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VISÃO E MISSÃO DO MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE PARA O
BIÉNIO 2021/2022

Visão - A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, tem por missão definir estratégias e linhas
orientadoras para o desenvolvimento sustentável do Município, contribuindo para a afirmação da
importância e competitividade do mesmo no quadro da região e do país, através da execução de
medidas e programas nas diferentes áreas da sua competência e promovendo a qualidade de vida
dos seus munícipes, em diálogo constante com as instituições e os diferentes agentes de intervenção
local.
Missão - Promover a articulação dos serviços, garantindo a concretização das políticas municipais e
das atividades definidas no quadro das Grandes Opções do Plano, orientando e apoiando a atividade
das estruturas autárquicas para as áreas do planeamento estratégico e do território, do planeamento e
gestão financeira e orçamental, do desenvolvimento económico, da comunicação, imagem e
relações públicas, das tecnologias de informação, da gestão dos edifícios municipais, das relações
institucionais com os órgãos autárquicos e de soberania nacional. Incentivar, orientar e apoiar as
estruturas na implementação e na concretização das seguintes atividades: Na gestão de
equipamentos desportivos e na cooperação com o movimento associativo; Nas áreas da
modernização administrativa, de habitação e ação social, de cooperação intermunicipal, de
planeamento e gestão de recursos humanos; Na gestão de processos de concurso de empreitadas e
fornecimentos; Nas áreas do planeamento e gestão urbanística; Nas áreas dos sistemas de
informação geográfica; Nas áreas do ambiente e de prestação dos serviços públicos de higiene e
limpeza urbanas; Na gestão do parque de viaturas municipais e a gestão, qualificação e conservação
dos espaços públicos; Na verificação e garantia do cumprimento dos regulamentos e posturas
municipais; Nas áreas da educação e da juventude, da cultura, da leitura pública, do turismo e do
património cultural, apoiando o movimento associativo e a comunidade educativa; Nas áreas da
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segurança e Proteção Civil dos cidadãos, supervisionando em matérias de proteção civil
indelegáveis.

O Presidente da Câmara
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