
Projeto Consultoria para uma Cidade Melhor 
 

II 
O projeto consiste em duas bases. 
 
- Suporte a micro e pequenas empresas instaladas na cidade de Vizela e num futuro região do 
ave. 
-Suporte ao empreendedorismo aos novos e futuros empresários. 
 

Este projeto advém duma empresa júnior que eu e uns colegas tentamos criar dentro da 
universidade, que eventualmente teve que ser cancelada devido à falha dos termos propostos, 
relativo aos fundos pedidos. Após ter visto o programa Orçamento Participativo Jovem VIZELA 
notei que era uma oportunidade para uma simbiose cidade/projeto. 
 
Poderá trazer vantagens competitivas às empresas de modo a fazer face a grandes superfícies 
e às cidades em redor. Relativamente aos projetos de negócio as vantagens estão assentes na 
rentabilidade dos mesmos e numa maior probabilidade de serem aceites aos fundos nacionais.  
 
Resumidamente o projeto anda ao redor sobretudo da consultoria. Claro que com o 
desenvolvimento do mesmo, oportunidades de formação e estágios serão disponibilizados 
com possível parceria de várias empresas e organizações públicas/privadas.  
 
Poderá haver premissas relativas ao início do projeto, porque formação terá que ser dada e a 
utilização de outsourcing com outras empresas (parceiras) poderão demorar a ser efetuadas. 
Poderá ainda haver custos fixos com a manutenção da organização a médio/longo prazo e 
imensas variáveis a curto prazo que serão definidas após a aceitação do projeto. 
 
A viabilidade do projeto será feita após um teste de campo. Neste ponto, se necessário, pode-
se incluir uma matriz de direitos de decisão por parte de órgãos da câmara municipal. 
 
Como organização do projeto irá haver uma direção multifacetada pois irá ter funções de 
primeira linha no que toca à consultoria em si e na organização interna desde 
marketing/comunicação ao controlo financeiro. Claro se o projeto desenvolver mais que o 
previsto haverá uma estruturação mais adequada às funções presentes. 
 
Não querendo prolongar mais aguardo ansiosamente por uma resposta, para uma 
apresentação mais desenvolvida do projeto assim como limitações que possa apresentar à 
orçamentação. 
 
III 
Organizacional: Formação ao nível de consultoria e aptidões comerciais. Escritório e material 
adequado para o desempenho do mesmo. A estrutura da organização será dividida em 
Departamento Financeiro e Departamento de Comunicação e Marketing (com flexibilidade de 



reestruturação assim que as necessidades o ditem. 
Funcional: Softwares de controlo financeiro e de desenvolvimento de marketing. 
Computadores para a realização de planos financeiros e estudo de controlos financeiros. 
Pessoal: Abertura a médio prazo vagas para estágio e vagas para formação com empresas 
parceiras. 
 
Este projeto irá desenvolver a capacidade empreendedora da população Vizelense. 
 
IV 
 
O plano de atividades para uma organização deste tipo terá que ser feito de acordo com a 
evolução da mesma e sendo flexível a variáveis internas e externas que irão existir na fase 
inicial. 

VI  
 
Tendo Vizela vindo a perder cada vez mais jovens qualificados e não qualificados por falta de 
oportunidades este projeto poderá significar não só retenção do mesmo mas também o 
desenvolvimento da economia local. O comércio tradicional tem vindo perder a passos largos 
o poder económico entre 2 a 3% ao ano, algo que poderá ser reversível utilizando as 
ferramentas certas. 
 
VII 
Mencionado na análise funcional, os materiais necessários serão numa fase inicial o suficiente 
para gerir um escritório de pequena dimensão entre 2 a 3 pessoas. 
 
VIII 
A orçamentação é completamente variável dependendo das oportunidades existentes para 
criação dum escritório em Vizela. Dos recursos presentes em stock por parte da Camara 
Municipal e pelas parcerias feitas com outras pessoas que poderão trazer suporte à 
organização com material e formação necessária. 


