
M
u

n
ic

íp
io

 d
e 

M
ir

a
n

d
el

a
 

G
R

A
N

D
E

S
 O

P
Ç

Õ
E

S
 D

O
 P

L
A

N
O

  

2
0
1
8

 -
 2

0
2
1

 

 

 



Grandes Opções do Plano 2018-2021 

Município de Mirandela 

 

 

  
Página 1 de 6 

 

INTRODUÇÃO 

As Grandes Opções do Plano (2018 – 

2021) e o Orçamento 2018 que se 

apresentam, constituem um documento 

que se assume concretizar.  

Este documento baseia-se num conjunto 

de eixos estratégicos e nas principais 

ações a realizar no espaço temporal de 

quatro anos (2018 a 2021), 

considerando-se que estão envolvidos 

nas tarefas a concretizar, os eleitos e 

todos os trabalhadores do Município. 

Considera-se que este é um documento 

em melhoria contínua que conta com a 

opinião de todos e consequentemente, 

contribuir para, em conjunto, obtermos 

um concelho com cada vez melhores 

condições e qualidade de vida. 

Encaramos o presente documento como 

um grande desafio que se coloca a todos 

nós e como o alicerce de uma gestão 

eficaz, eficiente e transparente. 

Queremos incentivar os Munícipes, 

dirigentes de diferentes organizações e 

empresários a participar, com os quais 

pretendemos contar para elevar o 

território de Mirandela a um espaço de 

referência para se viver, trabalhar e 

visitar.  

Este documento, de natureza 

estratégica, integra a análise dos 

ambientes interno e externo que têm 

influência, a curto/médio prazo, na 

gestão territorial.  

Fazem parte do ambiente interno as 

forças e as fraquezas que são objeto de 

melhoria contínua no seio do 

Município.  

Fazem parte do ambiente externo as 

oportunidades e as ameaças que não 

podem ser controladas pelo Município, 

podendo, apenas ser tomadas medidas 

que possam atenuar essas ameaças e 

favorecer as oportunidades. 

AMBIENTE INTERNO  

FORÇAS 

Certificação do Sistema de Gestão 

da Qualidade em todos os serviços 

do Município 

Elevado número de recursos 

humanos qualificados 

Parcerias estabelecidas com 

organizações promotoras do 

desenvolvimento local 

Cumprimento do plano de 

saneamento financeiro 

Potencialidades da atividade 

turística na região 

Potencial turístico do rio Tua 

Atendimento de proximidade ao 

munícipe 

Criação do Gabinete de Apoio às 

Freguesias 
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AMBIENTE INTERNO  

FRAQUEZAS 

Desmotivação dos colaboradores 

Lacunas ao nível da conservação, 

segurança e acessibilidade de 

alguns edifícios do Município 

Reduzido número de recursos 

humanos operacionais para dar 

resposta às necessidades 

Regulamentos a carecerem de 

revisão/adequação 

Software e hardware obsoletos 

Lacunas ao nível da gestão da 

informação e articulação entre 

serviços 

Plano de Saneamento Financeiro 

 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

Quadro Comunitário Portugal 2020 

Programas Ocupacionais do IEFP 

Acessibilidade a tecnologias de 

informação 

Presença do ensino superior 

Centralidade do nosso território na 

região 

Existência de produtos de qualidade 

 

AMBIENTE EXTERNO 

AMEAÇAS 

Concorrência de diversas 

organizações na obtenção de 

financiamento 

Exigência de requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis aos 

serviços 

Migração da população jovem e 

empreendedora 

É com grande ambição que afirmamos 

que temos um importante caminho a 

percorrer que nos fará abraçar 

oportunidades e, consequentemente, 

alavancar o concelho de Mirandela, 

tornando-o num espaço sustentável, 

coeso e competitivo, isto é, num espaço 

de todos e para todos! 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

O Município de Mirandela tem cinco 

eixos estratégicos definidos e alinhados 

em concordância com os objetivos e 

planos de entidades supramunicipais.  

As ações definidas para cada eixo 

estratégico tiveram como base os 

compromissos eleitorais assumidos, 

visam o desenvolvimento sustentável do 

concelho e estão consertados com a 

Visão, a Missão e os Valores do 

Município de Mirandela.  

Visão 

Mirandela, um concelho de todos e 

para todos! 
 

MISSÃO 

Atender às necessidades e às 

expectativas dos cidadãos, 

trabalhando em prol de um 

município sustentável, coeso e 

competitivo. 
 

VALORES 

Responsabilidade 

Transparência 

Justiça 

Equidade 

Proximidade 

Inovação e competitividade 

Cultura organizacional de qualidade 

e orientada para o munícipe e partes 

interessadas 

EIXO ESTRATÉGICO 1 – 

Urbanismo e ruralidade 

Entendemos o Município de Mirandela 

como um todo, em que as áreas urbanas 

se fundem com as áreas rurais. 

Comprometemo-nos em transformar 

Mirandela num concelho em que as 

relações urbano-rural funcionam, pois 

são fundamentais e complementares.  

Ações 

Colmatar as necessidades de 

reabilitação do espaço urbano e de 

revitalização do espaço rural 

Melhorar as condições dos espaços 

verdes 

Garantir eficácia no funcionamento 

dos sistemas de abastecimento de 

água e de saneamento e na recolha e 

tratamento de resíduos 

Implementar uma rede de 

transportes entre a cidade e as 

aldeias 

 

EIXO ESTRATÉGICO 2 – 

Proximidade com os munícipes 

O bem-estar dos munícipes é um 

importante foco da nossa atuação. 

Como tal, considera-se ser fundamental 

atuar em proximidade e em consonância 

com os interesses dos cidadãos, dando-

lhes acesso à informação necessária 

para a realização das suas expetativas e 
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ambições. Queremos que todos sintam a 

transparência com que trabalhamos e, 

ao mesmo tempo, sejam livres para 

expor as suas preocupações e 

aspirações. 

Ações 

Contamos com a modernização 

administrativa para prestarmos um 

serviço célere e de qualidade 

Utilizaremos o orçamento 

participativo como instrumento para 

dar voz implementar as ideias dos 

munícipes  

Gerir os edifícios e equipamentos 

do Município de forma racional de 

modo a se prestarem, aos 

munícipes, serviços de qualidade e 

eficazes 

 

EIXO ESTRATÉGICO 3 – 

Dinamismo económico e emprego 

O Município de Mirandela está 

empenhado em atrair investimento e em 

fixar empresas promovendo, assim, a 

criação de emprego. Trabalhamos no 

sentido de garantir as melhores 

condições possíveis a quem pretende 

investir no nosso concelho, bem como 

em apoiar as empresas existentes, 

criando assim oportunidades de 

negócio.  

 

Ações 

Em termos de espaço, contamos 

com a requalificação do Complexo 

Industrial do Cachão 

(Agroindustrial do Nordeste) e com 

a ampliação da Zona Industrial de 

Mirandela 

Fornecer, aos investidores, 

informação atualizada, correta e 

adequada  

Promover a criação de um serviço 

de apoio ao comércio tradicional  

Contamos com uma forte 

componente diplomática para 

liderar nos fóruns de decisão 

 

EIXO ESTRATÉGICO 4 – 

Mirandela inclusiva e solidária 

Queremos transformar Mirandela num 

concelho em que todos dão o seu 

contributo para, em conjunto, vivermos, 

trabalharmos e visitarmos um território 

de excelência. Nesse contexto, iremos 

proporcionar os meios adequados para 

conhecermos as ansiedades a que 

aspiram os Mirandelenses. Iremos 

trabalhar de forma responsável e justa e 

equitativa na distribuição de apoios 

sociais, trabalhando em rede com todos 

os parceiros.  
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Ações 

Implementar uma Unidade Móvel 

de Saúde que será uma mais-valia 

para a promoção da saúde dos 

habitantes de Mirandela  

Em consonância com um 

fornecimento de água de qualidade, 

pretendemos rever as atuais taxas 

aplicadas sobre o seu fornecimento, 

bem como sobre o saneamento e o 

tratamento de resíduos. 

Reduzir o Imposto Municipal sobre 

Imóveis e devolver o Imposto sobre 

o Rendimento de pessoas 

Singulares 

Adaptar o atual regulamento de 

estacionamento às necessidades dos 

moradores em ruas com 

estacionamento tarifado 

Sinalizar e acompanhar idosos que 

vivam isolados 

Promover a criação de um serviço 

de apoio para melhorar as condições 

de vida da população mais 

carenciada  

Descentralizar competências e 

respetivas verbas para as Juntas de 

Freguesia 

 

EIXO ESTRATÉGICO 5 – Visão e 

estratégia 

Queremos que Mirandela se transforme 

num concelho de todos e para todos! A 

concretização deste anseio passa por 

perspetivar o futuro. Damos valor ao 

que queremos atingir e, para tal, 

contamos com um forte planeamento 

estratégico e com a sua constante 

avaliação, adequação, atualização e 

melhoria.  

Ações 

Desenvolver um plano estratégico 

para a promoção e utilização da 

Zona Industrial de Mirandela 

Plano municipal do regadio de 

modo a que se constituam reservas 

estratégicas de água 

Qualificar a Estação Ferroviária 

para se transformar na Casa da 

Cultura e das Artes “Dr. José 

Gama” 

Proporcionar melhores condições de 

ensino e propor a abertura de novos 

cursos para a Escola Profissional de 

Arte de Mirandela  

Criar uma Escola de Desportos 

Náuticos não Motorizados que 

dinamize o rio Tua 

Desenvolver e fazer chegar ao 

cidadão uma Agenda Cultural 

apelativa, recuperando-se a “Festa 

da Geografia” 

Qualificar e dinamizar o Posto de 

Turismo 

Instalar um Centro Interpretativo do 

Território 

Melhorar as condições das praias 

fluviais 

Construir um pavilhão multiusos e 

qualificar o atual pavilhão 

“INATEL” 

Criar uma rede de pontos de 

carregamento de carros elétricos 

Criar zonas de estacionamento de 

curta duração para clientes do 

comércio tradicional 
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Cumprir as atividades do Plano de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Constituir uma equipa municipal de 

vigilantes / sapadores florestais 

Proporcionar melhores condições de 

funcionamento do Conselho 

Cinegético e de Conservação da 

Fauna Municipal de Mirandela 

Dinamizar as boas práticas de 

gestão da caça e apoiar a prática da 

pesca desportiva 

Reduzir a dívida da Câmara 

Municipal e o tempo médio de 

pagamento a fornecedores 

Promover a qualificação e aquisição 

de novas competências aos 

trabalhadores do Município 

 


