
Declaração Política 
 

Boa tarde, 

Cumprimento todos na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal. 

 

Claramente que desde 2017 até ao presente momento, uma das 
grandes bandeiras deste executivo no seu exercício autárquico, tem 
sido a existência de um verdadeiro escrutínio público assente na 
proximidade com a população. 

Neste sentido, assistimos neste mandato à criação da iniciativa “Voz 
a Vós”, a qual surgiu na sequência do projeto “Ouvir Ourém e os 
Oureenses”, com o objetivo de reforçar a relação de proximidade 
entre o executivo municipal e a comunidade. 

São sessões públicas de esclarecimento, tendo decorrido, até à data, 
nas freguesias de Alburitel, Atouguia e Caxarias, encontrando-se 
agendadas sessões em todas as freguesias até ao final do ano. 

Durante um dia inteiramente dedicado à freguesia ou união de 
freguesias em causa, o executivo troca o gabinete pelo terreno, 
partindo ao encontro da comunidade, estabelecendo uma relação de 
proximidade facilitadora de resolução dos problemas mais prementes. 

No final do dia, decorre a sessão pública de esclarecimento, durante 
a qual o Executivo Municipal privilegia o contacto direto com as 
pessoas, ouvindo preocupações/sugestões, prestando 
esclarecimentos, justificando e debatendo problemas e possíveis 
soluções. 

Paralelamente a este projeto assistimos recentemente ao nascer de 
uma outra iniciativa: “Cidadania em ação – à conversa com o 
Presidente”, desta vez vocacionada para os nossos jovens, nas 
escolas e colégios do concelho. 



Estas conversas visaram dar a conhecer a realidade, a missão e a 
importância da Instituição Câmara Municipal, o papel desempenhado 
pelo seu executivo e o seu quotidiano, mas também foi um fórum 
perfeito para apontar problemas e desafios existentes na nossa 
comunidade local, na visão daqueles que serão o nosso futuro, os 
agentes de desenvolvimento do nosso território.  

Foram já efetuadas sessões nas diferentes escolas e colégios do 
concelho tendo terminado esta iniciativa no Colégio Sagrado Coração 
de Maria em 22 de abril último. 

Houve questões sobre assuntos diferenciados, desde o ordenamento 
do território, sustentabilidade, interculturalidade, inclusão, 
alimentação, saúde, ação social, entre outras.    

Este é mais um exemplo da aproximação dos eleitos locais a, neste 
caso, futuros eleitores do concelho dando-lhes a possibilidade de 
poderem obter mais conhecimento sobre a gestão do nosso território. 

Por considerarmos que estes dois programas são excelentes exemplos 
de iniciativas que visam a aproximação à população, entendemos ser 
devida uma palavra de parabéns ao executivo, na pessoa do Sr. 
Presidente Luís Albuquerque, pela sua concretização.  

É caso para dizer que com a renovação do ciclo autárquico, continua 
bem viva a grande premissa de haver uma participação cidadã na vida 
do Município. 

 

Ourém, 25 de Abril de 2022. 

 

Grupo Municipal do PSD. 

 

 


