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Com vista à elaboração, até ao final de 2007, da Magna Carta do desenvolvimento futuro 

de Peniche para as próximas duas décadas, a Câmara Municipal de Peniche lançou um 

processo de reflexão estratégica orientado de modo a criar um quadro de referência 

tecnicamente fundamentado e centrada nas perspectivas de desenvolvimento do seu 

Concelho.  

 

Esta reflexão estratégica pretende-se que seja participada, aberta à intervenção 

qualificada dos principais agentes económicos, sociais, culturais e associativos, com 

ligação ou presença em Peniche, bem como das entidades responsáveis por equipamentos 

e serviços que operam no Concelho.  

 

A necessidade de definir uma orientação estratégica é particularmente importante para o 

Concelhio de Peniche dado permanecerem as dimensões-problema de natureza social e 

económica que condicionam o desenvolvimento do território, estarem colocados 

especiais desafios às politicas públicas de coesão, no horizonte do próximo período de 

programação (2007-13), as quais aconselham uma priorização de intervenções e de 

investimentos e contribuir para o processo de revisão do Plano Director Municipal 

através de uma prévia reflexão em matérias como o desenvolvimento sustentável e o 

ordenamento do território. 

 

A Magna Carta Peniche 2025 terá como principais objectivos fundamentais traçar um 

diagnóstico estratégico da Cidade e do Concelho de Peniche, construir um quadro-síntese 

das condicionantes e das oportunidades económicas, avaliar os efeitos resultantes da 

execução de acções e projectos, formular linhas estratégicas de desenvolvimento 

ajustadas às condicionantes e oportunidades existentes e à ambição de Peniche, para o seu 

futuro, contribuir para dinamizar o processo de lançamento e elaboração da Agenda 

Local XXI e traçar um conjunto de orientações em matéria de ordenamento do território. 



 

A essência, fundamentos e objectivos deste documento estratégico impõem que o seu 

processo de elaboração seja assente, além das dimensões de coordenação e técnica, numa 

forte dimensão participativa assente em dispositivos que assegurem a ventilação de 

opiniões e de propostas com origem na população, nas organizações e em instituições 

locais e regionais. Esta dimensão consiste pois, em conduzir à reflexão sobre as questões 

do desenvolvimento de Peniche um leque muito alargado de agentes e entidades. 

 

As áreas de intervenção do diagnóstico estratégico da Magna Carta Peniche 2025 serão a 

inserção regional de Peniche no Oeste e Região Centro, o desenvolvimento social e a 

dinâmica associativa, a estrutura económica e de emprego, o(s) pólo(s) de 

competitividade e inovação, dinâmicas Urbanas, ambiente e património natural e a 

dinâmica de investimento municipal e intermunicipal e novos projectos. 

 

Tendo em vista assegurar os serviços de consultoria de suporte à realização deste 

processo de elaboração do Documento de Estratégia Peniche 2025, a Câmara Municipal 

estabelecerá protocolos de colaboração com a Associação Ciência e Desenvolvimento do 

Instituto Politécnico de Leiria e com o Centro de Formação Profissional para a Indústria 

Cerâmica das Caldas da Rainha. Estas instituições disponibilizarão os recursos 

(especialistas sectoriais) ajustados à natureza das actividades a desenvolver. De igual 

modo, poderão ser estabelecidas formas de colaboração com outras entidades cujas 

competências venham a revelar-se adequadas aos trabalhos de elaboração do Documento 

de Estratégia. 


