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Mapa Estratégico

VISÃO: Ser reconhecido como um Município inovador, atrativo, 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 

“Para alcançarmos a 
nossa visão, como 

deveríamos ser vistos 
pelas nossas Partes 

Interessadas?"

Promover os 
valores naturais, 

culturais e 
patrimoniais do 

concelho

Requalificar e 
modernizar o 

parque escolar e 
promover o sucesso 

escolar e a 
qualidade do ensino

Promover e 

assegurar a 
qualidade ambiental

Promover a 
qualidade de vida 

dos cidadãos

Orientações 
Estratégica

Objectivos 
Estratégicos

Criar e manter parcerias entre a autarquia e outras Partes Interessadas (munícipes, fornecedores, coletividades, associações,...)

Requalificar / modernizar os equipamentos 
existentes no concelho e construir novos 

equipamentos desportivos

Combater  o desemprego

Aumentar os níveis de qualificação da 
população

Requalificar / modernizar o parque escolar

Promover o sucesso escolar

Recuperar Castro 
D'Ovil

 PARTES INTERESSADAS                          

Promover o concelho como destino turístico, fomentando a 
participação nas várias Feiras de Turismo

Promover / aumentar a divulgação da marca da cidade

Promover eventos culturais, desportivos e de lazer, mantendo e 
apoiando a realização dos eventos "chave" da Autarquia

Promover o sucesso escolar

Qualificar o ambiente urbano e continuar 
com o desenvolvimento do Parque da Cidade

Resolver carências 
habitacionais, 
reabilitando 

Bairros Sociais

Apoiar as famílias

Renovar a rede pública de abastecimento de
água e saneamento básico

Requalificar jardins, praças e rotundas e 
alargar a área destinada  a Hortas 

Comunitárias

Apoiar o empreendedorismo inovador

Apoiar a criação de novas empresas e atrair 

Requalificar o Canal Ferroviário - ReCAFE

Incentivar a Reabilitação Urbana

Promover a acessibilidade e mobilidade, potenciando a morfologia do Território

FINANCEIRA

PROCESSOS

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

“Para satisfazermos os 
nossos clientes,  como 
devemos alcançar a 
excelência nos nossos 
processos de prestação de 
serviços?”

Promover o equilibrio nas contas municipais

Optimizar a gestão dos processos internos

Promover a utlização das tecnologias de informação e comunicação

Cuidar e rentabilizar o património municipal

Assegurar a redução de custos de contexto

Promover medidas de apoio aos jovens e à habitação

Apoiar o Comércio 
Local

Apoiar a criação de novas empresas e atrair 
investimento

Melhorar continuamente a eficácia do SGQ

Monitorizar a performance do Município

Promover 
políticas de 

inclusão social

Proporcionar o
convívio 

intergeracional, 
incentivando  o 

voluntariado

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

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

Reforçar as competências dos trabalhadores

Promover a satisfação e motivação dos trabalhadores

Apostar na Formação dos Trabalhadores

Melhorar continuamente a eficácia do SGQ
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