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1 – Dados de relevo da agenda do Sr. Presidente da Câmara 

Destacam-se as seguintes participações do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vizela, para além 

das habituais audiências com autarcas, munícipes e dirigentes associativos do Concelho. 

Abril 

11- Presença na Liga dos Combatentes - Batalha de La LYS 

14- Reunião com os Presidentes de Junta 

15- Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

16 – Reunião do Executivo Camarário  

23- Inauguração da Biblioteca da Escola EB1 Cruzeiro, Infias 

24 – Presença no 22º Aniversário da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela 

25 – Presença nas Comemorações do 25 abril na Junta de Freguesia de Santo Adrião 

27 – Conselho Diretivo da AMAVE  e Assembleia Geral da AMAVE 

30 – Reunião do Executivo Camarário 

Maio 

13- Inauguração da Biblioteca Escolar da EB Caldas de Vizela 

14- Reunião do Executivo Camarário  

18 – Visita às instalações da empresa Polopiqué 

28- Reunião do Executivo Camarário  

29 – Inauguração da Feira do Livro de Vizela 

30- Feira de Empreendedorismo Júnior 

Junho 

1- Reunião com as associações de pais do Concelho 

 

2 – AÇÃO SOCIAL 

15 de abril 

Reunião da CPCJ, na modalidade restrita, com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura da ata da reunião 

anterior; Informações; Abertura/reabertura de processos de promoção e proteção; Processos em 

acompanhamento; Aplicação de medidas de promoção e proteção, Cessação de medidas de promoção 

e proteção; Outros assuntos. 

16 de abril 

Reunião Núcleo Local de Inserção, com a seguinte ordem de trabalhos: Análise de requerimentos da 

prestação pecuniária do rendimento social de inserção (Novos Processos e Renovações); Elaboração 

conjunta dos acordos de inserção. 

21 de abril 

Sessão de esclarecimento na Casa das Coletividades, promovida no âmbito do Centro de Informação 

Autárquica ao Consumidor de Vizela (CIAC) em colaboração com o Centro de Arbitragem de Conflitos de 

Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral, sob o tema “Serviços Públicos Essenciais”, dirigida a beneficiários 

do Rendimento Social de Inserção (RSI). 

23 de abril  

Plenário do Conselho Local de Ação Social de Vizela, na Casa das Coletividades, com a seguinte ordem de 

trabalhos: Ponto 1. Apreciação e aprovação do Plano de Ação 2015; Ponto 2. Plano Estratégico para o 

http://www.cm-vizela.pt/component/content/article/33-noticias/639-inauguracao-da-biblioteca-escolar-da-eb-caldas-de-vizela
http://www.cm-vizela.pt/component/content/article/33-noticias/657-vizela-acolheu-primeira-feira-de-empreendedorismo-junior
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Crescimento Inclusivo do Ave (Centro Distrital de Segurança Social de Braga/CIM do Ave); Ponto 3. Norte 

2020: Linhas Estratégicas do Novo Ciclo de Fundos Estruturais (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N)); Ponto 4. Outros assuntos de interesse. 

23 de abril 

Reunião Núcleo Local de Inserção, com a seguinte ordem de trabalhos: Análise de requerimentos da 

prestação pecuniária do rendimento social de inserção (Novos Processos e Renovações); Elaboração 

conjunta dos acordos de inserção. 

29 de abril 

Reunião da CPCJ, na modalidade restrita, com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura da ata da reunião 

anterior; Informações; Abertura/reabertura de processos de promoção e proteção; Processos em 

acompanhamento; Aplicação de medidas de promoção e proteção, Cessação de medidas de promoção 

e proteção; Outros assuntos. 

5 de maio  

Encontro sobre Boas Práticas das CPCJ’s do distrito de Braga, em Cabeceiras de Basto, com elementos do 

Conselho Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 

5 de maio 

Campanha de Informação e Esclarecimento aos Consumidores de Eletricidade e Gás Natural, na Casa das 

Coletividades, promovida no âmbito do Centro de Informação Autárquica ao Consumidor de Vizela (CIAC) 

em colaboração com a Direção Geral de Energia e Geologia, e promovida pela ADENE- Agência para a 

Energia, dirigida a técnicos do concelho que trabalham com consumidores. As “Mudanças no Mercado 

Energético e Descontos Sociais”, foi o tema em debate. 

3 de maio 

Reunião da CPCJ, na modalidade restrita, com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura da ata da reunião 

anterior; Informações; Abertura/reabertura de processos de promoção e proteção; Processos em 

acompanhamento; Aplicação de medidas de promoção e proteção, Cessação de medidas de promoção 

e proteção; Outros assuntos. 

21 de maio 

Reunião Núcleo Local de Inserção, com a seguinte ordem de trabalhos: Análise de requerimentos da 

prestação pecuniária do rendimento social de inserção (Novos Processos e Renovações); Elaboração 

conjunta dos acordos de inserção. 

27 de maio 

Reunião da CPCJ, na modalidade restrita, com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura da ata da reunião 

anterior; Informações; Abertura/reabertura de processos de promoção e proteção; Processos em 

acompanhamento; Aplicação de medidas de promoção e proteção, Cessação de medidas de promoção 

e proteção; Outros assuntos. 
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3 – AMBIENTE 
 

Produção de resíduos urbanos (ton.) no Município de Vizela 

  
RU 

Recolhidos 

Papel/ 

Cartão 

Embalagens 

Plástico e 

Metal 

Vidro 

abril 671.04 16.820 12.340 23.640 

maio 683.70 13.680 12.900 32.160 

 

Quantidades de resíduos recolhidos no Ecocentro de Vizela  

  
Cartão 

Plástico/ 

Metal 
Madeira REEE Monstros Vidro 

Vid. 

Plano 

Plást. 

duros 
RCD 

R. 

verdes 
Sucata 

abril 1.400 480 0 440 0 9.640 0 1.820 17.780 0 1.440 

maio 0 0 7.500 440 4.260 0 0 0 13.400 6.240 0 

Total (kg) 1.400 480 7.500 880 4.260 9.640 0 1.820 31.180 6.240 1.440 

 

4 - CULTURA  

Reuniões: 

10, 11 e 12 de abril  

“Mostra de Teatro de Vizela” iniciativa promovida pela Associação Vizela Imaginativa (VIA) com o apoio da 

Câmara Municipal de Vizela (10 e 11 de abril – Auditório Luís Lopes Guimarães e 12 de abril – Centro Social e 

Paroquial de Santa Eulália); 

18 de abril  

“6.º Colóquio sobre Aves”, iniciativa promovida pelo Clube Ornitológico de Vizela com o apoio da Câmara 

Municipal de Vizela, na Casa das Coletividades; 

17, 18 e 19 de abril - “Mostra de Teatro de Vizela” iniciativa promovida pela Associação Vizela Imaginativa 

(VIA) com o apoio da Câmara Municipal de Vizela (18 e 19 de abril – Auditório Luís Lopes Guimarães e 17 de 

abril – Centro Social e Paroquial de S. Paio; 

19 de abril 

“Mega Rastreio de Saúde”, iniciativa promovida pela Associação Coração Azul com o apoio da Câmara 

Municipal de Vizela, no Jardim Manuel Faria; 

 23 de abril 

“Letras à Desgarrada”, no âmbito das Comemorações do “25 de abril” promovidas pela Avicella Associação 

Cultural com o apoio da Câmara Municipal de Vizela, na Praça da República; 

25 e 26 de abril 

“Festival de Contos Infantil – Feira do Livro Infantil” iniciativa promovida pela Avicella Associação Cultural, 

Câmara Municipal de Vizela e Biblioteca Municipal Fundação Jorge Antunes, na Casa das Coletividades;  

04 a 08 de maio 

Exposição “Raid 4L Neau” no átrio do Edifício – Sede do Município de Vizela; 
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10 de maio 

“Vizela em Festa”, iniciativa promovida pela Fundação Jorge Antunes, Câmara Municipal de Vizela e Liga de 

Combatentes – Núcleo de Vizela em parceria com diversas escolas e associações vizelenses, no Parque das 

Termas;   

16 e 17 de maio 

“3.ª Festa das Flores”, iniciativa promovida pela Rádio Vizela com o apoio da Câmara Municipal de Vizela, no 

Jardim Manuel Faria e Praça da República; 

29 de maio a 01 de junho  

“12.ª Feira do Livro de Vizela”, que decorreu de 29 de maio a 1 de junho, na Praça do Município. Escolas e 

entidades envolvidas: Agrupamento de Escolas de Vizela; Agrupamento de Escolas de Infias; Colégio de 

Vizela; Instituto Silva Monteiro; Centro de Formação Profissional Duodifusão; Associação Comercial e Industrial 

de Vizela; Santa Casa da Misericórdia de Vizela; Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vizela; 

Associação Coração Azul e Avicella Associação Cultural. Apoio: Condomínios & Condomínios e Associação 

Musical e Recreativa Família Peixoto; 

 

5 – DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

Para além da gestão dos espaços desportivos municipais, aulas de atividade física no meio aquático do 

projeto “Desporto é vida … e não tem idade”, destacam-se as seguintes atividades: 

9 de maio 

Fórum do Desporto, com a temática “Canoagem”, onde estiveram presentes representantes da Federação 

Portuguesa de Canoagem. 

10 de maio 

Apoio na organização da prova de Slalom canoagem no Rio Vizela, organizada pela Associação de 

Mergulho e Atividades Subaquáticas e a Federação Portuguesa de Canoagem. 

11 de maio 

Gala do Desporto 2014 

17 de maio 

“Maio mês do Coração”: caminhada ao S. Bento, por trilhos pedonais, que contou com a presença de 

cerca de 70 pessoas. 

23 de maio 

Final da Taça das Federações, organizada pela Federação de Futebol Popular do Norte.   

31 de maio 

“Maio mês do Coração”: passeio de cicloturismo até ao S. Bentinho da Porta aberta – Gerês. 

11 de junho 

Festa de encerramento do projeto “Desporto é vida … e não tem idade”, atividade que promoveu o 

convívio entre todos os alunos das várias freguesias, no Parque das Termas.  

 

6 – EDUCAÇÃO 

- Análise e acompanhamento do sistema de transportes escolares, nomeadamente dos circuitos efetuados 

pelos veículos do Município; 
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- Análise e atualização da situação socioeconómica dos agregados familiares de alunos que requereram 

apoios no âmbito da ação social escolar; 

- Gestão da componente socioeducativa dos Jardins de Infância e supervisão daquelas que estão sob a 

responsabilidade das Associações de Pais; 

- Triagem das necessidades dos estabelecimentos de ensino (aquisição e reparações de 

equipamento/material) e respetiva resolução; 

- Gestão dos refeitórios escolares - EB S. Miguel e EB Lagoas; 

- Organização de todas as componentes (serviço de refeição, apoio à família, pessoal) da EB Mª Lurdes 

Sampaio Melo; 

- Monitorização de processos do setor, no âmbito da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

- Acompanhamento e tratamento de documentação, no âmbito do Regime da Fruta Escolar, referente ao 2º 

período letivo, para posterior submissão ao IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas; 

- Preparação do Diagnóstico para a atualização da Carta Educativa de Vizela; 

- Acompanhamento nas visitas realizadas pela ACES – Guimarães às escolas do concelho, no âmbito da 

avaliação das condições de segurança, higiene e saúde dos estabelecimentos escolares; 

- Organização do concurso “Despertar para a Segurança e Saúde no Trabalho”, destinado a alunos do 4º 

ano de escolaridade, em parceria com os serviços de Higiene e Segurança do Município e a Autoridade 

para as Condições de Trabalho (ACT); 

- Elaboração do procedimento de recrutamento de estagiários no âmbito do Programa de Estágios para a 

Administração Local (PEPAL), nas áreas de Nutrição e Educação de Infância. 

26 de abril 

Conselho Geral do Agrupamento Escolas de Infias  

30 de abril 

Conselho Geral do Agrupamento Escolas de Vizela  

5 de maio 

Visita ao Centro Educativo Alice Naveiro, no âmbito da CIM – AVE 

 

7 – EMPREENDEDORISMO 

Indicadores do serviço de acompanhamento técnico a empreendedores (2 de abril 2015 a 1 de junho 2015) 

N.º DE ATENDIMENTOS: 34 

N.º DE PROCESSOS: 12 

N.º DE PROMOTORES: 19 

PROCESSOS POR SETOR DE ATIVIDADE:  

Setor Secundário - 1 projetos 

Setor Terciário – 11 projetos 

PROCESSOS POR FASE DE DESENVOLVIMENTO: 

Projetos em fase embrionária – 4 

Projetos em pré-teste – 2 

Projetos em fase de obtenção de financiamento – 3 

Projetos sem exequibilidade económica (em reestruturação) – 1 

Negócios em fase de implementação – 2 



                  ____ _          ____  ___ Relatório de atividades/junho 2015 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA | Praça do Município, 522 | 4815 – 013 Vizela |TEL./FAX 253 489 630/49| E-mail: geral@cm-vizela.pt | www.cm-vizela.pt |Pág. 7/10 

 

Facebook: 

Gostos: 530 Pessoas 

Alcance das Publicações: 972 Pessoas 

Interação: 137 Pessoas 

2 de abril, Inauguração da Perfumaria “5 Sentidos”, Vizela 

Apoio na inauguração do espaço comercial “5 Sentidos”, projeto acompanhado pelo ÊXITO. 

Foi prestado apoio, continuo e permanente, no desenvolvimento concetual, estrutura financeira, publicidade 

e relações públicas, inauguração e monitorização pós abertura. 

8 de abril, Semifinal do Concurso de Ideias Municipal, nas escolas -  Escola Básica e Secundária de Infias, 

Escola Secundária de Vizela e Cenatex de Vizela, Vizela 

Semifinal do Concurso de Ideias Municipal, integrado na Rede de Empreendedorismo Escolar, dirigido a 

alunos do ensino secundário e profissional. 

Auscultação dos projetos, avaliação e seleção dos finalistas para a final municipal do Concurso de Ideias, 

enquanto membros do júri (composto por representantes da Câmara Municipal de Vizela, Comunidade 

Intermunicipal do Ave e a empresa GesEntrepreneur, responsável pela formação e implementação do 

projeto IN.AVE). 

20 de abril, Concurso Municipal de Vizela, na Casa das Coletividades, Vizela 

Realização do Concurso Municipal de Vizela, dirigido a alunos do ensino secundário e profissional, de onde 

saíram três equipas premiadas, todas da Escola Secundária de Vizela, a saber: 

1º Prémio - Projeto “Garrafina”, das alunas Ana Isabel Machado, Ana Rita Machado e Cláudia Sampaio; 

2º Prémio - Projeto “Os Esticadinhos”, das alunas Sónia da Silva, Liliana Fernandes e Fátima da Cunha; 

3º Prémio - Projeto “Pequeno Bolinhol” das alunas Ana Mendes, Diana Mota e Diana Ribeiro. 

Dos 22 projetos a concurso - da Escola Básica e Secundária de Infias, Escola Secundária de Vizela e Escola 

Profissional Cenatex de Vizela - foram apurados 10 projetos para esta final municipal, da qual a equipa que 

saiu vencedora irá, posteriormente, representar o nosso concelho na final supramunicipal, a realizar no 

próximo dia 6 de junho, em Cabeceiras de Basto. 

15 de maio, “1 ANO DE ÊXITO” 

O ÊXITO cumpriu 1 ano de funcionamento. Foi feita avaliação/monitorização do serviço prestado: foram 

feitos mais de 170 atendimentos, a 71 potenciais empreendedores, com 55 novos projetos de negócio. Foram 

realizados workshops, ações de capacitação e sensibilização para a comunidade escolar e jovens adultos. 

Foram acompanhados projetos supraconcelhios ligados ao empreendedorismo educativo, económico, 

social, inclusivo e empresarial, que incluíram a realização de eventos com mobilização dos 8 concelhos que 

integram a rede IN.AVE. 

23 de Maio, Expo Empresas Júnior, Parque do Pontido, Póvoa de Lanhoso 

Acompanhamento da iniciativa “Expo Empresas Júnior”, dinamizada no âmbito do projeto IN.AVE, Rede de 

Empreendedorismo Escolar, dirigida a alunos do 3.º ciclo de ensino. 

O concelho de Vizela foi representado pela turma 9.º E, da EB2,3S de Infias, acompanhada pelo Professor 

José Alberto Rodrigues e pela turma 8.º B, da EB de Vizela, acompanhada pela Professora Sónia Oliveira, 

Professora Sandra Carvalho e Professor Luís Barata. 

30 de Maio, Feira de Empreendedorismo Júnior, na Praça do Município, Vizela 
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A Câmara Municipal de Vizela foi a anfitriã da primeira Feira de Empreendedorismo Júnior, que contou com 

mais de 200 alunos do 2.º ciclo, das escolas que integram a Rede de Empreendedorismo Escolar – IN.AVE, dos 

oito municípios que compõe a Comunidade Intermunicipal do Ave. 

Os alunos e professores participantes tiveram oportunidade de apresentar/comercializar, nos seus stands, os 

produtos finais dos projetos de empreendedorismo que têm vindo a desenvolver ao longo do ano. 

Dos nove projetos a concurso, Vizela arrecadou um terceiro lugar com o projeto “Fruitliss”, da turma 5.ºA da 

Escola Básica de Vizela, orientada pela Professora Sandra Pereira e o Professor Luís Barata, que consistia na 

venda de fruta desidratada através de uma estufa artesanal que funciona, exclusivamente, a energia solar. 

Já a turma do 5.º A da Escola Básica e Secundária de Infias – Vizela, orientada pela Professora Maria Emília 

Araújo e pelo Professor Adelino Pereira, foi distinguida com uma menção honrosa pelo seu projeto “Tuninfias”, 

que visava o desenvolvimento social através da música tradicional local, abrindo a Escola/Academia de 

Música à comunidade. 

O Instituto Silva Monteiro, fez-se representar com as turmas do 6.º A e 6.ºB, orientadas pela Professora Maria 

do Sameiro Freitas, com um projeto com grande impacto ambiental e social, já que os produtos 

apresentados e comercializados na Feira partiam do reaproveitamento de desperdícios, sensibilizando para 

a importância da reciclagem e da criatividade enquanto móbil do empreendedorismo. 

 

8 – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

Indicadores do serviço de acompanhamento do GIP, de 1 de abril a 31 de maio de 2015 

Participação em sessões de informação: 55 candidatos 

Apresentações a ofertas de emprego: 54 apresentações  

Colocações: 8 pessoas  

Integração em ações de formação: 7 pessoas integradas 

Captação de ofertas de emprego: 13 ofertas  

09 de abril 

Sessão coletiva de apresentação de desempregados a uma oferta de emprego realizada nas instalações da 

própria empresa. 

23 de abril 

Dinamização de quatro sessões coletivas de divulgação de Cursos de Especialização Tecnológica (CET’S) 

Participação na formação “Educação Parental”.  

28 de abril 

Dinamização de 1 sessão de apresentação do GIP a novos utentes encaminhados pelo serviço de emprego, 

e divulgação da oferta formativa.  

20 de maio 

Dinamização de sessão de técnicas de procura de emprego aos alunos do último ano do curso Técnico de 

Vendas da Duodifusão.  

21, 22, 26 e 27 de maio 

Dinamização, no centro de emprego de Guimarães, de sessões de divulgação e encaminhamento para o 

Curso de Operador de Tecelagem. 
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9 – JUVENTUDE 

Callidas Clube em Frontignan 

Uma comitiva de 15 atletas entre os 18 e os 15 anos de idade, acompanhada por 2 treinadores, partiu no dia 

04 de junho para França onde irá disputar no próximo sábado o Torneio Branko Karabatic. Na bagagem a 

ambição de trazer o troféu para Vizela, mas acima de tudo a oportunidade de jogar num torneio 

internacional com algumas das melhores equipas do mundo. Uma experiência única! 

Candidatura de acreditação SVE aprovada 

A mobilidade europeia dos jovens é uma aposta do pelouro da juventude pois capacita melhores cidadãos 

e coloca Vizela na Rota da Europa. Através dessa acreditação, a Câmara Municipal de Vizela poderá 

enviar, numa primeira fase, 2 estagiários para a cidade irmã de Frontignan la Peyrade onde irão trabalhar 11 

meses em instituições da cidade e instituições desportivas na preparação do acolhimento ao campeonato 

europeu de futebol 2016. 

Vizela prepara acolhimento de jovens estagiários europeus 

A Câmara Municipal de Vizela juntamente com algumas instituições sociais do concelho prepara o 

acolhimento de 4 jovens franceses, estudantes de uma escola profissional.  

Câmara Municipal de Vizela estabelece parceria com a VIA na elaboração de um projeto de intercâmbio 

bilateral 

O objetivo é submeter um projeto de intercâmbio bilateral com a cidade de Caldas de Reis até ao dia 30 de 

Abril de 2015. Câmara Municipal de Vizela irá colaborar na procura do parceiro espanhol, desenho, 

implementação e avaliação do projeto que se pretende realizar em Vizela no Mês de outubro de 2015. 

Semana Europeia da Juventude 

A Câmara Municipal de Vizela, em colaboração com a agência ERASMUS+ JA desenvolveu durante o mês 

de maio 3 ações junto dos jovens vizelenses que pretendem comemorar a semana europeia da juventude. 

As ações irão desenvolver-se em 2 escolas e no espaço jovem de Vizela.  

 

10 – TURISMO 

Reuniões/Participações 

17/04/2015 – Participação no Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes – FICIS, em Braga. 

21/04/2015 – Reunião com estudante da Universidade de Aveiro, para apresentação de possibilidade de ser 

feito um trabalho sobre os meios de comunicação turísticos de Vizela. 

28/04/2015 – Reunião com a gestora interna do Sistema da Qualidade, com o intuito de se delinear o 

processo dos serviços de Turismo e suas correspondentes atividades. 

10/05/2015 – Participação dos serviços de Turismo na atividade “Vizela em Festa”, através da presença no 

Parque das Termas do stand promocional turístico. 

13/05/2015 – Reunião com Professor da Escola Didaxis, responsável pelo protocolo mantido entre ambas as 

instituições, com o intuito de apresentação da estagiária que estará na Loja Interativa de 18 a 29 de maio. 

19/05/2015 – Participação no Workshop “Introdução ao Coaching”, realizado na Casa das Coletividades. 

26/05/2015 – Reunião com Professor da Escola Didaxis, responsável pelo protocolo mantido entre ambas as 

instituições, com o intuito de apresentação do novo estagiário que estará na Loja Interativa no mês de junho. 

Exposições 
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28/05/2015 - Inauguração da Exposição de pinturas de Lina Santos, na sala de Exposições da Loja Interativa 

de Turismo. 

01/06/2015 - Inauguração da Exposição de pinturas de Lina Santos, na sala de Exposições da Loja Interativa 

de Turismo. 

Visitas Guiadas/ Loja Interativa 

23/05/2015 – Visita Guiada ao Grupo da Associação de Futebol Popular de Guimarães. 

16/06/2015 – Visita Guiada à Cidade. 

17/06/2015 – Visita Guiada às Freguesias. 

18/06/2015 – Visita Guiada às Caves Casalinho. 

Outras Atividades 

* Conceção da informação necessária para inclusão na brochura das Visitas Guiadas 2015, a serem feitas 

internamente. 

* Integração na equipa interna de técnicos para efetuar a Vistoria ao Alojamento Local Nacional. 

* Envio de comunicações prévias de colaboração a todos os responsáveis pelos locais de interesse turísticos 

concelhios inseridos nos itinerários das Visitas Guiadas 2015. 

*Revisão e atualização aos conteúdos das brochuras temáticas a serem distribuídas na Loja Interativa. 

*Introdução e atualização das informações de relevância turística na Plataforma Interativa da Loja. 

*Conceção de nova brochura para distribuição na Loja Interativa, referente às informações que foram 

transmitidas pela TESAL, sobre o novo HAMMAM. 

*Envio de textos de brochuras temáticas ao Porto e Norte de Portugal, com o intuito de apoio nas traduções 

dos mesmos. 

 

11 – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

15 de abril – Aprovação em reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 

Vizela do Plano Operacional Municipal (POM) de Vizela para o ano de 2015 apresentado pelo Gabinete 

Técnico Florestal do Município, segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

28 de maio – Aprovação em reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta (CDDF) de Braga, do Plano 

Operacional Distrital (POD) de Braga para 2015, segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, com a nova redação dada pelo artigo 18.º do Decreto-Lei nº114/2011 de 30 de novembro. 

3 de junho – Início da discussão pública, por um período 30 dias, da proposta do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Vizela, nos termos da Resolução n.º 25/2008 da Comissão Nacional 

de Proteção Civil, que se encontra disponível na página do município na internet em www.cm-vizela.pt e no 

balcão único de atendimento, no edifício da Câmara Municipal, sito na Praça do Município, até ao próximo 

dia 6 de julho. 
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