


Visão
Excelência e Perenidade

Construir uma comunidade municipal baseada no respeito pelas pessoas e pela

História dos lugares, aspirando à excelência e ao equilíbrio em todas as dimensões

da vida social, apostada em desenvolver em cada freguesia as melhores condições

para nascer, viver e envelhecer, privilegiando a Paz e a Espiritualidade, apoiando o

empreendedorismo e a competitividade, e recebendo os visitantes com a

qualidade de uma marca de referência nacional.



Missão
Qualidade de vida e desenvolvimento económico

• promover o desenvolvimento integrado e sustentável do Território e 

das Pessoas 

• melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades

• dinamizar a economia local, a competitividade e o investimento

• valorizar a cultura e a vida social solidária, 

• apostar no conhecimento e no benefício das tecnologias

• Comunicar com rigor e profissionalismo pela cidadania responsável



Valores
Construir futuro todos os dias

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CÍVICA

• Proporcionar informação clara e concisa aos munícipes, desenvolver práticas organizacionais racionais,

processos transparentes e relações de reporte (accountability) consistentes, valorizando a participação

cívica e a cidadania ativa.

RACIONALIDADE E EQUIDADE

• Defender o uso racional dos recursos humanos, materiais e financeiros, com respeito pelas regras de boa 

gestão, sustentada em princípios de isenção, igualdade e justiça, garantir aos munícipes acesso à 

informação relevante, proporcionar às Instituições cooperação e responsabilização, valorizar os 

Trabalhadores do Município reconhecendo o mérito.

SUSTENTABILIDADE E SOLIDARIEDADE

• Cuidar do presente e do futuro de Ourém, conciliando a visão estratégica com a gestão prudente das 

possibilidades e maximizando o potencial de desenvolvimento humano do concelho, procurando formas 

justas de governação, que salvaguardem os mais desprotegidos



Objetivos estratégicos
Fazer acontecer o sonho

• Promover a inovação e aproximar os serviços dos cidadãos

• Defender o desenvolvimento sustentável e inclusivo

• Valorizar o património cultural, histórico e ambiental

• Afirmar Fátima como centro mundial da espiritualidade

• Reforçar a atividade turística e criar mais riqueza no concelho

• Construir uma sociedade qualificada, criativa e inovadora

• Dinamizar a competitividade, o empreendedorismo e a criação de emprego



Equilíbrio financeiro 
Processo de continuidade no planeamento com 

olhos no futuro 
Liderança pelo exemplo

Ponto de partida 



• Robustez dos últimos orçamentos municipais, garantem uma ferramenta importante para a aplicação das diversas

medidas necessárias para a gestão municipal e também permite a concretização de investimentos fundamentais

para o concelho e freguesias.

• Nos últimos orçamentos verifica-se uma subida constante do valor de investimento, sinal inequívoco que existe uma

gestão sã nas contas municipais e que permite uma gestão criteriosa;

• Evolução favorável da Dívida a Terceiros, contribuindo para o equilíbrio e planeamento futuro.

Equilíbrio financeiro 



• Planeamento e visão na concretização da revisão do Plano de Urbanização de Fátima e na definição do Plano de

Urbanização para a Cidade de Ourém;

• Estratégia com o início da definição de novas ARU’s (Ourém e Fátima), no intuito de dotar o território de maiores

oportunidades para investimentos passíveis de fundos comunitários;

• Constituição e funcionamento da Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) Serras do Norte de Ourém (Espite,

Urqueira e UF de rio de Couros e Casal dos Bernardos) com 4.192 hectares, que visa diminuir a vulnerabilidade aos

incêndios, criando novas possibilidades de desenvolvimento rurais mais sustentáveis, prevendo-se diversos

instrumentos financeiros específicos para o projeto, derivados do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR);

• Alargamento dos balcões do BUPi para Freixianda, Olival, Caxarias e Fátima, no intuito de se promover o processo de

elaboração do cadastro de propriedade rustica do concelho, e eventual alargamento dos mesmos às freguesias da

área de influência da AIGP.

• Continuidade da aposta numa educação de excelência com o reforço dos Assistentes Operacionais e manutenção da

equipa Multidisciplinar de Promoção do Sucesso Escolar.

• Consolidação do trabalho desenvolvido na Ação Social de forma permanente e colaborativa com todas as entidades

da Comunidade, em prol da melhoria da qualidade de vida das populações mais desfavorecidas.

• Reforço na diversificação da oferta cultural, sob o lema “Uma Casa para Todos”

Processo de continuidade no 
planeamento com olhos no futuro 



• Relacionamento Institucional de proximidade entre a gestão municipal e as Juntas de Freguesia com a

continuidade da iniciativa do Voz a Vós, também envolvendo a participação cidadã para auscultar os seus

problemas e sugestões;

• Reforço nas verbas delegadas às Juntas de Freguesia, constituindo uma aposta de aumento dos recursos para

que possam desempenhar ainda mais funções;

• Apoio e confiança com o tecido associativo do concelho, através do reforço das verbas referentes ao Programa

de Apoio ao Associativismo;

• Continuidade nas parcerias com as IPSS do concelho, designadamente no apoio à constituição de valências e na

melhoria das infraestruturas, apoio aos projetos do PARES, PRR e Mobilidade Elétrica.

• Diálogo forte, constante e construtivo com os parceiros Institucionais que diariamente se relacionam com o

Município;

• Respeito institucional para com a oposição.

Liderança pelo exemplo



Concretização de projetos referência 

Em curso



• Empreitadas lançadas e/ou concluídas neste período:

• Requalificação do Jardim Le Plessis-Trévise

• Requalificação da Av. Nossa Senhora de Fátima

• Criação da Área de Acolhimento Empresarial na Freixianda;

• Requalificação da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Cidade Ourém;

• Requalificação da Aljustrel – Fátima;

• Construção de Edifício Multiusos de Caxarias (Centro de saúde e edifício da Junta de Freguesia);

• Ampliação do Centro Escolar da Atouguia;

• Remodelação do Centro de Saúde de Rio de Couros;

• Reabilitação do Largo do Rossio em Urqueira;

• Requalificação dos troços da 356 entre a Rotunda do IC9 e a ZI de Casal dos Frades e na Freixianda;

• Requalificação da EB 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão;

• Continuação dos Protocolos de comparticipação financeira com todas as Juntas de Freguesia, Associações e IPSS’s, 

para intervenções com relevante interesse público; 

Concretização de projetos de referência



Seguir as linhas orientadoras e programáticas dos compromissos 
eleitorais

Priorizar e aproveitar os instrumentos de financiamento 
comunitário nas diversas áreas

Construir uma comunidade equilibrada, sustentável e solidária

O Futuro



Pelos Oureenses,
Obrigado.





Imagens
Plessis-Trévise

1 074 320,69€



Imagens
Av. Nossa Senhora de Fátima

1 872 961,36€



Imagens
Área de acolhimento empresarial da Freixianda

3 788 000,00€



Imagens
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 

2 375 780,32€



Imagens
Requalificação Urbana de Aljustrel

477 038,52€



Imagens
Construção de Edifício Multiusos de Caxarias

1 549 425,67€



Imagens
Ampliação do Centro Escolar da Atouguia

1 114 350,61€



Imagens
Remodelação do Centro de Saúde de Rio de Couros

163 415,02€



Imagens
Reabilitação do Largo do Rossio em Urqueira

421 413,54€



Imagens
Requalificação dos troços da 356 entre a Rotunda do IC9 e 

a ZI de Casal dos Frades e na Freixianda

IC 9 a ZI - 1 800 000,00€
Freixianda – 288 849,87€



Imagens
Requalificação da EB 2,3 Cónego Dr. Manuel 

Lopes Perdigão

1 057 430,21€


