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COMUNICAÇÃO ESCRITA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais 
Excelentíssimos Senhores Vereadores Municipais 
Excelentíssimo Público presente 
Comunicação Social 
 
Superados que estão os primeiros meses de governação municipal, após o processo 

eleitoral que conduziu ao poder a atual maioria, não se instale a convicção facilitista, 

de que este executivo tem gerido meros atos administrativos, sabendo-se que, para 

além das naturais divergências na ação política, que separam diferentes conceções 

ideológicas e de governo, quanto ao que melhor servirá os interesses do nosso povo, 

fomos obrigados a imprimir algumas correções sensíveis no caminho delineado pelo 

anterior executivo, tendo-se optado por construir, de forma assumidamente 

pragmática, 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. 

 

O meu executivo, ao abraçar a missão de conduzir os destinos do Município por 

aquelas que consideramos serem as vias que melhor poderão defender os interesses 

da nossa terra, aposta em proporcionar informação clara e concisa aos munícipes, 

desenvolver práticas organizacionais racionais, processos transparentes e relações de 

reporte consistentes, valorizando a participação cívica e a cidadania ativa, como se 

pode constatar já, na página eletrónica oficial do Município, através da disponibilização 

dos dados económicos reportados ao mês de Janeiro do corrente ano, tal como, após 

esta reunião, serão divulgados, publicamente, os dados referentes ao 1º trimestre de 

2018. 
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É assim que defenderemos o uso racional dos recursos humanos, materiais e 

financeiros do Município, com respeito pelas regras de boa gestão, sustentada em 

princípios de isenção, igualdade e justiça, garantindo aos munícipes o acesso à 

informação relevante, proporcionando às Instituições cooperação e responsabilização, 

valorizando os Trabalhadores do Município e reconhecendo-lhes o mérito. 

 

Eram e ainda são muitas as preocupações com que convivemos nesta administração, 

muito em função de opções tomadas na anterior gestão, que, no nosso entendimento, 

não terão sido as mais adequadas. 

 

Senhor Presidente, Senhores Deputados Municipais, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores: 

 

Conforme decorre da leitura da minha Nota Introdutória ao documento de Prestação 

de Contas do ano de 2017, se efetivamente a situação financeira é favorável, a 

económica é manifestamente preocupante e revela que o Município não garante a 

sustentabilidade dos ativos existentes, bem como o nível dos serviços que presta.  

 

Como referimos, existem algumas áreas em que o desequilíbrio financeiro é evidente 

e assim sendo, permitam-me elencar algumas dessas áreas, nomeadamente a 

Educação, Saneamento, RSU e Energia. 

 

A área da Educação é amplamente impelida em custos decorrentes da excessiva 

dispersão territorial e ainda pelos modelos de gestão definidos, bem como pelo o 

acordo com Ministério da Educação, o qual é manifestamente deficitário. 
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Na área do Ambiente, verificamos que a taxa de saneamento e a tarifa de RSU não 

garantem a sustentabilidade dos custos inerentes às respetivas atividades, 

contrariando a recomendação da ERSAR, que aponta para o estabelecimento de uma 

estratégia conducente a uma perspetiva de sustentabilidade do sistema. 

 

Na área da Energia, veja-se o contexto da iluminação pública, que apresenta encargos, 

que já não são totalmente financiáveis pela renda de concessão da EDP. 

 

É neste contexto de risco permanente, que é necessária a coragem que sustenta esta 

maioria, que dedica toda a sua energia em contrariar a adversidade. 

 

Senhor Presidente, Senhores Deputados Municipais, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores, 

 

Compete ao Presidente da Câmara ser o portador, neste Fórum que me merece o 

maior respeito e consideração, das grandes linhas que pautam a ação executiva. As 

suas dificuldades no exercício e os grandes princípios pelos quais se norteia. 

 

Quero aproveitar esta oportunidade, para realçar o que já será do conhecimento das 

Senhoras e Senhores Deputados Municipais, pessoas, por maioria de razão, 

interessadas no pulsar da vida municipal e nos assuntos trazidos a esta Assembleia, 

referenciando a estreita colaboração que a Câmara Municipal tem tido com as Juntas 

de Freguesia, às quais agradeço mais uma vez, na pessoa dos seus presidentes, e refiro-

me nomeadamente às propostas de celebração de diversos protocolos de colaboração, 

quer na delegação de competências através dos acordos de execução da rede viária e 

estabelecimentos de educação, para o quadriénio 2018/2021, quer nos apoios à 
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limpeza de caminhos vicinais e recursos humanos, para o quadriénio 2018/2021, num 

valor global de aproximadamente um milhão de euros, o que se traduz num aumento 

de 43% em relação ao protocolo anterior. Espero, sinceramente, que as propostas 

possam merecer a anuência e a aprovação de Vossas Exªs na reunião de hoje. 

 

De grande relevância, considero também, a apreciação e votação por parte de V. Ex.as 

da proposta camarária para a expansão / prolongamento do Parque da Cidade - 

António Teixeira, desafio que coloca os olhos no futuro e que decerto merecerá grande 

consenso na nossa sociedade. 

 

O nosso grande desafio é, pois, não transformar os projetos importantes em 

obrigações urgentes e não deixarmos que as urgências se imponham como programa 

político e aqui, o segredo talvez esteja não apenas no planeamento atempado e 

racional, como também na execução criteriosa e tecnicamente bem suportada. 

 

Existe um território, um povo e uma História. Cabe-nos a responsabilidade de 

combinar estas três realidades com um projeto de futuro. 

 

Queremos que Ourém assuma um lugar central ao nível político e na economia 

portuguesa e é por isso que privilegiamos a finalização dos instrumentos de 

planeamento, concluindo a revisão do PDM, e instaurando princípios de certeza. Nessa 

linha, a requalificação, modernização e ampliação das zonas industriais constitui um 

passo determinante no contexto de uma enormíssima e muito difícil batalha pela 

captação de investimento e fixação de empresas.  

Nesta área importa realçar o que já foi realizado nos seis meses de mandado, e refiro-

me:  
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• à criação do espaço empresa que será inaugurado em 20 de junho; 

• ao protocolo com a junta de freguesia de Urqueira para ampliação da zona 

industrial da Chã; 

• ao protocolo com a NERSANT para a criação da Startup Ourém; 

• levantamento exaustivo de todos os terrenos na Zona Industrial de Casal dos 

Frades e elaboração de um novo regulamento – para aplicar. 

• Inicio do procedimento para a implementação da futura zona industrial da 

Freixianda. 

Sempre afirmámos e quero hoje aqui repetir, que é nossa convicção que só com mais 

emprego teremos mais habitantes e esse é um dos princípios fundamentais do nosso 

projeto, como demonstram estas iniciativas. 

 

Também estou convicto que será com a intervenção de todos e de cada um, com 

sentido de responsabilidade e colocando em primeiro lugar os superiores interesses 

de Ourém, que conseguiremos projetar a nossa terra para uma escala mais 

consentânea com o seu potencial intrínseco e de que os nossos filhos se venham a 

orgulhar no futuro. 

Comemorando hoje o 25 de abril, quero expressar a todos os meus melhores 

cumprimentos democráticos, acreditando que o futuro está nas gerações mais novas 

e também nesse particular, o Município de Ourém quer estar na linha da frente. 

 

Muito obrigado pela vossa atenção,  
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Anexo - Listagem, das minhas diversas participações e reuniões, mais 
relevantes, neste período 

28/02 - Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 

28/02 a 02/03 - Deslocação oficial a Malta- Participação do Fórum Turismo Mediterrâneo 

07/03 - Reunião com Reverendo Reitor do Santuário de Nª. Srª. de Fátima 

            Reunião com Direção e Comandante dos Bombeiros de Caxarias e Ourém  

08/03 - Apresentação de nova frota da SUMA 

            - Sessão esclarecimento Florestas 

09/03- Reunião da CIMT  

            sessão comemorativa do 20º aniversário da Cenourém 

12/03- Reunião com APA, na Câmara de Tomar, sobre poluição do Rio Nabão 

            - Reunião com DGESTE 

            - Tomada posse Diretora do Agrupamento de Escolas de Ourém 

13/03 - Reunião com ACISO 

14/03 - Visita às Brigadas do Concelho 

16/03 - Visitas ao local 

19/03 - Inauguração IV Semana Cultural do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém 

20/03 - Reunião com Diretora de Finanças de Ourém 

21/03 - Visita do Sr Presidente do Supremo Tribunal de Justiça ao Tribunal de Santarém 

22/03 - Reunião com Sr. Engº Domingos Patacho da Quercus 

23/03  - Sessão comemorativa do Dia Mundial da Água 

24 e 25/03 Rally Medieval de Ourém 

27/03 Assinatura contratos financiamento com Turismo do Centro de Portugal 

            Reunião com AMA sobre loja do Cidadão 

28/03 - Audiência com Secretário de Estado do Ambiente 
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         - Apresentação pública do projeto de reabilitação do Castelo e Paço do Conde 

30/03 - Via Sacra ao vivo 

03/04 - Orador em Debate na Amadora - “Religião e Política: Entre a convivência, a tensão e a 

indiferença” 

07/04 - Caminhada da paz 

09/04 - Assinatura de protocolo "espaço empresa" com IAPMEI, Ministra da Presidência e 

Modernização Administrativa e Ministro da Economia 

- Reunião sobre apoio ao associativismo  

10/04 Reunião preparatória da Operação Fátima 2018 

- Reunião CPCJ 

11/04 - Reunião com Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres 

- Reunião com Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima 

12/04 - Reunião da CIMT 

15/04 - Participação nas Comemorações dos 450 anos da Paróquia de Fátima 

18/04 - Sessão de abertura da Festa do Livro 

- Reunião com ICNF e Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, no Monumento 

Natural das Pegadas de Dinossauros, no Bairro 

20 a 25/04 - Deslocação aos EUA - iniciativa da comunidade oureense a favor da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém 

25/04 - Comemorações do 25 de Abril 

 


