
Henrique Araújo assume-se como candidato à Câmara Municipal de Ovar.

A nossa sociedade vive um período muito exigente, em que o fundamental deve-se sobrepor
ao supérfluo.

A crise instalada obriga a um projeto de futuro, dotando o território vareiro de condições de
igualdade e qualidade para as novas gerações.  

Nesse sentido, propõe-se a liderar uma equipa para governar o Município de Ovar na próxima
década,  com rigor,  transparência  e lucidez,  assente  num projeto pensado para  um tempo
novo.

Reconstruir o município é a estratégia e caminho a seguir, com especial atenção à Ação Social
e à Economia.

Só alguém com provas dadas pode pôr em prática este desafio Municipal.

Esse alguém é Henrique Araújo.

Exerceu as funções de Adjunto da Presidência em 2016/2017/2018 e pôde, diariamente e com
enorme responsabilidade, ajudar na gestão e no conhecimento profundo do território vareiro.

Funções  essas  que  o  fizeram  conhecer  a  pormenor  todas  as  áreas  de  funcionamento
municipal, nomeadamente os pelouros existentes, as divisões do município, os funcionários
atuais,  as  parecerias  regulares,  o  orçamento  e  rubricas  financeiras  municipais  e  as  obras
realizadas e contratualizadas.

Conhece todo o território, bem como todas as gentes, fruto da sua dedicação a tempo inteiro.

Todo este conhecimento, dedicação e experiência permite ao candidato rapidamente instalar
um novo modelo de governação, baseado em alterações profundas nos setores que devem
estar ao lado dos munícipes, para os servir com celeridade e o mínimo de burocracias.

Assume-se pronto para inovar e governar o Município de Ovar, assente no cumprimento da
palavra.

Governar um Município, exige experiência de vida.

Começou cedo no mundo do trabalho e sabe perfeitamente o que é viver com pouco. Mas
mesmo com pouco, aprendeu a poupar e a ambicionar uma vida melhor.

Foi importante perceber que ter trabalho e, consequentemente, o respetivo salário, foi e é
fundamental  para  que  se  possa  ter  uma  vida  digna,  bem  como  sentir  estabilidade  para
construir o próprio futuro.

Quis  a  vida  que  Henrique  Araújo se  tornasse  empresário  e  pudesse ter  provas  dadas na
edificação de uma empresa que lhe permitiu ganhar experiência em valências distintas, como
a  de  criação  de  postos  de  trabalho,  investimento  e  crescimento,  gestão  orçamental  e
impostos, ambição e conquista de objetivos, acreditar e apostar, inovar e arriscar, de saber
exigir, reconhecer e premiar quem é merecedor.

Uma experiência fundamental para ser assertivo nas decisões da gestão e planeamento da
causa pública.



Certo está que a experiência e  provas dadas na vida empresarial,  são as indicadas para o
desafio  de  reerguer  a  economia  local,  criando  postos  de  trabalho  e  garantindo  assim  a
estabilidade económica que todos ambicionam e merecem.

As Associações são a alma do concelho vareiro.

Perceber a sociedade em que vivemos e as suas associações, requer provas dadas nas mesmas
e foram muitas as associações em que teve o privilégio de poder ajudar e gerir ao longo da sua
vida.

Associações culturais, recreativas e desportivas, em diferentes Freguesias do Município.

Abraçar as causas defendidas e sempre num espirito de missão, foi a base para ter adquirido
experiência  de  trabalho  em  grupo,  conhecendo  e  compreendendo  pessoas  e  associados,
conhecer o fundamento efetivo da formação,  viver as dificuldades diárias das associações,
assistir ao brilho nos olhos das crianças nas vitórias e dando uma palavra nas perdas e na ajuda
no crescimento das estruturas materiais e imateriais.

Ter tido a possibilidade de ajudar a gerir  associações com sedes sociais  nas Freguesias de
Esmoriz,  de  Ovar  e  de  Válega  permitiu  a  Henrique  Araújo,  ter  a  clara  noção  das
particularidades  das  gentes,  bem  como  da  essência  do  povo  do  Município  de  Ovar,  tão
diferente,  mas  tão  igual.  Conhecer  verdadeiramente  as  pessoas,  é  um  património  que
possibilita perceber o efeito causa das decisões a tomar.

As associações são uma riqueza impar e continuam a proporcionar uma experiência de vida
que  lhe  permite  analisar  com  detalhe  a  profundidade  as  reais  necessidades  e  medidas
necessárias para o sucesso das mesmas.

O conhecimento adquirido foi e é importante para ajudar a reformular o projeto futuro da
cultura, do desporto e do turismo. 

Um tempo novo requer novas medidas políticas.

Por conseguinte, entende Henrique Araújo que as medidas explanadas são as necessárias para
o sucesso da sua governação.

- Ação social direcionada para quem realmente precisa, tendo a pessoa como beneficiária;

-Apoio  transversal,  com  serviços  municipais  gratuitos  a  todos  os  jovens  menores  sem
discriminação;

- Plano estrutural de recuperação da economia;

- Redução da despesa corrente para 50% do orçamento municipal;

- Aposta no crescimento através do investimento público e privado;

- Transformação nos serviços municipais com objetivo de licenças de obras até 60 dias;

- Reestruturação no serviço de atendimento ao munícipe para resposta imediata;

- Diminuição de avenças com aposta nos funcionários municipais;

- Uniformização da imagem e comunicação de todos os órgãos autárquicos do município;



- Criação de três unidades de gestão do território;

- Criação de um plano de reestruturação da rede viária geral;

- Construção de equipamentos públicos de escala regional, para uso de todos os munícipes;

- Criação de uma rede de transportes;

- Instalação da polícia municipal de Ovar;

- Descentralização das atividades culturais municipais;

- Criação de um plano estratégico de consolidação de desportos radicais.


