Cultura e Coesão Social
Educação
• Apoio à natalidade e infância

• Requalificação de escolas
• Ajustamento da rede escolar
• Revisão dos protocolos no âmbito do AAAF e CAF
• Redefinição de regras na rede de transportes escolares
• Reforço do quadro de pessoal das escolas (Assis. Operacionais)
• Investimento em equipamento informático para escolas do 1ª ciclo e jardins de infância
• No âmbito do PEDIME
• Contratualização de um plano estratégico educativo municipal e revisão da Carta
Educativa do Município de Ourém
• Contratação de 3 psicólogos, 1 nutricionista e 1 terapeuta da fala para o Centro Local
para a promoção do sucesso educativo
• Aposta em atividade experimentais para a promoção da cultura científica
• Aposta nas tecnologias da educação – aquisição de equipamento informático

Cultura e Coesão Social
Ação Social e Saúde
• Aumento do apoio social para os alunos do 1º Ciclo em 25% (Diminuição do nº alunos

subsidiados em 4%)
• Celebração dos contratos com a ARS Lisboa e Vale do Tejo para as Extensões de Saúde:
• Sobral
• Olival
• Alburitel
• Início de diligências junto da ARS LVDT para melhoramentos na Extensão de Saúde de Rio
de Couros
• Negociação com a ARS LVDT para aditamento ao contrato programa existente para

Caxarias permitindo a possibilidade de transferência do mesmo para a o Edifício da Escola
da Carvoeira
• Celebração de protocolo com a ARSLVT para implementação do programa “Saúde Oral
para todos”

Cultura e Coesão Social
Cultura
• Aposta em projetos consolidados

• CENOURÉM
• Semana Santa na Vila Medieval
• Aposta em novos projetos intermunicipais
• Caminhos – Ciclo Caminhos de Pedra
• Projeto Cultural Rede Artéria
• Reforço da cooperação institucional com a Fundação Casa de Bragança
• Reativação da Ucharia do Conde com protocolo com a ADIRN

• Dinamização de inúmeras atividades e outros eventos realizados na Biblioteca Municipal,
Arquivo Municipal e Museu Municipal
• Valorização do Museu Municipal – Prémio “Inovação e Criatividade” da Associação
Portuguesa de Museologia

Cultura e Coesão Social
Eventos, Desporto e Associativismo
• Regresso ao conceito Feirourém e revitalização da Feira de Santa Iria

• Centralização de diversos eventos ganhando economia de escala e redução de custos
• Apoio a vários eventos dispersos por todo o Concelho
• Apoio a um vasto leque de associações desportivas e outras entidades do concelho para
apoio ao investimento nas suas instalações
• Contratação de empreitada para manutenção dos campos sintéticos do concelho
• Reforço das verbas protocoladas para as despesas correntes das Associações
Humanitárias dos Bombeiros

• Apoio financeiro para todas as corporações de Bombeiros do Concelho para aquisição de
viatura de socorro
• Criação do regulamento para o Cartão Social do Voluntário
• Apoio integral a nível de transportes para todos os clubes participantes em provas
nacionais

Território e Regeneração Urbana
Eficiência energética
• Fase final de atualização de cadastro de iluminação pública para conclusão do caderno de

encargos para implementação do sistema ESE

Via pública e espaço urbano
• Aumento de 43% face a 2017 do protocolo de delegação de competências com as Juntas
de Freguesia e apoio às mesmas no âmbito da manutenção de caminhos vicinais
• No âmbito do PEDU e ITI
• Conclusão da empreitada Av. D. Nuno Alvares Pereira
• Cineteatro Municipal de Ourém – fase de concurso
• Reabilitação do Castelo e Paço dos Condes de Ourém – fase de
• Reabilitação do espaço público da Vila Medieval – fase final de projeto
• Expansão do Parque Ribeirinho Sr. António Teixeira – fase final de projeto
• Reabilitação do espaço público “Jardim Plessis Trevise” – fase final do projeto
• Forum Cultural “Terminal da Rodoviária” – fase elaboração projeto
• Centro Escolar Caxarias (EB1+JI) – fase elaboração projeto

Território e Regeneração Urbana
Via pública e espaço urbano (continuação)
• Requalificação da Estrada Municipal 525 até ao Agroal

• Requalificação da Rua Barros Cunha em Seiça
• Beneficiação da Estrada Nacional 356 em diversos pontos de maior perigosidade
• Requalificações em concurso
• Ponte Lameirinha – Barreira
• Requalificação da Estrada do Ribeirinho (entre Marta e a Sandoeira)
• Requalificação da Estrada dos Valados, Caxarias
• Requalificação da Rua Principal desde o Vale da Perra até ao Alveijar
• Beneficiação de ruas com antiderrapante na Freguesia da Urqueira e N. Sra.
Misericórdias

• Criação de brigada urbana para colmatar problemas e anomalias diárias nas cidades de
Ourém e Fátima

Território e Regeneração Urbana
Proteção Civil
• Realização de sessões de esclarecimento descentralizadas de sensibilização das

populações para cumprimento da Lei no domínio das limpezas juntos às suas habitações
• Implementação do programa “Aldeia Segura”
• No âmbito da gestão de combustíveis procedeu-se a limpezas preventivas
• Colocação a discussão pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
já aprovado pelo ICNF
• Fase final da implementação do novo Plano Prévio de Intervenção, que defende a
proximidade do socorro

• Elaboração de diversos planos de segurança contra incêndios nos edifícios municipais,
estando já mais de 60% regularizados

Território e Regeneração Urbana
Ordenamento do território e coesão territorial
• Fase final do processo de revisão do PDM

• Início do procedimento para elaboração da ORU (Operação de Reabilitação Urbana)
• Conclusão do processo de revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e da
Edificação
• Regularização de diversos processos através do Regime Extraordinário da Regularização
de Atividade Económicas
• Implementação de uma estratégia na organização do serviço permitindo melhorar os
índices de resposta ao cidadão

Competitividade e Empreendedorismo
Inovação, empreendedorismo e parques industriais
• Criação da Start Up Ourém
• Assinatura protocolo Nersant
• Elaboração de projeto – Início obra em Dezembro
• Criação e abertura do Espaço Empresa
• Parques Industriais
• Casal dos Frades – levantamento do nº de empresas instaladas, lotes vazios,
captação de novas empresas e elaboração de novo projeto de sinalética
• Freixianda – Início do processo de aquisição de terrenos
• Chã – Protocolo com a Junta de Freguesia da Urqueira para realização de
projeto de ampliação
• Vilar dos Prazeres – Realização de conferência “Novos desafios da Indústria do
Mobiliário de Ourém”

Competitividade e Empreendedorismo
Ambiente, águas e saneamento
• Ampliação da rede de abastecimento de água, nomeadamente nas empresas sediadas

nos Matos (Cercal), estando já previsto outras intervenções
• Redes de drenagem de águas residuais
• Execução da obra na União de Freguesias Matas e Cercal e Freguesia de Espite
• Aguarda-se visto do Tribunal de Contas para intervenção na Freguesia de Fátima
• Celebração de acordo com privados para execução de rede em Casal Farto –
Fátima
• Organização do projeto “Ourém Mais Limpo” com a participação de mais 500 voluntários
• Divulgação do serviço de recolha de monos

• Atribuição da Bandeira Azul e Praia Acessível no Agroal
• Realização de sessão e desenvolvimento de estudo sobre “Preseservação dos recursos
hídricos no concelho de Ourém”
• Reforço do controlo e fiscalização de alojamentos não ligados às redes de água e

saneamento básico

Competitividade e Empreendedorismo
Turismo
• Organização do Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação
• Apoio à organização do VI Workshop Internacional de Turismo Religioso e renovação do
protocolo com ACISO para a promoção internacional de Fátima
• Parcerias Internacionais para reforço da marca Ourém-Fátima
• San Giovanni Rotondo (Itália)
• Russels Point (EUA)
• Raseiniai (Lituânia)
• “Prémio Mediterrâneo de Turismo” da Fundação de Turismo do Mediterrâneo – Malta
• Concretização do projeto “Shrines of Europe” – em desenvolvimento
• Dinamização e concretização de Rotas
• Rota Carmelita
• Grande Rota do Carso
• Acordo com a American Society of Éphesus para apoio financeiro à requalificação da
estrada entre a Igreja de Fátima e o Santuário de Nossa Sra. da Ortiga com ciclovia
• Concretização da candidatura “Destinos Turísticos Acessíveis”
• Concretização da candidatura “Produtos Turísticos Integrados” – Rota dos Pastorinhos

Competitividade e Empreendedorismo
Cidadania e participação autárquica
• Orçamento participativo – proposta de regulamento em discussão pública
• Publicação trimestral das contas do Município
• ParticipOurém.pt – plataforma de comunicação de ocorrências em espaço público
• Implementação de nova imagem do Município
• Desenvolvimento do novo website
• Concretização do programa “Ouvir Ourém e os Oureenses”
• Modernização administrativa com a desmaterialização de processos

Outras dinâmicas

• Cooperação institucional com a oposição
• Reestruturação dos serviços internos
• Gabinete de Apoio às Freguesias com interlocutor previligiado
• Extinção da empresa municipal Ourémviva
• Resolução do processo Maisourém
• Desenvolvimento significativo para a dissolução da empresa Fatiparques

