
A nossa aposta no futuro



Cultura e Coesão Social
Educação

• Requalificação e melhoria contínua nas escolas, com especial incidência nos centros 
escolares onde existem anomalias significativas e por corrigir

• Rede Escolar:
• Início de projecto para ampliação do JI da Atouguia para criar melhores condições 

aos alunos da EB1
• Conclusão do centro escolar de Caxarias inserido no espaço da EB 2, 3, 

transformando-a numa EBI 
• Transportes
• Concessão da rede de transportes 
• Criação do regulamento municipal de transportes escolares
• PEDIME
• Conclusão do PEDIME – 1.ª fase
• Elaboração e execução da 2.ª fase do PEDIME
• Equipamento Informático
• Continuar a apostar no apetrechamento informático nas escolas e jardins de infância



Cultura e Coesão Social
Ação Social e Saúde

• Elaboração do regulamento municipal de apoios sociais baseado em critérios justos e 
equitativos para todo o concelho

• Dinamização do Cartão 65+ - estando em fase de elaboração

• Requalificação de edifícios existentes:

• Construção dos polos do Sobral, Alburitel e Olival – unidade de cuidados de saúde 
personalizados Ourém

• Construção da extensão de saúde de Caxarias integrado no projecto do edifício do centro 
escolar da Carvoeira – unidade de cuidado de saúde personalizado Ourém



Cultura e Coesão Social
Cultura e eventos

• Criar a Agenda Cultural do Município 

• Manter a aposta nos certames emblemáticos da região e com significado próprio e com a 

clara identidade do município:

• Feirourém
• Feira de Santa Iria
• Festival da Paz
• Cenourém
• Semana Santa na Vila Medieval
• Feira de S. Bartolomeu

• Retomar o Festival de Setembro após as obras de intervenção na zona do castelo e vila 

medieval

• Dinamização e valorização das festividades natalícias, com especial incidência nas cidades 

• Incentivar, acolher e dinamizar atividades no domínio cultural, em parceira com as 

colectividades



Cultura e Coesão Social
Desporto, Juventude e Associativismo

• Desenvolver as diligências necessárias para a criação da carta desportiva municipal, 
criando regras, orientações e diretrizes na gestão de equipamentos e eventos nesta área

• Início do projecto e construção de zona desportiva com campos de ténis e padel em 
Ourém

• Apoio financeiro às associações para requalificação ou reabilitação dos equipamentos e 
edifícios desportivos, de forma selectiva e criteriosa

• Implementação de um novo regulamento de apoio às associações assente em critérios de 
justiça e equidade

• Implementação de parcerias para efectivar o Cartão Social do Voluntário
• Está em curso uma estratégia de intervenção polarizada em:
• Reativação do Conselho Municipal de Juventude, valorizando e prestigiando este fórum 
• Implementação de um Plano Municipal de Juventude – está em fase de finalização –

onde teremos um guião de políticas concretas de apoio à juventude transversal a diversas 
áreas (documento estratégico que inclui as políticas de juventude, nomeadamente: 
bolsas de escolares, programa de estágio de verão em empresas do concelho, prémio 
jovem universitário, entre outras)



Território e Regeneração Urbana

Eficiência energética

• Aumentar a eficiência energética nos edifícios públicos municipais, nomeadamente nas 

piscinas, onde já existe uma candidatura a aguardar aprovação para a piscina municipal 

de Ourém

• Aumentar a taxa de tecnologia LED na iluminação pública em todo o concelho, 

privilegiando a redução da pegada ecológica e, consequentemente, na poupança 

financeira associada 

• Instalação de postos de carregamento para viaturas elétricas, previstas num pacote 

gerido e negociado através da CIMT e com local já definido



Território e Regeneração Urbana
Via pública e espaço urbano 

• Projetos prioritários para a cidade de Ourém
• Ecovia entre Ourém (parque linear) e Fátima
• Requalificação Urbana das ruas Dr.s Neves Eliseu e Francisco Sá Carneiro
• Requalificação Urbana da Rua Tenente Coronel Moreira Lopes
• Requalificação Urbana da Rua de Castela e a ligação à rua Dr. Armando Vieira
• Requalificação Urbana da EN 113 – troço entre os limites urbano e a cidade de 

Ourém
• Requalificação Urbana da Rua Dr. Joaquim Francisco Alves
• Centro de recolha oficial de Ourém (canil e gatil) – projecto em fase final
• Ampliação do cemitério de Ourém
• Requalificação da Av. D. Nuno Álvares Pereira (troço entre a rotunda dos Álamos e a 

rotunda do Ribeirinho)
• Variante do Centro de Saúde
• Oficina do património – requalificação
• Projectar a ligação Ourém – Fátima



Território e Regeneração Urbana
Via pública e espaço urbano 

• Projetos prioritários para a cidade de Fátima
• Projecto em fase final da requalificação da EM 357 – Estrada de Leiria
• Requalificação da Av. Irmã Lúcia de Jesus 
• Requalificação da Av. Papa João XXIII e o troço de ligação entre a futura rotunda à 

estrada da Moimento, após acordo com IP
• Parque de lazer na cidade de Fátima – Parque das Pedreiras
• Requalificação Urbana da Rua São João de Eudes
• Requalificação Urbana da Rua Dr. Júlio Ferreira Constantino e Rua Anjo de Portugal 
• Projectar a requalificação da antiga escola da Lomba d’Égua
• Procedimento de requalificação da Rua do Casal Ramalho, Rua da Ladeira e Rua de 

S. João Baptista – Lomba d’Égua (Bairro N.ª Sr.ª da Conceição)
• Requalificação da Estrada da Ortiga, entre o santuário e a Igreja de Fátima
• Beneficiação da Rua do Rosário e ruas adjacentes



Território e Regeneração Urbana
Via pública e espaço urbano 

• Projectos para o concelho 
• Continuação da intervenção na EN 356
• Passadiço do Agroal
• Centro de documentação Joaquim Ribeiro
• Estudo para criação de nova acessibilidade ao castelo e vila medieval
• Rotunda de S. Sebastião
• Capela de S. Sebastião
• Projecto e regularização do constrangimento da ER 349 em Aldeia Nova 
• Comparticipação financeira na requalificação do edifício do Mercado do Peixe -

Freixianda



Território e Regeneração Urbana
Proteção Civil

• Apoio para o projecto de requalificação do edifício do quartel na secção da Freixianda

• Apoio às corporações de bombeiros no que concerne ao melhoramento de instalações e 

infra estruturas, com especial incidência, para o novo quartel de Fátima 

• Construção de pontos de água para apoio no combate aos incêndios

• Apoio às candidaturas das juntas de freguesia nesta área, nomeadamente, para o 

acolhimento de equipas de sapadores florestais, galerias ripículas, rede primárias, faixas 

de combustível, entre outras

• Plano Municipal de Emergência – que está em fase final de elaboração

• Concluir as medidas de autoprotecção em todos os edifícios municipais



Território e Regeneração Urbana
Ordenamento do território e coesão territorial

• Concretizar a Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)

• Conclusão da Operação de Reabilitação Urbana (ORU)

• Definição e implementação da Plano de Urbanização de Ourém (PUO)

• Revisão do Plano de Urbanização de Fátima (PUF)

• Revisão do Plano Pormenor entre as avenidas em Fátima  



Competitividade e Empreendedorismo
Inovação, empreendedorismo e parques industriais

• Parques industriais: 

• Beneficiação da ligação da zona industrial de Casal dos Frades ao IC 9 – projecto em 

fase de conclusão

• Chã – Concretização da expansão, contribuindo para aumentar a oferta disponível 

de lotes 

• Freixianda – conclusão da aquisição dos terrenos e do projecto de loteamento 



Competitividade e Empreendedorismo
Ambiente, águas e saneamento

• Ajuste do tarifário em consonância com a recomendação vinculativa do ERSAR, de forma 
a garantir o equilíbrio financeiro, sob pena de devolução dos fundos comunitários 
garantidos nesta área 

• Aumentar a taxa de cobertura de saneamento básico no concelho 

• Aumentar a taxa de cobertura da rede de abastecimento de água

• Construção dos reservatórios de abastecimento de água:

• S. Gens para abastecimento da cidade de Ourém

• Pairia para abastecimento da União de Freguesias de Gondemaria e Olival

• Estudo para a construção de mais centros de recolha de resíduos no norte do  concelho

• Redes de drenagem de águas residuais:

• Finalização das empreitadas em curso na União das Freguesias de Matas e Cercal e em 
Espite

• Execução da obra na intervenção na freguesia de Fátima: Casa Velha, Eira da Pedra e 
Fátima Antiga

• Continuar a dinamizar o Projeto “Ourém Mais Limpo” 



Competitividade e Empreendedorismo
Turismo

• Apoio ao Workshop Internacional do Turismo Religioso, em parceria com a ACISO

• Implementação como entidade gestora do projecto “Shrines of Europe”, onde o 

município lidera uma candidatura para desenvolvimento e dinamização dos municípios 

com santuários marianos; 

• Desenvolvimento e afirmação das diversas rotas com destino a Fátima

• Projecto de requalificação da capela de S. Sebastião enquanto património do concelho, 

transformando-se num local de visitação 



Competitividade e Empreendedorismo
Cidadania e participação autárquica

• Desmaterialização dos processo e reengenharia de processos – a desenvolver após a 

conclusão da fase adstrita à substituição de software e hardware (datacenter’s) em curso 

• Orçamento participativo – implementação do orçamento participativo

• Continuar e cumprir o calendário anunciado do Programa 3O “Ouvir Ourém e os 

Oureenses”;

• Expandir a cobertura de rede Wi-fi de banda larga, de forma gratuita, nas cidades de 

Ourém e Fátima e nas sedes das juntas de freguesia


