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GESTÃO ESTRATÉGICA

Mannheim, a mais compacta metrópole alemã, deve crescer e continuar a desenvolver-se como cidade 

multiforme, tolerante e variada. Para atingir este ambicionado objetivo central do município, é necessária 

uma gestão direcionada e sistemática. Com esse fim, foi criada a secção Gestão estratégica no 

departamento do Presidente da Câmara como resultado do projeto "Gestão estratégica". A tarefa dessa 

secção é a administração e o aperfeiçoamento do sistema de gestão. Dessa forma, as atividades municipais 

são coordenadas com a estratégia global e garante-se que a cidade fica preparada para o futuro de forma 

sustentável. A base da orientação do trabalho da Gestão estratégica são as formulações de objetivos da 

estratégia global, dos quais derivam as principais tarefas dos departamentos e os objetivos de gestão das 

repartições.

A Gestão estratégica abrange as seguintes áreas de tarefas:

Esta secção constitui uma unidade de serviços para os departamentos e todas as repartições, empresas 

municipais e áreas especializadas da Câmara.

■ Controlling
Gestão, aperfeiçoamento do sistema de objetivos inclusive valores de referência.

■ Desenvolvimento estratégico da cidade
Desenvolvimento estratégico, gestão da carta Monitorização da Sustentabilidade, gestão de ranking

■ Entidade coordenadora CHANGE²
■ Gestão multi-projetos

Apoio da gestão

No plano orçamental 2014/2015 existe também o sistema de objetivos de gestão.

Informações exemplares sobre o orçamento encontram-se na "Brochura do orçamento 2014/2015".
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L'EQUIPE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO 
È COMPOSTO DA DIPENDENTI

Gestão estratégica
E5
68159 Mannheim
Alemanha
Telefone: +49 (0) 621 293-6660
Fax: +49 (0) 621 293-9700

Função Contacto E-mail
Telefone
+49 (0) 621 293-

Direção da secção Christian Hübel christian.huebel@mannheim.de 6660

Assistência Anja Vögtel anja.voegtel@mannheim.de 6667

Controlling Andrea Lehr andrea.lehr@mannheim.de 6665

Controlling Andreas Müller andreas.mueller@mannheim.de 6666

Sistema de informação de gestão (MIS) Julia Winke julia.winke@mannheim.de 6661

Gestão multi-projetos Sigrid Woitalla sigrid.woitalla@mannheim.de 6662

Desenvolvimento municipal Matthias Krebs matthias.krebs@mannheim.de 6664

Entidade coordenadora CHANGE² Alexandra Kriegel alexandra.kriegel@mannheim.de 2906

Entidade coordenadora CHANGE² Lydia Kyas lydia.kyas@mannheim.de 2901

Formando/Estagiário A indicar 6668


