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1 INTRODUÇÃO  

 
 
O Executivo Municipal, consciente da necessidade de elaboração de um Plano de Ação que ajudará a 
estabelecer uma Visão Estratégica para o Concelho no período temporal 2021-2030, iniciou a elaboração 
de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico do concelho de Mêda, que se pretende próximo 
dos cidadãos, participativo e abrangente.  
 
Nesse sentido promoveu a recolha de contributos através de um inquérito online publicitado no site e redes 

sociais com o slogan “PARTICIPE NO FUTURO DO NOSSO CONCELHO”. 
 
O período de participação decorreu entre 16 de maio a 30 de junho de 2020. 
 
O questionário pretendeu ser simples, intuitivo e desenvolveu-se em 14 questões assim formuladas: 
 

 

1. Reside no concelho  

 Sim 

 Não 

 

2. Em caso afirmativo, qual a freguesia de residência: 

 

3. Idade 

 Menos de 20 anos 

 De 20 a 35 anos 

 De 36 a 50 anos 

 De 51 a 65 anos 

 Mais de 65 anos 

 

4. Habilitações Literárias  

 Ensino Básico 

 Ensino Secundário 

 Licenciatura 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 

5. Área de Formação / Ramo de Atividade 
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6. Considera que os investimentos públicos dos últimos anos têm contribuído para um 

concelho mais competitivo e inclusivo? 

 Sim 

 Não 
 

7. Dos quatro eixos estratégicos seguintes, assinale aqueles que considera mais 

determinantes para o desenvolvimento económico do concelho de Mêda   

 Agroflorestal (agricultura, floresta, pecuária e agroindústrias) 

 Turismo 

 Ação Social e Saúde 

 Sustentabilidade Ambiental 
 

8. No caso de identificar outros eixos que considere relevantes, diga quais: 

 

9. Dos três eixos de suporte seguintes, que apoiam operacionalmente a estratégia a 

implementar, assinale aqueles que considera mais determinantes para o desenvolvimento 

de uma estratégia para o concelho de Mêda  

 Recursos e Organização 

 Redes e Parcerias 

 Identidade e Comunicação 
 

10. No caso de identificar outros eixos que considere relevantes, diga quais: 

11. Classifique a situação atual do concelho nos seguintes domínios: 

(Assinale com X sendo 1 = pouco desenvolvido e 5 = extremamente desenvolvido) 

 1 2 3 4 5 

Qualidade de vida e bem estar      
Educação e cultura      
Proteção e inclusão social      
Ambiente e recursos naturais      
Oferta turística      
Espaço urbano      
Cidadania e participação pública      
Apoio ao investimento      
Oportunidades de emprego      
Competitividade do território      
Preservação do património      
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12. Quais os projetos que, na sua opinião, deveriam ser desenvolvidos no intuito de 

promover o desenvolvimento económico do concelho: 

 

13. Em que áreas considera que o concelho tem maior potencial de desenvolvimento e 

que, por esse motivo, devem ser áreas de aposta estratégica: 

(Assinale com X sendo 1 = pouco potencial e 5 = muito potencial) 

 

 1 2 3 4 5 

Turismo      
Agricultura      
Indústria       
Inovação social      
Saúde e bem estar      
Inovação e conhecimento      
Energias renováveis      
Floresta      
Sociedade digital      

 

14. Quais as decisões que, na sua opinião, deveriam ser tomadas para a melhoria das 

condições de vida dos habitantes do concelho. 
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2 ANÁLISE DOS CONTRIBUTOS  

No período de participação forma recebidos um total de 168 inquéritos, 60 dos quais de não 

residentes no concelho. 

Já no que concerne aos residentes no concelho (108 participantes), verificou-se uma maior 

participação de munícipes residentes na freguesia de Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa, 

Longroiva e Poço do Canto. 

 

Gráfico 1 – N.º de participantes do concelho por freguesia 

 

Participaram sobretudo os grupos etários dos 36 aos 50 anos (46%) e dos 20 aos 35 anos (34%) 

 

Gráfico 2 – Idade dos participantes 
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De acordo com os dados recolhidos verificou-se que 58% das respostas foram contributos de 

indivíduos com formação superior em diferentes áreas de formação (Letras, Economia, Direito, 

Engenharia, Medicina e outras). 

Em termos profissionais contou também com um largo espectro de participação, desde do sector do 

comércio, do artesanato, da agricultura e da indústria. 

Dos inquiridos, apenas 31% considera que os investimentos públicos dos últimos anos têm contribuído 

para um concelho mais competitivo e inclusivo. 

Dos quatro eixos estratégicos já identificados como estruturantes para o desenvolvimento económico 

do concelho os inquiridos priorizaram da seguinte forma: 

 

Gráfico 3 – Prioridade por eixos estruturantes 

 

Para além destes eixos, foram ainda identificados como relevantes para este desígnio: 

 Educação e Formação; 

 Indústria e Desenvolvimento Tecnológico; 

 Atividade comercial; 

 Mobilidade; 

 Caça e pesca. 
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Os eixos de suporte ao desenvolvimento económico do concelho foram assim priorizados: 

 

Gráfico 4 – Prioridade por eixos de suporte 

 

Para além destes foram ainda identificados outros, a saber: 

 Estratégia; 

 Incentivos e empreendedorismo; 

 Marketing territorial / comunicação; 

 Internacionalização; 

 Fóruns de debate / participação; 

 História e tradição; 

 

Na caracterização da situação atual do concelho em diferentes domínios era pedido aos participantes para 

classificaram cada item de 1 a 5, sendo que 1 corresponde a pouco desenvolvido e 5 a extremamente 

desenvolvido. 
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No gráfico seguinte apresentam-se as médias obtidas: 

 

Gráfico 5 – Caracterização da situação atual do concelho segundo os participantes  

Relativamente às áreas que o concelho tem maior potencial de desenvolvimento e que, por esse 
motivo, devem ser áreas de aposta estratégica os participantes  classificaram cada item de 1 a 5, sendo 
que 1 corresponde a pouco potencial e 5 a muito desenvolvido. 
 
 
No gráfico seguinte apresentam-se as médias obtidas: 
 
 
 

 

Gráfico 6 – Áreas com maior potencial para o desenvolvimento, segundo os participantes  
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Resume-se em linhas gerais os principais projetos/ações que, na opinião dos participantes, deveriam 

ser desenvolvidos com o objetivo de promover o desenvolvimento económico do concelho da Mêda: 

- Reforçar ações que dinamizem as redes e parcerias da Câmara Municipal com Instituições públicas e privadas 

e com outros municípios;  

- Melhorar a comunicação e a imagem para promover o concelho e as suas potencialidades; 

- Apoiar a Agricultura nas suas valências possíveis de investimento no concelho considerando culturas rentáveis 

e sustentáveis;  

- Promover e apoiar o desenvolvimento de indústrias transformadoras de produtos ligados à área da 

agropecuária, originários do nosso concelho; 

- Apoiar a atividade florestal. Elaborar uma carta do património ecológico para identificar os pontos fracos e fortes 

de forma a proteger a natureza e o ambiente de forma sustentada 

- Criar um Centro de Biomassa utilizando restos de material vegetal que resulta da limpeza da floresta e dos 

sobrantes das podas e limpezas de  arbustos,  

-  Ampliação da zona industrial com apoios para a instalação de novas empresas e criação de postos de trabalho; 

- Apoiar e incentivar a criação de pequenas industrias transformadoras que possibilitem a criação de emprego; 

- Apoiar e divulgar o património arquitetónico como alavanca do turismo na região; 

- Enriquecer o centro histórico. Recuperar as casas mais antigas. Construir um museu interativo; 

-  Aproveitar os recursos naturais associados a atividades envolvendo a água. 

- Criação de uma escola de artes e ofícios, que torne possível a recuperação quer da identidade, quer da 

produção artesanal; 

- Na área da Educação, sensibilizar e preparar os jovens para as potencialidades da região, incutindo-lhes a 

importância de serem empreendedores desde muito cedo. 

- Instalação de Rede Wifi em todas as freguesias do concelho 

- Apostar na atração de novos habitantes, implementando uma politica de incentivos fiscais para atrair mais 

empresas ligadas às novas tecnologias. Poderá também ser posta em pratica uma estratégia de trabalho em 

rede e parceria com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro focando-se inicialmente nos 

medenses residentes no estrangeiro e que possam ocupar cargos de destaque nos seus territórios de 

acolhimento atuais; 

-  Mobilidade. Apoiar as pessoas das aldeias para que possam deslocar-se á sede do concelho.  

-  Assegurar o transporte rodoviário para o exterior do concelho, particularmente na  ligação ao comboio para as 

estações de Celorico da Beira ou Vila Franca das Naves; 
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Com os contributos recolhidos através desta iniciativa iremos melhorar o Plano de Ação já iniciado pelos Grupos 

de Trabalho da autarquia, passando depois à fase de monitorização e avaliação dos resultados esperados. 

A nível interno, o envolvimento ativo dos trabalhadores do Município assume-se como um fator potenciador do 

alinhamento de toda a organização em torno das opções estratégicas e programáticas que pretendemos adotar, 

nomeadamente na operacionalização e implementação do Programa de Ação proposto. 

 

Mêda, 6 de julho de 2020 

 

 


