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I.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Os

objetivos

estratégicos

foram

traçados

de

forma

a

influenciar

o

desenvolvimento de ações para o alcance da visão, dentro do cumprimento fiel da missão
do Regional. Estão diretamente relacionados ao diagnóstico realizado no que diz respeito
às necessidades organizacional, assim como à proposta de trabalho da atual gestão. Sendo
assim definem-se como objetivos estratégicos para o Crea-PA:
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- POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL:
1.1-Participação efetiva do crea-pa nas políticas públicas e temas
relevantes para o desenvolvimento do estado;
1.2-Fomentar a representatividade dos profissionais no sistema confea/crea
através do fortalecimento das entidades de classe com representação no
conselho e demais entidades que aglutinem profissionais da área
tecnológica;
1.3-Apoio integral a caixa de assistência dos profissionais do crea –
mutua/pa;

2 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO:
2.1-Consolidar o processo de descentralização da gestão, disponibilizando
nas inspetorias maior número de serviços; aumentar a produtividade na
prestação de serviços, através da valorização e capacitação do corpo
funcional;
2.2-Otimização dos processos administrativos, visando a celeridade,
agilidade, obedecendo ao princípio da desburocratização.
2.3-Monitoramento do processo de evolução da gestão, através do
planejamento estratégico regional para 2015/2020.
2.4- Valorização do corpo funcional, através de políticas inclusivas,
participativa e desenvolvimentista.
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2.5- Responsabilidade social
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- FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE FIM:
3.1-Consolidação das parcerias com demais órgãos em prol do exercício
da fiscalização integrada;
3.2 - Modernização da metodologia e equipamentos nos procedimentos de
fiscalização;
3.3-Aproximar o relacionamento com as instituições de ensino
responsáveis pela formação de profissionais integrantes do sistema,
visando difundir a importância dos profissionais em defesa da sociedade;
3.4-Apoio integral aos inspetores, de acordo com suas atribuições.

A definição das unidades responsáveis não resume o rol de envolvidos no
desenvolvimento das ações previstas, mas elenca os principais propulsores,
motivadores, para que oriente a gestão para o foco do plano de trabalho.
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