp. O maior encontro da comunidade em Portugal arranca a 26 de março de 2020, no Pa-
vilhão Carlos Lopes, sendo que as candidaturas para participantes e oradores já estão abertas.

Metropolitano de Lisboa transporta mais passageiros
As estações de Moscavide, da Encarnação e do Aeroporto, integradas no prolongamento da 
linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, entraram em funcionamento no dia 17 de ju-
lho de 2012. Decorridos sete anos, foram transportados nesse troço cerca de 64,2 milhões de 
passageiros. Só a estação Aeroporto movimentou cerca de 29,8 milhões de clientes.
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O INOV Contacto, progra-
ma de estágios internacionais 
promovido pela AICEP Portu-
gal Global, vence galardão na-
cional dos European Enterprise 
Promotion Awards (EEPA) e é 
distinguido pela Comissão Eu-
ropeia como um dos melhores 
projetos europeus que contribui 
para o desenvolvimento econó-
mico e do emprego das regiões.

Desde 1997 a marcar o per-
curso profi ssional de jovens 
portugueses, o INOV Contacto 
oferece a oportunidade de reali-
zar estágios profi ssionais remu-
nerados, com duração de 6 a 9 
meses, pelo mundo inteiro. No 
total, 5500 jovens até aos 29 
anos já partiram numa aventura 
para 82 países, em cinco conti-
nentes, e 1100 entidades já ti-
veram contacto com o talento 
português.

O programa venceu na ca-
tegoria de “Investimentos nas 
Competências de Empreende-
dorismo” e foi ainda um dos 
selecionados para representar 
Portugal na fi nal europeia em 
Helsínquia. Juntamente com o 
projeto Portuguese Jewellery Le-
gacy da AORP, o INOV Contac-
to estará presente na cerimónia 
que irá distinguir as iniciativas 
que melhor representam o em-
preendedorismo na Europa.

De acordo com Maria João 
Bobone, responsável pelo INOV 
Contacto, “é com grande orgu-
lho que iremos representar Por-
tugal a nível internacional nestes 
European Enterprise Promotion 
Awards 2019. O INOV Contac-
to é uma oportunidade que pro-
porciona uma enorme mais-valia 
e uma possibilidade de transição 
para um nível superior da car-
reira profi ssional dos jovens que 
a integram, e que a consideram 
como uma experiência muito 
positiva. O programa permite-
-lhes ganhar conhecimento, 
perceção do mundo, resiliência 
e adaptação, competências que 
fazem toda a diferença no mer-
cado atual”.

Programa recebeu 
quase 57 mil candidaturas

A cerimónia de entrega de pré-
mios decorreu hoje nas instala-
ções do CEiiA, em Matosinhos, 
e contou com a presença do se-
cretário de Estado da Economia, 
João Neves. 

O INOV Contacto é um pro-
grama de estágios internacionais 

promovido pela AICEP Portu-
gal Global e cofi nanciado pelo 
Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego (POISE), pelo 
Portugal 2020 e pela União Eu-
ropeia.

Neste momento, o programa 

conta já com 23 edições, tendo 
recebido quase 57 mil candida-
turas e proporcionado mais de 
5500 estágios desde 1997. As 
candidaturas para a próxima edi-
ção abrem no dia 10 de setem-
bro de 2019.
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Uma obra inédita em Portugal que contempla os aspetos mais 
relevantes sobre o regime jurídico e fiscal dos jogos e apostas online: 

• Enquadramento jurídico e fiscal do jogo e das apostas.

• Legislação aplicável aos jogos e apostas online.

•  Regulamentação, instruções administrativas e referências doutri-
nárias e jurisprudenciais sobre jogos e apostas online.
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Estrutura da obra:
Capítulo I – Panorâmica do enquadramento jurídico e fiscal do 
jogo e das apostas

1. Aspetos gerais da legislação sobre jogos e apostas 
2. Regime jurídico dos jogos e apostas online
3. Aspetos fiscais relativos aos jogos e apostas online 
4. Procedimento de licenciamento de jogos e apostas online

Capítulo II – Legislação dos jogos e apostas online 
1. Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril 
2. Regulamentos, instruções e orientações do SRIJ 

Capítulo III – Instruções da administração fiscal, jurisprudência e 
doutrina sobre jogos e apostas online

1. Instruções da administração fiscal
2. Jurisprudência 
3. Doutrina
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