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PLANO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DA CALHETA

A Missão do Município da Calheta

Governar o Concelho garantindo o seu desenvolvimento de forma sustentada
criando condições às pessoas para que estas vivam cada vez melhor num
Concelho atrativo para viver, trabalhar e visitar, capaz de fixar as populações.
A Visão do Município da Calheta
Ser uma organização responsável, eficiente, moderna e inovadora, que lidere,

aglutine e impulsione o desenvolvimento do Concelho, tornando-a reconhecida
como modelo de gestão autárquica.
Os Valores do Município da Calheta
Responsabilidade -Assumimos as nossas funções e atribuições conscientes
dos princípios que regem o interesse público;

Ética - Exigimos de nós próprios e dos outros os mais elevados padrões de
integridade, igualdade e transparência;
Excelência - É nosso objetivo, alcançar um nível superior de prestação de·
serviços, que vise a melhoria contínua, mediante a orientação para o Munícipe;
Espírito de Equipa - Para cumprir a nossa missão com sucesso sabemos que
temos de trabalhar em equipa para ir ao encontro das necessidades dos
Munícipes:
Iniciativa/Criatividade - Cumpre-nos procurar soluções inovadores, capazes
de melhorar o nosso desempenho e o da nossa Organização:
Cortesia - Devemos praticar, nas nossas relações com os munícipes e
restantes colaboradores, um tratamento delicado e pautado pelos mais
elevados padrões de urbanidade;

".

Respeito - No nosso desempenho, regemo-nos pelos princípios da
consideração, apreço e deferência;
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Objetivos Estratégicos do Município da Calheta

1.Melhoria da Qualidade de Vida
Objetivos operacionais:
1) Implementação do sistema de recolha seletiva de resíduos urbanos;
2) Assegurar o melhoramento dos sistemas de abastecimento de água
i.

Construção de 9 novos reservatórios;

ii.

Substituição de condutas incluindo a repavimentação dos troços
intervencionados;

111.

Construção de novas adutoras;

iv.

Construção de nova estação elevatória no atalho de acesso à Fajã
do Mero;

v.

Delimitação dos perímetros de proteção às nascentes.

2. Regeneração urbana da sede do concelho
Objetivos operacionais:
1) Requalificação da zona balnear do Portinho e do Cais;
2) Abertura de nova via entre o designado Lacete, ao caminho que liga a
Fajã Grande aos Biscoitos;
3) Conclusão das obras junto à Escola Básica e Secundaria da Calheta
i.

Inclui estacionamentos, construção da via que liga com a Rua do
Roque e espaços ajardinados

3. Apoiar o desenvolvimento do setor agropecuãrio
Obietivos operacionais:
1) Disponibilizar maior quantidade de água aos agentes económicos
ligados ao setor,
2) Assegurar a manutenção e reparação dos caminhos agrícolas;
3) Solucionar o problema do aterro para cadáveres de animais em parceria
com a Direção Regional do Ambiente.
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4. Melhorar as infraestruturas do concelho
Objetivos operacionais:

1) Beneficiação do espaço junto ao Cemitério do Norte Pequeno;
2) Inclui pavimentação, ordenamento do estacionamento e ajardinamento
3) Requalificação dos caminhos e muros da zona residencial da Caldeira
de Santo Cristo em parceria com a Direção Regional do Ambiente;
i.

Inclui a eletrificação da Fajãs do Belo, Tijolos e Caldeira em parceria
com aEDA

4) Construção de restaurante na Pontinha;
5) Adaptação do edifício escolar do Norte Pequeno para espaço
Museológico;
6) Requalificação do Lugar de Porto Novo;
i.

Inclui a construção de sa!)itários

7) Construção de sanitários nas Fajãs da Penedia e Mero;
8) Construção de zona balnear na Fajã de São João;
9) Construção de zona balnear na Fajã dos Vimes;
10)Adaptação do edifício propriedade do Município na Fajã de São João
para restaurante;
11 )Construção de Parque de Merendas na zona da Ribeira do Cruzai junto
aos moinhos na freguesia se Santo Antão;
12)Melhoramento das poças das Pontas e Penedia;
13) Construção de sanitários na Fajã dos Cubres em parceria com a
Direção Regional do Ambiente;
14)Repavimentação da zona residencial da Fajã dos Bodes e construção de
sanitários;
i.

Inclui correção de muros

15)Construção do edifício sede da Junta de Freguesia do Topo;
16)Construção de uma zona de acolhimento na Caldeira de Santo Cristo
em parceria com a Direção Regional do Ambiente;
17)Const.rução de restaurante na Fajã dos Vimes;
18)Requalificação da zona balnear da Pontinha.
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5. Alinhar a organização com a estratégia do Município

Objetivos operacionais:
1 ) Reorganização dos serviços;
2) Realinhamento funcional (processos e circuitos);
3) Desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação,
visando ganhos de produtividade e eficácia;
4) Criar um serviço que assegure de forma sistemática a recolha de
informação sobre as fontes de financiamento disponíveis para o
Município e os agentes económicos do concelho.

6. Melhorar o serviço ao munícipe e a imagem do Município

Objetivos operacionais:
1) Criação da função de recolha de sugestões e reclamações dos
munícipes;
2} Instituição de objetivos de avaliação do desempenho, dos serviços e
individuais, associados a metas de satisfação do munícipe;
3} Desenvolvimento de mecanismos de comunicação e informação aos
munícipes;
4} Desenvolver mecanismos de apoio ao empreendorismo e ao
investimento.
Calheta, 24 de outubro de 2018

O Presidente da Câmara
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Décio Natálio Almada Pereira

