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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

As Grandes Opções do Plano (GOP’s) e o Orçamento do 

Município (OM) contêm as orientações políticas fundamentais, 

a estratégia de desenvolvimento local e os programas, projetos 

e principais ações que a Câmara Municipal de Ourém prevê 

realizar em 2020, coincidindo com o terceiro ano do mandato 

por parte do atual executivo, pelo que, de acordo com as 

normas plasmadas na alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e da Lei nº 73/2013, de 3 setembro, 

na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ourém e 

no cumprimento dos termos legais, tenho a honra de 

apresentar à Câmara e à Assembleia Municipal o orçamento municipal para 2020.  

Este será, porventura, um dos documentos mais importantes do universo municipal e é, nesse 

sentido, que procuramos, dentro dos condicionalismos existentes, apresentar um documento o 

mais rigoroso possível, de forma a que o mesmo possa representar as grandes linhas de atuação 

para o(s) próximo(s) ano(s). 

O nosso Programa Eleitoral, votado maioritariamente nas eleições autárquicas de 1 de outubro 

de 2017, continua a ser a referência na elaboração destas GOP’s e OM para 2020, estando neles 

contidos, as orientações estratégicas para a prossecução do mandato, os grandes objetivos a 

atingir e as principais ações a concretizar. Assumimos o nosso Programa como um compromisso 

para cumprir, condicionado, sempre, ao quadro de constrangimentos administrativos 

existentes, o que poderá, eventualmente, poder vir a condicionar a concretização de alguns 

investimentos dentro do prazo que pretendemos.   

É nesse cenário, que as principais linhas programáticas prosseguem e aprofundam o trabalho 

desenvolvido nos anos anteriores e respondem aos novos desafios colocados.  

Ainda assim, assumimos este Programa como uma proposta às cidadãs, cidadãos, forças 

políticas e instituições para um trabalho conjunto em prol do Município de Ourém, pelo que 
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estaremos sempre disponíveis para considerar opiniões, ideias, sugestões e propostas que, não 

adulterando o nosso compromisso eleitoral, possam de alguma forma contribuir para um 

Concelho melhor.  

Aproveito esta oportunidade para realçar alguns aspetos que têm merecido a nossa melhor 

atenção na esfera da governação municipal, remetendo para as apostas feitas na Gestão 

Financeira, na Cultura e Coesão Social, na Competitividade e no Empreendedorismo, na 

Cidadania e Participação Autárquica e nos aspetos relacionados com o Território e o 

Desenvolvimento Urbano.  

Este é o terceiro orçamento que este executivo apresenta,  assentando nos mesmos princípios 

e pressupostos dos anteriores, com o rigor das contas públicas sempre presente, na continuação 

da descentralização de competências nas juntas freguesias, no aumento do investimento 

público e em medidas que continuarão a contribuir para a captação de novas empresas para o 

nosso concelho, de forma a que possamos gerar mais emprego e consequentemente aumentar 

o número de pessoas a viver no Município de Ourém. 

Sendo a regeneração urbana das nossas cidades e vilas e a conservação do nosso Património, 

um dos grandes objetivos do documento agora apresentado, enumeramos alguns dos mais 

avultados investimentos nesta área, enumerando os mais significativos, como sejam: 

 Início da requalificação das entradas de Fátima 
 Início da requalificação da Avenida Francisco Sá Carneiro, em Ourém 
 Início da requalificação da ligação do IC9 à Zona Industrial de Casal dos Frades 
 Requalificação da Estrada da Ortiga 
 Continuação das obras de requalificação do Cineteatro 
 Continuação das obras de requalificação do Castelo e Paços do Conde 
 Conclusão do projeto de reabilitação da Capela de São Sebastião 

Também o lazer, o bem-estar e a oferta turística, estão na primeira linha das nossas 

preocupações, pelo que também estão contemplados alguns projetos, que entendemos 

importantes e que ambicionamos iniciar no decurso do próximo ano, como sejam: 

 Passadiço do Agroal 
 Campos de Ténis e Padel em Ourém 
 Conclusão do projeto de ecovia entre Ourém e Fátima 
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 Implementação de Rede Wireless em todas as sedes de Junta de Freguesia
 Inicio da requalificação do Jardim Le Pléssis Trévise, na cidade de Ourém.
 Conclusão da ampliação do parque Dr. António Teixeira, também em 

Ourém.
Na área da educação, além dos investimentos na requalificação de escolas que estão em curso 

e na construção da Escola da Carvoeira, esperamos a abertura de um novo Aviso nesta área, 

para que possamos concluir os projetos dos centros escolares, localizados em Atouguia e Fátima 

Sul. 

Tencionamos avançar com a implementação na Piscina de Ourém de um procedimento que visa 

a eficiência energética e sustentabilidade, bem como a elaboração de um estudo para a Piscina 

de Caxarias, no mesmo âmbito. 

Em simultâneo, estamos a preparar o Caderno de Encargos para a substituição da rede de 

iluminação pública por tecnologia LED. 

São estas as principais linhas orientadoras do documento agora em discussão, e é, neste 

contexto, que quero transmitir a V. Exas uma mensagem de confiança e determinação, convicto 

de que poderemos continuar a contar com a vossa colaboração institucional, de modo a 

possibilitar o exercício das nossas funções e responsabilidades, da melhor forma e dando 

prossecução ao mandato que o povo do nosso concelho nos outorgou em 2017. 

É este documento estratégico que submetemos à Vossa apreciação, e que tenho a certeza que 

irá merecer por parte de Vªs. Exª.s , uma análise responsável, sempre na defesa dos Superiores 

interesses do nosso Concelho.  

Ourém, outubro de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 
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2. MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISSÃO 

Promover o desenvolvimento integrado e sustentável do Município, como um todo, 

promovendo a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos, o desenvolvimento económico, 

cultural e social integrado, fomentando a competitividade e sustentabilidade territorial e 

ambiental tendo por base a aposta no conhecimento, nas tecnologias de informação, 

comunicação e na qualidade dos serviços prestados, focalizados nas pessoas. 

VISÃO 

O Município de Ourém cumpre a sua missão com o propósito de construir um município de e 

para as pessoas aspirando um território de excelência para Visitar, Nascer, Viver e Envelhecer, 

privilegiando a Paz e a Espiritualidade, o empreendorismo e a competitividade, em súmula um 

município de referência e que quer vincar uma marca forte a nível nacional. 

VALORES 

o Transparência: a disponibilização aos Munícipes de informação clara e concisa dos

processos que lhe dizem respeito, promovendo uma atuação política baseada num conjunto 

de práticas organizacionais com processos transparentes e relações de reporte 

(accountability) claras e operativas. 

o Racionalização: o uso racional dos recursos ao dispor do Município, sejam eles humanos,

materiais ou financeiros. 

o Solidariedade: Procurar formas justas de governação, favorecendo os mais desprotegidos.

o Equidade: Sustentar toda a atuação organizacional em princípios de isenção, igualdade e

justiça. 

o Respeito: Pelo público que serve, através da disponibilização de informação, na ótica de

uma administração aberta que dá acesso aos Munícipes à informação que lhes diz respeito; 

de Respeito pelas instituições, através de uma postura colaborativa e de responsabilização; 
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de Respeito pelos trabalhadores do Município, reconhecendo-lhe devidamente o esforço e 

o mérito.

o Responsabilidade: O serviço público deverá ser operado com espírito de missão, dedicação

e lealdade, valorizando sempre a cidadania e o serviço público. 

o Participação: Apostar na mobilização de todas as pessoas do concelho, numa lógica de

democracia participativa. 

o Sustentabilidade: Cuidar do presente e do futuro de Ourém, conciliando a visão estratégica

das necessidades de hoje sem num comprometer o amanhã. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

o Promover a inovação interna aproximando os serviços aos cidadãos;

o Promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo;

o Dinamizar o património cultural, histórico e ambiental;

o Afirmar Fátima como centro mundial da espiritualidade;

o Reforçar a atratividade turística e aumentar a estadia média no concelho;

o Construir uma comunidade de bem-estar, qualificada, inclusiva, criativa e inovadora;

o Garantir a coesão social e qualidade de vida;

o Promover a competitividade e o empreendedorismo local.


