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1. Enquadramento 

O Acordo de Parceria que Portugal assumiu com a Comissão Europeia, denominado Portugal 2020, 

consagra a política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial apoiada pelos 

fundos comunitários, e que estimulará o crescimento e a criação de emprego nos próximos anos 

em Portugal. Os fundos estruturais serão assim, entre 2014 e 2020, o instrumento essencial de 

apoio ao desenvolvimento do País e à correção das assimetrias que ainda persistem. 

O Plano de Ação Estratégico Municipal (PAEM) de Condeixa-a-Nova identifica três eixos estratégicos 

fundamentais (Condeixa de Proximidade | Condeixa Civitas de Inclusão | Condeixa Competitiva). 

Estes por sua vez, em conjunto, agrupam onze linhas de intervenção, que permitem a prossecução 

dos objetivos de desenvolvimento definidos. 

A prossecução desta Estratégia, do ponto de vista operacional, implica a sua tradução em 

realizações para o território, recorrendo aos instrumentos de política pública, como forma de 

garantir o “alcance” dos objetivos traçados para o horizonte temporal 2014-2020. 

Por conseguinte, a “Declaração de Compromissos 2020” para o Município de Condeixa-a-Nova, 

pretende também pautar a mobilização desta estratégia, por princípios e orientações de 

desenvolvimento harmonioso e convergente. 
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2. Os Compromissos da Estratégia 2020 

A Declaração de Compromissos estabelece, designadamente, o compromisso com o Plano de Ação 

Estratégico Municipal (PAEM) de Condeixa-a-Nova, a sua Missão e Visão, os princípios orientadores 

e os compromissos dos atores locais, tendo em vista a melhoria permanente da qualidade de vida 

dos munícipes e para garantir um desenvolvimento territorial sustentável. 

Os compromissos assumidos deverão ter uma abrangência global, e estar em estreita relação com 

a Missão e Visão do Município de Condeixa-a-Nova. 

Visão | A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova trabalhará para garantir as melhores 

condições e qualidade de vida aos seus munícipes. 

Missão | Prestar serviços de elevada qualidade, satisfazendo de modo eficiente as 

expectativas dos munícipes e outros utentes, no âmbito das suas atribuições e 

competências. Desenvolver as melhores práticas procedimentais, estimulando 

a formação continuada dos seus funcionários, de modo a criar as mais completas 

empatias entre a Instituição Municipal e as Famílias e Empresas que com ela 

interagem, gerando Políticas de Desenvolvimento Sustentável, crescentemente 

participadas 

A estratégia de desenvolvimento de Condeixa-a-Nova, ancorada por orientações de base regional 

(Centro 2020), nacional (Portugal 2020) e comunitária (Europa 2020), incorpora ainda, na respetiva 

conceção e posterior implementação, princípios de atuação específicos, permitindo nortear as 

atuações definidas às dinâmicas da envolvente: 

� Princípio da eficiência – Através da otimização dos recursos existentes, que conduzam a 

atuação eficaz por parte do Município de Condeixa-a-Nova, maximizando os benefícios e 

os resultados. O princípio da eficiência remete ainda para uma atuação orientada para os 

resultados, sendo que para tal, poderá em muito contribuir a promoção da eficiência 

coletiva das intervenções (ex.: geração de parcerias, cooperação, etc.); 

� Princípio da seletividade – Pelo dever de fazer opções e definir prioridades, e por focalizar 

os esforços na seleção de oportunidade/soluções. Este princípio incorpora ainda a 

dimensão de dar resposta aos desafios lançados pela Estratégia Europa 2020, aproveitando 

as oportunidades de financiamento da política de coesão 2014-2020; 
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� Princípio da transparência – Por assegurar boas práticas de informação pública dos apoios 

concedidos e da avaliação dos resultados obtidos. 

Os subscritores do “Programa Estratégico Municipal Condeixa-a-Nova 2020” serão os principais 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento de Condeixa-a-Nova. Como tal, de modo a afirmar 

o Concelho como um território de Proximidade, Inclusivo e Competitivo, devem os subscritores 

reconhecer os seguintes compromissos: 

� Consolidação Ambiental – Pela capacidade dos atores locais conhecerem e valorizarem a 

importância dos valores ambientais e arquitetónicos, tornando-os num elemento distintivo 

do Concelho, bem como, assegurando ao mesmo tempo a sua preservação; 

� Consolidação Social – Pela capacidade de mobilizar os atores locais a agirem com base 

numa conceção de partilha e cooperação, de modo a reforçar a coesão e inclusão social; 

� Consolidação Competitiva – Pela capacidade dos atores locais assegurarem e reterem valor 

acrescentado, quer pela geração de sinergias entre setores e o tecido empresarial, quer 

pela valorização dos recursos endógenos. 

 


