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Ministério: Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

Missão:Executar as políticas de ambiente, de ordenamento do território e cidades, assim como o planeamento estratégico regional e apoio às autarquias
locais e suas associações, procurando antecipar soluções e contribuir para a superação dos constrangimentos ao desenvolvimento económico e social da
região, num quadro de sustentabilidade e de optimização dos recursos disponíveis.
Objectivos estratégicos (OE):
OE 1 Criar as condições para o desenvolvimento regional sustentável, numa perspectiva de valorização da natureza, do ambiente e do
OE 2 Dinamizar a articulação intersectorial e interinstitucional das orientações em termos de desenvolvimento regional, de políticas
públicas ao nível da região, da promoção da região em Portugal e no estrangeiro, bem como a participação dos agentes regionais em redes
nacionais e internacionais de cooperação
OE 3 Contribuir proactivamente para a concretização, na região, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e do PROTAL
OE 4 Contribuir para uma aplicação dos fundos comunitários que promovam eficazmente a competitividade e desenvolvimento
OE 5 Qualificar os serviços prestados, promovendo a modernização dos processos internos e o aumento da transparência nas

relações com a sociedade civil
Concretização
Classificação

Meta Ano
n-1

Meta Ano n

data

n.a.

31-05-2008

Nº de projectos estratégicos
iniciados

n.a.

2

n.a.

5

prazo resposta

n.a.

75% prazo
médio legal

data

n.a.

30-09-2008

Objectivos operacionais

Resultado

Superou Atingiu

Não
atingiu

Desvios

EFICÁCIA
OB 1

Ponderação de 20%

Garantir a entrada em Ind 1
pleno funcionamento do
Observatório do PROT
Peso 100
OB 2

Ponderação de 20%

Assegurar o lançamento Ind 2
de 2 projectos
estratégicos para a
região
Peso 100
OB 3

Ponderação de 10%

Reduzir os passivos
ambientais da região

Ind 3
Nº de acções de remoção de
depósitos ilegais de sucata.

Peso 100

EFICIÊNCIA
OB4
Ponderação de 30%
Garantir que 75% das
solicitações externas
Ind 4
para cada sector, no
âmbito das respectivas
competências, tem
resposta com prazo
inferior aos prazos
Peso 100
legais

QUALIDADE
OB 5

Ponderação de 20%

Iniciar um processo de
certificação de serviços Ind 5
da DSAJAL e dos
circuitos financeiros da
CCDR até 30/09/2008
(elaboração do caderno de
encargos)

Peso 100

Justificação para os desvios …

RECURSOS HUMANOS ( a definir posteriormente)
ORÇAMENTO (M€)
Funcionamento
PIDDAC

Estimado

5,4
5,2

Realizado
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