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PROPOSTÁ 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS 

(Ciclo 2023-2024) 

O sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho da Administração Púb ica (5 ADAP), 

aprovado pela Lei n.° 66-B/2007, de 18 de dezembro, adaptado aos serviços da administração 

autárquica por força do disposto no artigo 1.0 do Decreto- Regulamentar n.° 18/2009, de 4 de 

setembro, articula se com o sistema de planeamento de cada entidade, constituindo um 

instrumento de acompanhamento e avaliação do cump(mento dos objefvos estratégicos 

plurianuais determinados pelo órgâo executivo e dos objetivos anuais e panos de afvidades, 

baseado em indicadores de medida a obter pelo serviço. 

Das disposições conjugadas do n.° 1 do artigo 4.° e da alínea a) do artigo 5.° do Decreto-

Regulamentar n.° 18/2009, resulta a necessidade da Câmara Municipal, no âmbito do sistema 

de planeamento, fixar os objetivos estratégicos que visam alinhar a gestão estratégica com a 

gestão operacional. 

Pelo exposto, proponho que a Câmara delibere: 

a) Aprovar a missão, a '(são, os va ores e os objetivos estratégicos para o período de 2023 a 

2024 da Câmara Municipal de Castro Verde nos termos a seguir indicados: 

Miss3o: Definir e executar p0 'tcas tendo em vista a defesa dos interesses e a satisfação das 

necessidades e expetativas da popu ação local, promovendo o desenvolvimento do Concelho 

e atuando em áreas estratégcas como: desenvolvimento económico, transportes e 

comunicações, ação social e habitação, tempos livres e desporto, ambiente, saúde, 

equipamentos rurais e urbanos, ordenamento do território e urbanismo, educação, património, 

c tura e desporto. 

Vis5o: Ser um Munic'po de referênca, capaz de proporcionar uma elevada qualidade de vda à 

sua população e de conduzir o Concelho para níveis superiores de modernzação, através da 
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imp ementação de medidas e da concretização de ações fundamentais para o desenvo imento 

loca e da dinamização de uma economia sustentável. 

Valores: O Município de Castro Verde norteia a gestão dos seus recursos por um conjunto de 

valores da sua cultura organizacional, a saber: coesão territorial responsabilidade social, 

participação transparência, sustentabilidade ambiental, eficiência e qualidade superior. 

Objetivos estratégicos: 

OE1 - Promover o Desenvolvimento Económico e Soca. 

0E2 - Implementar medidas tendo em vista a melhoria da qua dade de sida dos munícipes. 

0E3 Implementar medidas para promoção e desenvolvimento da cu tura, do turismo e 

desporto do Concelho. 

0E4 - Fomentar políticas que protejam o ambiente. 

0E5 - Garantir o equilíbrio económico e financero do Município. 

OEÓ - Desenvolver as melhores formas de re acionamento com os prncpas agentes do 

Concelho. 

b) Que os serviços competentes procedam s necessárias articulações e estruturem os dversos 

subsistemas do SIADAP, para que os mesmos possam funcionar de forma integrada pe a 

coerência entre os objetivos fixados no âmbito do sistema de planeamento, os objetivos do 

ciclo de gestão da entidade, os objetivos das unidades orgânicas, aos demais dirigentes e 

trabalhadores, por forma a garantir que aquele instrumento permita o adequado 

acompanhamento, bem como a avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos 

plurianuais acima propostos. 

Castro Verde, 12 de dezembro de 2022 

O Vice-Presidente da Câmara Muncpal de Castro Verde 

David Manuel Pego Merritt Marques 


