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Mapa Estratégico

VISÃO: Ser reconhecido como um Município inovador, atractivo, integrador e sustentável, que valorize e salvaguarde um serviço público 
regido por parâmetros de qualidade, credibilidade e transparência.

MISSÃO: Promover o bem-estar dos cidadãos, o desenvolvimento económico, cultural e social integrado, fomentando a competitividade e 
sustentabilidade territorial e ambiental, tendo por base a aposta no conhecimento, nas tecnologias de informação e comunicação e qualidade 
dos serviços prestados.

Assegurar o 
desenvolvimento 

sustentável do concelho

Promover a eficácia e 
eficiência dos serviços

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira 

Promover os valores 

naturais, culturais e 

patrimoniais do 

concelho

Reabilitar o parque 
escolar e promover o 
sucesso educativo e 
qualidade do ensino

Promover e assegurar a 

qualidade ambiental
Promover a qualidade 
de vida dos cidadãos

Orientações 
Estratégicas

Objectivos 
Estratégico

Definir parcerias entre a autarquia e outras entidades/agentes

Rentabilizar os equipamentos existentes no 
concelho

Promover o concelho como destino turístico

Combater  o desemprego

Aumentar os níveis de qualificação da população

FINANCEIRA

PROCESSOS

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

“Para sermos bem sucedidos
financeiramente / junto da
Sociedade, como deveríamos 
ser vistos pelas Partes 
Interessadas”

“Para alcançarmos a nossa visão, 
como sustentaremos a nossa 
capacidade de mudar e melhorar?”

“Para satisfazermos os nossos 
clientes,  como devemos 
alcançar a excelência nos 

“Para alcançarmos a 
nossa visão, como 

deveríamos ser vistos 

Promover o equilibrio nas contas municipais

Optimizar a gestão dos processos internos

Promover a utlização das tecnologias de informação e comunicação

Promover o aumento da receita

Reforçar as competências dos trabalhadores

Promover a satisfação e motivação dos trabalhadores

Assegurar a redução de custos de contexto

Promover o concelho como destino turístico

Desenvolver a estratégia para a marca da cidade

Promover eventos culturais, desportivos e de lazer

Aumentar os níveis de qualificação da população

Modernizar o parque escolar

Combater o abandono escolar

Qualificar o ambiente urbano

Resolver carências 
habitacionais

Definir uma estratégia para atrair população

capacidade de mudar e melhorar?”
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