
A Comissão Técnica de Análise das Propostas do Orçamento Participativo Jovem de Vizela (OPJ 

de Vizela) em cumprimento com a alínea f), do nº 2. do art.º 11, das Normas de 

funcionamento do Orçamento Participativo Jovem e após término do período de audiência 

prévia dos interessados exclui a proposta “Projeto Consultoria para uma Cidade Melhor”, 

apresentando a seguinte fundamentação: 

A proposta não nos parece acrescentar valor à atividade prestada no âmbito do ÊXITO 

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo da Câmara Municipal de Vizela, já que os serviços 

disponibilizados estão já contemplados na nossa dinâmica de atuação regular.  

A Câmara Municipal de Vizela pretendendo que o concelho de Vizela seja uma referência ao 

nível do empreendedorismo qualificado, consumado no investimento permanente e 

continuado da população, na aprendizagem ao longo da vida, criando condições para a 

conversão do conhecimento em valor empresarial, criou o ÊXITO Gabinete de Apoio ao 

Empreendedorismo, em Maio de 2014. 

Foi entendimento da Câmara Municipal de Vizela que o empreendedorismo deveria ser 

ativado de forma diferenciada face aos distintos segmentos etários e circunstanciais da 

população local, garantindo o retorno expectável de cada grupo, alvo de intervenção da 

política municipal. A consolidação de uma cultura empreendedora consuma-se, então, numa 

intervenção precoce e incisiva na comunidade escolar, pela capacitação de alunos e 

sensibilização dos demais intervenientes no processo educativo. 

Pretende-se também fomentar o espírito empresarial / autoemprego através da criação de 

empresas/novos postos de trabalho, que contribuam para o crescimento económico e social 

local, sendo que o concelho de Vizela deverá assumir-se como hospedeiro apetecível de novos 

negócios, pelo apoio e agilização do processo de criação de empresas. Em paralelo, é de 

incentivar a expansão e/ou reconversão de negócios já existentes, garantindo a sua 

sustentabilidade e competitividade de mercado, sobretudo no que concerne às indústrias 

tradicionais e comércio local. 

O alinhamento das valências das entidades locais que se inscrevem na dinâmica educacional, 

formativa e de incentivo ao emprego e acesso a financiamento, permite-nos, de forma eficaz e 

desburocratizada, assessorar todos os empreendedores e potenciais empreendedores. 

O Êxito Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo é, então, um serviço técnico especializado e 

gratuito, da Câmara Municipal de Vizela, para apoio à criação, reconversão e expansão de 

negócios: acompanhamento e diagnóstico de projetos de negócio, acesso a financiamento e 

assessoria técnica, nomeadamente ao nível da comunicação estratégica e financeira. 

Eixos de intervenção: 



Comunidade Escolar – Sensibilização e capacitação precoce para a adoção de uma postura 

empreendedora com dinamização de ações locais e supraconcelhias; 

Jovens Adultos – Qualificação curricular através do ensino regular e/ou complementar; 

Incentivo à integração na vida ativa (1.º Emprego/Autoemprego). 

População Ativa – Qualificação curricular de especialização e/ou reconversão profissional. 

Desempregados – Qualificação curricular; Incentivo ao autoemprego ou à adoção de 

metodologias eficazes de procura ativa de emprego. 

Investidores – Apoio na conceção e implementação de novos negócios no concelho. 

Empresas – Sensibilização para a dinâmica empreendedora na responsabilidade social. 

O ÊXITO Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo articula ainda a sua atividade com o Centro 

de Incubação e Aceleração de Vizela (parceria com a ANJE – Associação Nacional de Jovens 

Empresários) e o GADJET – Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Jovem para a 

Empregabilidade Total, ambos valências da Câmara Municipal de Vizela e que, assim, 

constituem um núcleo de apoio aos empreendedores. 

 

 

 


