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MUNICÍPIOS EM DESTAQUE | C. M. OURÉM

UM MUNICÍPIO
NA ONDA DA
MODERNIDADE

Luís Miguel Albuquerque, Presidente

Em entrevista à Revista Business Portugal, Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de
Ourém, salienta a proatividade que tão bem define o município e que lhe fez merecer, pela primeira vez
em 2020, a Bandeira Verde Eco XXI que reconhece as melhores práticas implementadas pelos municípios.

O sector da hotelaria e da restauração tem sido o mais fustigado, mas o Município de Ourém mostrou-se presente com
a campanha “10 001 Noites”, para dinamizar o turismo e a
economia local. É importante que os empresários percebam
que têm os seus representantes ao seu lado nesta luta?
O Município de Ourém será sempre um parceiro privilegiado
e o maior defensor da economia local. Os sectores da hotelaria,
da restauração e do turismo são uma mola propulsora do nosso
concelho, pelos valores que geram, pelos postos de trabalho que
criam e pela projeção de imagem que nos garantem um pouco por
todo o Mundo. Alargada a todo o concelho de Ourém, a campanha
“10 001 Noites” foca essencialmente na cidade de Fátima, cuja atividade foi tragicamente assolada pelo flagelo da pandemia. Um ano
depois de termos lançado as primeiras medidas de apoio às nossas
empresas, entendemos voltar à carga e em força, dada a situação
periclitante de empresas e empresários. Entendemos que Fátima
merecia muito mais. E, por isso, projetámos esta campanha que
traduz um investimento a rondar os 750 mil euros. Através desta
campanha convidamos os portugueses a visitar Fátima, sabendo
que, se o fizerem, vão beneficiar de uma noite extra e gratuita,
cortesia do Município de Ourém, que ainda oferece um vale de
dez euros para descontar em restaurantes do concelho.
Além de visar a retoma do turismo em Fátima, a campanha
pretende dar a conhecer todo o concelho, na certeza de que não
faltarão pontos de interesse turísticos, desde a Vila Medieval de
Ourém, à Praia Fluvial do Agroal ou ao Monumento Natural das
Pegadas de Dinossáurios, entre muitos outros. O desafio passa
precisamente por aqui: aproveitar a noite extra e ganhar mais um
dia para conhecer Ourém e o seu concelho.
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Foram instalados MUPI digitais em Ourém e Fátima,
reforçando os canais de comunicação do Município. A
aposta neste estruturas é fundamental para a projeção
dentro e fora de Portugal?
Pretendemos promover os inúmeros pontos de interesse
turístico do nosso concelho, utilizando os mesmos como uma
ponte para outros locais idílicos da nossa região. Ou seja,
trata-se de utilizar o Santuário de Fátima e a Vila Medieval
de Ourém como pontos de partida para a descoberta do
nosso concelho, do nosso património histórico e cultural.
Inserida no esforço que tem vindo a efetuar para mitigar
os efeitos da pandemia, o Município reforçou a rede de
apoio a instituições sociais. Manter a proximidade com
os munícipes e responder às necessidades será o grande
projeto para 2021?
Importa sublinhar que o Município sempre acompanhou
de perto a atividade das instituições sociais. Através do Conselho Local de Ação Social de Ourém (CLASO), estamos em
contacto permanente com cada instituição social, sabendo
as respetivas dificuldades e necessidades. Já investimos mais
de um milhão de euros em apoios sociais, desde a oferta de
equipamentos de proteção individual, à transferência de
verbas para apoiar as nossas IPSS. Também neste contexto
e, porque, sempre trabalhámos em articulação com a Autoridade de Saúde e a Proteção Civil, implementámos o Ponto
de Vacinação Municipal, sendo este mais um contributo que
demos em prol da segurança sanitária da população, rumo à
tão ansiada imunidade.
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Vila Medieval de Ourém

A prevenção da saúde mental assume uma grande importância no Município de Ourém. Promover a literacia, reduzir
o estigma e criar canais oficiais de pedido de ajuda tem sido
um dos vossos objetivos?
Se já defendíamos boas práticas neste campo antes da pandemia, com este flagelo reforçámos a nossa ação. Criámos no seio
da estrutura municipal a Divisão de Educação e Vida Saudável,
responsável pela implementação de uma estratégia de promoção e
prevenção da saúde mental, através da qual estamos a desenvolver
uma panóplia de atividades direcionadas à comunidade.
Neste contexto, importa destacar que o Município também
criou uma estrutura de atendimento à vítima, lançando linhas de
apoio com atendimento personalizado e absolutamente sigiloso.
Promover a literacia é outra das nossas bandeiras. No âmbito
desta estratégia, acolhemos o CLPSE - Cento Local para a Promoção do Sucesso Educativo, um projeto europeu composto por uma
equipa de profissionais de diversas áreas, como educador de infância,
nutrição, psicologia, terapia da fala, entre outros. A sua atividade
assenta em eixos como a promoção da literacia, o incremento da
leitura, a parentalidade positiva, entre outros conceitos que muito
nos dizem e que nos ajudam a garantir a melhor educação para as
nossas crianças, sabendo que são elas o futuro do nosso concelho.
Num ano tão atípico como foi 2020, o Município de Ourém foi distinguido pela primeira vez com a Bandeira Verde
Eco XXI, que reconhece as melhores práticas implementadas
pelos municípios.
Proatividade é, de facto, um dos conceitos que melhor definem
o Executivo que lidero. Agir antes de reagir, sobretudo quando se
trata de uma questão tão premente quanto a preservação do meio
ambiente. Podermos hastear a Bandeira Verde Eco XXI é uma
vitória que nos enche de orgulho. Primeiro, porque não é um
estatuto que se conquiste facilmente; depois, porque comprova
que estamos no caminho certo no que toca à proteção ambiental.
O Município de Ourém procura cavalgar a onda da modernidade

Fátima

também ao nível ambiental e, por isso, desenvolvemos estratégicas
como a implementação de ecovias, a desmaterialização municipal,
entre muitas outras, no âmbito da proteção do meio ambiente.
A autarquia decidiu proceder à expansão de internet gratuita
na cidade de Ourém. Que influência têm este tipo de medidas
no município?
Todo o Município de Ourém carece de um serviço gratuito de
internet capaz de responder às exigências destes novos tempos. É
uma necessidade identificada há largos anos e que vai ser resolvida
em breve, graças ao sucesso da candidatura que submetemos ao
projeto WiFi4EU, outra iniciativa da União Europeia, através
da qual ganhámos um voucher de 15 mil euros, consignado à expansão da rede. Vamos poder oferecer um serviço de internet sem
fios, gratuito, rápido e eficaz, à disposição de todos em edifícios
públicos como Câmara, Biblioteca e Museu, bem como espaços
públicos como Mercado, Parque da Cidade e algumas das praças
mais frequentadas por residentes e visitantes.
Pode o Município de Ourém considerar-se um exemplo de
boas práticas e resiliência perante o flagelo da pandemia?
Em tempos de pandemia, a maior prova de resiliência e dinamismo que podemos dar está à vista de todos: o Município foi
forçado a redirecionar a sua ação, mas não travou a marcha. Pelo
contrário, a evolução está à vista em todos os quadrantes. Temos
centros escolares em construção, novas unidades de saúde a estrear,
uma rede viária em plena requalificação um pouco por todo o
concelho. Está em marcha a ampliação da rede pública de saneamento, vamos reabrir as portas do Castelo da nossa Vila Medieval
e inaugurar o Teatro Municipal, o Passadiço do Agroal, a Ecovia
Fátima-Ortiga. Continuamos a construir o futuro, honrando o
passado e assegurando o presente.
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