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As Pessoas no 
Centro das nossas

Decisões

• Educação;

• Políticas Sociais;

• Desporto;

• Cultura;

• Cidadania e Participação Autárquica;

• Saúde.



As Pessoas

Educação

“A educação é o caminho comprovadamente mais seguro e eficaz para quebrar e romper em definitivo ciclos de

pobreza e de exclusão“

• Concluímos a Carta Educativa e o Plano Estratégico

Educativo Municipal;

• Mantivemos a Equipa do CLPSE;

• Aumentámos substancialmente o n.º de AO nas Escolas;

• Continuámos o rastreio à visão nos alunos do Pré-Escolar;

• Concluímos a requalificação da EB1/JI do Pinheiro e as

obras de melhoramento no Centro Escolar da Caridade.

Realizado



As Pessoas

Educação

Devemos apontar para uma educação que prepare cidadãos autonomos, afirmativos, inovadores, críticos e

solidários.

• Construir o Centro Escolar da Atouguia;

• Requalificar as EB 2,3 de Caxarias e IV Conde

• Criar salas de Inglês e de Realidade Virtual nos três agrupamentos do

concelho;

• Melhorar os laboratórios de Ciências e Físico-Química nas EB 2,3 do

Concelho;

• Melhorar as condições informáticas em todas as EB1/JI;

• Dinamizar a Semana da Educação e a Semana da Criança

• Manter o Fórum Estudante

Próximos 
4 Anos



As Pessoas

Políticas 
Sociais

• Mantivemos o apoio à natalidade;

• Concluímos o plano referente à Estratégia Local de

Habitação.

• Preparámos o processo de descentralização na Área

Social

Realizado

Porque acreditamos que é possível termos uma sociedade mais justa e inclusiva, a ação social é, a par da

educação, outra grande linha de prioridade deste executivo.



Próximos 
4 Anos

As Pessoas

Políticas 
Sociais

• Dinamizar o Fórum Social;

• Apoiar as candidaturas aprovadas no âmbito do PARES;

• Promover a Teleassistência entre os idosos mais isolados;

• Garantir a apoio para as crianças nas creches (medida complementar à do

governo e de apoio financeiro às IPSS’S com crianças em creche sem

comparticipação);

• Melhorar as acessibilidades especialmente nas cidades e vilas;

• Elaborar a Carta Social do Município;

• Apoiar a construção de novas Creches;

• Assumir as novas competências na Área Social.



Realizado

Pretendemos afirmar Ourém como uma referência ao nível das políticas desportivas, criando um plano de ação direcionado para a promoção do

concelho, ao nível da oferta desportiva e na promoção da qualidade de vida que oferece à comunidade

• Alargámos a parceria dos Protocolos de Desporto Sénior

com mais freguesias do concelho;

• Elaborámos o Plano de Formação Desportiva

• Revimos o programa de apoio ao Associativismo

• Estamos a finalizar a Carta Desportiva e da Atividade Física

As Pessoas

Desporto



Próximos 
4 Anos

As Pessoas

Desporto

• Construção de campos de ténis e de padel, no parque Dr. António

Teixeira;

• Projetar e iniciar a ampliação da Cidade Desportiva de Fátima;

• Apoiar a atividade desportiva regular e pontual;

• Desenvolver o Programa “Município Amigo do Desporto”;

• Promover e dinamizar Percursos pedestres e rotas;

• Vamos criar a “Escola Municipal de Natação”;

• Procurar maior articulação entre os clubes e o Desporto Escolar.



Realizado

As Pessoas

Cultura

A cultura tem de ser reconhecida como afirmação e valorização da identidade e do território, meio de consolidação da

coesão social e comunitária, potenciadora de desenvolvimento local e regional.

• Continuámos a apostar numa agenda diversificada e de grande

relevo;

• Estamos a dinamizar o Projeto CIA – Cidadania Informada e

Ativa, como forma de combate à infoexclusão

• Candidatura ao Programa de Apoio à Programação da rede de

Teatros e Cineteatros; TMO – Uma casa de todos para todos;

• Iniciámos com as escolas do concelho a preparação da adesão

ao PNA (Plano Nacional das Artes)



Próximos 
4 Anos

As Pessoas

Cultura

• Apoio à construção da Casa da Cultura de Fátima, que inclui biblioteca, 

espaços de exposições e salas de trabalho;

• Criar uma agenda Cultural de Ourém com programação cultural adequada 

às instalações existentes em todo o Concelho;

• Apoiar e promover os jovens artistas do concelho, desde logo com a

disponibilização de agenda e espaços de promoção das suas artes;

• Musealização do Castelo e Paço dos Condes de Ourém;

• Promover a consolidação e interpretação de imóvel na antiga Judiaria;

• Requalificar e readaptar o edifício para sede da AMBO;

• Programação cultural adequada aos diversos equipamentos que temos à

nossa disposição.



Realizado

As Pessoas
Cidadania

Participação Autárquica

• 2.ª Edição do Orçamento Participativo;

• Desmaterializámos alguns serviços, com especial relevo 

para o Urbanismo.

A relação com os habitantes numa política de proximidade é, para o atual Órgão Executivo, um fator essencial

de gestão autárquica, pelo que defendemos um modelo participativo das pessoas e entidades no crescimento

sustentável do concelho de Ourém.



Próximos 
4 Anos

As Pessoas
Cidadania

Participação Autárquica

• Promover visitas às freguesias do concelho, auscultando as populações;

• Continuar a dinamizar o Orçamento Participativo;

• Continuar com a rubrica “Hora do Presidente”;

• Desmaterializar todos os serviços;

• Projetar a instalação de uma Loja do Cidadão em Ourém;

• Criar e dinamizar o Cartão Ourém;

• Desenvolver e implementar o Atendimento Digital;

• Implementar o Portal de Dados Abertos.



Realizado

As Pessoas

Saúde

O acesso à saúde é um tema que a todos diz respeito, sobretudo depois destes 2 anos em que a pandemia

causada pelo SARS-COV2 veio desestabilizar a organização que conhecíamos. Para além de apoio e melhoria

das instalações e condições físicas, é importante que a rede de contactos entre instituições funcione e

colabore, reforçando os mecanismos para deteção precoce de sinais de alarme.

• Projeto Piloto de Saúde Mental em parceria com o CHMT;

• Preparámos o processo de descentralização na área da Saúde.



Próximos 
4 Anos

As Pessoas

Saúde

• Projetar e iniciar a requalificação do Centro de Saúde de Ourém.

• Apoiar a requalificação do Centro de Saúde de Fátima.

• Apoiar a requalificação de diversas extensões de saúde no concelho

• Proceder à construção do novo Centro de Saúde de Caxarias.

• Elaborar o Plano Municipal de Saúde

• Continuar a reivindicar, junto da ARSLVT e do Governo Central:

• mais médicos de família para o nosso concelho (Foi apresentada ao ACES do Médio Tejo uma

proposta de reorganização).

• Ourém seja considerado zona de carência nos concursos de médicos

• Urgências no Centro de Saúde de Ourém



• Turismo e Desenvolvimento Económico;

• Território e Regeneração Urbana;

• Planeamento e Ordenamento do Território.

Economia e 
Empresas

Podem Contar
Connosco



Realizado

Economia e 
Empresas
Turismo e 

Desenvolvimento 
Económico

O Município tem e terá sempre um papel importante a desempenhar na defesa da economia local. Um dos nossos principais objetivos será

o de promover e divulgar as potencialidades da região, contribuindo para a captação de novos investimentos, apoiando de perto os nossos

empresários e criando condições aos novos empreendedores para que possam desenvolver e executar as suas ideias de negócio para

que possam trazer emprego e criação de riqueza.

• Alargámos as campanhas de apoio ao tecido empresarial:

• 4001 noites;

• Campanha de Outdoors nos principais vias de

comunicação

• Manutenção e dinamização da campanha de comércio

local;

• Manutenção do apoio às rendas.

• Mantivemos os valores da derrama.



Próximos 
4 Anos

• Apostar na requalificação / ampliação das Zonas Industriais:

• Construção da Área de Acolhimento Empresarial da Freixianda (1ª Fase).

• Projetar a requalificação da Zona Industrial de Casal dos Frades.

• Projetar a ligação da Zona Industrial de Vilar dos Prazeres ao IC9 (Toucinhos).

• Criar o Regulamento de incentivos às empresas que se instalem no concelho.

• Continuação do apoio à organização do Workshop Internacional de Turismo Religioso;

• Intensificar a presença em feiras e certames internacionais, dirigidas a mercados estratégicos e

sectores específicos que potenciem o concelho nas várias dimensões.

• Colocar MUPI’s digitais informativos nas cidades de Ourém e Fátima, incluindo criação de conteúdos

de Turismo Digital.

Economia e 
Empresas
Turismo e 

Desenvolvimento 
Económico



Próximos 
4 Anos

Continuação

• Requalificar o Centro Municipal de Exposições.

• Projetar e construir o acesso mecanizado ao Castelo de Ourém.

• Projetar, requalificar e valorizar a Capela de S. Sebastião.

• Apostar na promoção de Rotas, Trilhos e caminhos locais, suportando a criação de

informação no site próprio de promoção turística.

• Promover em 2022 os encontros PNAID – Diáspora

• Implementar o Conselho Municipal de Turismo e Desenvolvimento Económico

• Continuar a apostar nas parcerias internacionais, especialmente através do Shrines of Europe

Economia e 
Empresas
Turismo e 

Desenvolvimento 
Económico



Realizado

Economia e 
Empresas
Território e 

Regeneração 
Urbana

A regeneração urbana é uma componente indispensável da política das cidades e da organização do

território dos concelhos, estando esses instrumentos diretamente regulados por ação municipal.

• Estamos a Concluir:

• a requalificação da EM 356 entre o IC9 e a Zona Industrial de Casal

dos Frades;

• A requalificação da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro em Ourém

• a requalificação da EN357 - Estrada de Leiria (Fátima)

• a requalificação do Jardim Le Plessis-Trévise;

• Rota das Azenhas – 1ª Fase

• Largo do Rossio em Urqueira

• Concluímos o Parque Infantil Santos Francisco e Jacinta



Próximos 
4 Anos

Economia e 
Empresas
Território e 

Regeneração 
Urbana

• Continuação da requalificação da EM 356.

• Projetar a construção da Ecovia Ourém / Fátima, com início no Parque Dr. António Teixeira.

• Início da Ecovia Fátima / limite do concelho de Alcanena – 1ª Fase.

• Elaborar o projeto de execução da ligação rodoviária Ourém / Fátima.

• Requalificar a entrada nascente de Ourém.

• Requalificar a Avenida Irmã Lúcia de Jesus / Fátima.

• Requalificar o centro urbano de Fátima (Rua Júlio Constantino / Rua Anjo de Portugal).

• Requalificar a Rua São João Eudes / Fátima.

• Construir a Rua das Serradas (Ourém), que ligará a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro à Rua Teófilo

Braga.



Próximos 
4 Anos

Economia e 
Empresas
Território e 

Regeneração 
Urbana

Continuação

• Requalificar a Rua de Castela com ligação à Rua Dr. Armando Rodrigues

• Requalificar as ruas de ligação da Cidade de Ourém ao Castelo

• Ampliar o Parque Dr. António Teixeira (Ourém) – 2ª Fase.

• Iniciar o projeto da ligação Ecovia de Ortiga / Castelo de Ourém.

• Projetar a Rota das Azenhas – 2ª Fase (até Caxarias ao longo da ribeira).

• Resolver o estrangulamento em Aldeia Nova.

• Requalificar o espaço urbano da Vila Medieval de Ourém.

• Apoiar a construção do Parque da Cidade de Fátima.

• Requalificar a Avenida dos Combatentes em Caxarias.

• Requalificar e manter diversas vias nas Juntas/Uniões de Freguesia

• Reformular os protocolos de apoios às freguesias.



Realizado

Economia e 
Empresas

Planeamento e 
Ordenamento do 

Território

Assumindo-se como uma das dimensões mais relevantes na Administração autárquica o planeamento e ordenamento do Território

procura alcançar um objetivo cimeiro – a qualidade de vida de TODOS os que vivem e trabalham no Nosso Concelho.

• Iniciámos o processo do Cadastro Simplificado;

• Área de Intervenção de Gestão de Paisagem– Serras do Norte



Próximos 
4 Anos

Economia e 
Empresas

Planeamento e 
Ordenamento do 

Território

• Continuar o processo de elaboração do Cadastro de

Propriedade Rústica do Concelho (BUPi).

• Concluir a elaboração do PUO – Plano de Urbanização de

Ourém.

• Concluir a revisão do PUF – Plano de Urbanização de

Fátima.

• Elaborar e Aprovar a ARU de Fátima



• Ambiente e Sustentabilidade;

• Tecnologia e Eficiência Energética;

• Proteção Civil.

Ambiente e 
Sustentabilidade



Realizado

Ambiente e 
Sustentabilidade

O combate às alterações climáticas e aos fenómenos extremos são nos dias de hoje um desafio Hercúleo.

Temos plena consciência do mesmo e queremos Ourém preparado para vencer esta batalha que se

desenrola à escala global.

• Elaborámos o regulamento do Canil;

• Terminámos as obras do Canil Municipal;

• Concluímos o procedimento de limpeza urbana, com uma

abrangência alargada a todas as freguesias;

• Criámos a Brigada Urbana, com atuação em Ourém e

Fátima.



Próximos 
4 Anos

• Na área da educação ambiental pretendemos aumentar o n.º de escolas com bandeira

verde;

• Continuar o investimento na ampliação da rede de saneamento básico (dependente do

acesso a fundos comunitários).

• Requalificar as ETAR’s do concelho (dependente do acesso a fundos comunitários).

• Ampliar a rede de emissários (dependente do acesso a fundos comunitários).

• Colocar sistemas de rega inteligente nos espaços verdes, com o objetivo de poupar 40%

de água.

• Aumentar o volume de reciclagem por habitante.

• Promover campanhas de sensibilização ambiental.

• Implementar o novo Centro de Recolha de Resíduos - Ecocentro.

• Elaborar um inventário de património ambiental, nomeadamente árvores históricas, de

grande porte, espécies a proteger por freguesia, entre outros.

Ambiente e 
Sustentabilidade



Realizado

Ambiente e 
Sustentabilidade

Tecnologia e 
Eficiência

Energética

A crise energética que enfrentamos, associada aos elevados consumos, carece da nossa parte, de um conjunto de

medidas e políticas que reforcem a aposta em soluções ecológicas e sustentáveis, assentes na tecnologia e no conceito

de smart cities e que permitam contribuir para a redução da pegada carbónica

• Concurso para a aquisição de dois autocarros elétricos

para circuitos urbanos em Ourém e Fátima, com a

respetiva aprovação já comunicada;

• Procedimento em curso para aquisição de 4 veículos

elétricos para a frota municipal;

• Melhoria da eficiência energética das piscinas de Ourém

(Concurso já adjudicado)



Próximos 
4 Anos

Ambiente e 
Sustentabilidade

Tecnologia e 
Eficiência

Energética

• Continuação da renovação da frota automóvel, com aquisição de

mais viaturas elétricas.

• Aumentar os postos de carregamento de viaturas elétricas.

• Aumentar a cobertura de Fibra ótica no Concelho;

• Proceder à alteração da iluminação pública para a tecnologia

LED;

• Aumentar a eficiência energética dos edifícios públicos;

• Desmaterializar, gradualmente, o arquivo do município



Realizado

Ambiente e 
Sustentabilidade

Proteção Civil

O setor da Proteção Civil, com os seus operacionais e ainda todos os corpos de voluntários, tem um papel fundamental

no apoio às várias atribuições e competências relacionadas com o socorro às populações, assistência sanitária, a

vigilância da floresta e apoio a operações diversas.

Validámos o alargamento das equipas EIPS para os

Bombeiros do Concelho.

Testagem preventiva COVID-19 à população na época

festiva de Natal



Próximos 
4 Anos

Ambiente e 
Sustentabilidade

Proteção Civil

• Apoiar a construção do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Fátima;

• Celebrar novos Protocolos com Associações Humanitárias dos Bombeiros

Voluntários do Concelho, para a sua atividade corrente;

• Requalificar / ampliar o edifício do Centro Municipal de Proteção Civil

situado no estaleiro municipal do Pinheiro;

• Proceder ao alargamento / ampliação da rede de pontos de água de apoio

ao combate aos incêndios no concelho, quer para meios aéreos, quer para

meios terrestres;

• Alargamento da implementação do Projeto Aldeias Seguras/Pessoas

Seguras às aldeias mais suscetíveis do Concelho;

• Continuar a apostar na erradicação da Vespa Asiática.



O PRR e o novo quadro comunitário 2030 são instrumentos fulcrais para

o desenvolvimento da estratégia do município e nos quais estamos

plenamente focados.

Para aproveitar os fundos é necessário, acima de tudo, ter uma

estratégia bem delineada e um elevado conjunto de projetos em

carteira com elevada maturidade.



Área Situação Medidas Tomadas Proposta/Reivindicação

Saúde

Falta de Médicos de Família, cerca de 
13500 pessoas sem médico de 
família, o que corresponde a mais de 
30% da população;

Município:
Melhoria das condições nos Centros de Saúde
- Obras já realizadas e a realizar;
Reivindicações junto da Ministra da Saúde, 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
ARSLVT e ACES do Médio Tejo; 
ACES e ARS:
Contratação de Prestadores de Serviços e 
Médicos Reformados

Propomos que se encontrem soluções para a 
contratação de mais médicos e como forma de garantir
a sua fixação, nomeadamente considerar o concelho 
como zona de carência médica.
Proposta apresentada ao ACES de reorganização das 
extensões de saúde agrupadas por polos (Freixianda, 
Caxarias, Olival, Ourém e Fátima)

Falta de urgência no centro de Saúde
de Ourém o que implica deslocação
das pessoas para as urgências dos 
hospitais de referência por questões
"mínimas"

Reivindicado junto da tutela
Criar urgências no Centro de Saúde de Ourém, 
permitindo assim aliviar as urgências em Leiria e nos
Hospitais do Médio Tejo

Conclusão da Obra de Unidade de 
cuidados continuados do Centro 
Social da Ribeira do Fárrio

Reportado à SS e Ministério da Saúde Disponibilização de verba para a sua conclusão



Área Situação Medidas Tomadas Proposta/Reivindicação

Administração Interna -

Proteção Civil

Construção do Quartel dos Bombeiros de 

Fátima

Pedidos de apoio junto do Ministério da 

Administração Interna

Disponibilização de verba para a construção do 

Quartel

Administração Interna

Falta de efetivos da GNR em Ourém -

Zona de atuação muito abrangente

Comunicado ao Secretário de Estado da 

Administração Interna
Aumentar o n.º de efetivos da GNR em Ourém

“Desequilíbrio” organizacional nas forças 

de segurança

Comunicado ao Secretário de Estado da 

Administração Interna

Reorganizar as forças de segurança - Alargar a área

de atuação da PSP de Ourém a toda a área da 

Freguesia de Nossa Senhora da Piedade e deslocar

a sede da GNR de Ourém para Caxarias



Área Situação Medidas Tomadas Proposta/Reivindicação

Social PROCOOP - N.º de acordos insuficientes Aumentar o n.º de acordos para creche e ERPI

Infraestruturas

Aproximação interior ao Litoral – Ligação do IC9 à A1

Não consta das missed links do PRR, está no 

PNI2030 e já fez anteriormente parte do PETI 

3+, como prioritário

Ligação do IC9 à A1

Aproximação interior ao Litoral através de ferrovia
Ferrovia - Ligar a linha do Norte à Linha do Oeste em

Caxarias

Infraestruturas - Finanças Av. João XXIII – melhoramento nos acessos a Fátima Existe acordo de mutação dominial
Ministério das finanças liberte com rapidez a 

assinatura do acordo de mutação dominial

Finanças

Défice de atendimento - Falta de funcionários no serviço

de Finanças
Comunicado às Finanças

Aumentar o n.º de funcionários no serviço de 

Finanças de Ourém

Rendas da PSP Por diversas vezes reportado ao MAI
Ministério das finanças autorize o pagamento das 

rendas que se cifram em mais de 200 mil euros

Educação Alunos de fora de Fátima não poderem estudar em Fátima
Desequilíbrio a jusante, especialmente na

Escola Profissional

Aumentar o n.º de turmas com contratos de 

associação



Visita de Sua Santidade o Papa a Fátima, em 2023

Estamos a preparar um caderno de encargos para apresentar ao Governo Central, após a sua tomada de posse



Obrigado

OURÉM - O que te faz feliz - low q (1).mp4

