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ACTA N.º 44/2008 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2008: 

 
Aos dezanove dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche 

e Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-          
-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul 
Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezoito horas e quarenta e cinco 
minutos. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
REORDENAMENTO DA BACIA PORTUÁRIA 
 

De harmonia com a deliberação de 10 de Novembro corrente, a reunião destinava-se a 
apreciar e discutir o Reordenamento da Bacia Portuária, tendo intervindo os seguintes membros 
da Câmara: 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Após ter entregue um ante-projecto que prevê a implantação de uma marina urbana na 

bacia portuária, fez um historial do assunto, referindo-se ao estudo apresentado em Maio de 
2005, que proponha a construção de uma marina oceânica, e à posição então assumida pelos 
actuais membros da Câmara, nomeadamente os da CDU, que defenderam, e defendem, uma 
marina que tenha um interface com a cidade. 

Disse que já na década de 90 se projectava o prolongamento do travessão, ideia que não 
se concretizou e que o Plano de Acção do Oeste entendeu que faria sentido retomar-se, posição 
também defendida pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM). 

Apresentou as vantagens de se optar por uma marina urbana, nomeadamente por criar 
condições para a reabilitação do casco histórico da cidade e contribuir para seu dinamismo. 

Defendeu a concessão da exploração da marina a empresas especializadas, sendo uma das 
condições da concessão a construção das instalações do Clube Naval de Peniche (CNP). 

Concluiu referindo que o conceito de marina urbana é o que terá viabilidade à luz do 
conceito do IPTM e tem a mais valia de receber o investimento do estado e de ser atractivo para 
a instalação de empresas do ramo hoteleiro e comercial. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Lembrou que sempre defendeu que a alteração do regime económico de dependência da 

pesca tinha que ser enquadrada dentro de um quadro que contemplasse a situação marítima da 
cidade. 

Relativamente aos estudos apresentados, marina oceânica e marina urbana, considera que 
não se opõem mas, pelo contrário, podem complementar-se. A necessidade é que haja uma 
marina e a construção da marina urbana não fecha a possibilidade de se construir outra maior. A 
opção de se começar pela maior poderá levar a que nem dentro de vinte anos se consiga tê-la a 
funcionar em pleno.  

Defendeu que tudo o que possa aproximar a cidade da actividade náutica de recreio é 
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bem-vindo. Por isso, a sua posição corresponde mais à agora apresentada, que lhe parece ser a 
mais prática e económica.  

Disse que uma marina não deve ser uma garagem, que, para um futuro turístico, não 
interessam pequenas áreas de atracamento, e que uma marina deve ser um coração económico a 
bater dentro da cidade. 

Referiu que não lhe agrada que a exploração seja concedida a particulares e sugeriu a 
criação de uma empresa mista, com o Município, o IPTM, o CNP e outras entidades, por 
considerar que o lucro não é tudo e pode fazer diminuir a qualidade. O CNP tem uma função 
meritória ao nível náutico, que não passa por gerir uma marina. A Câmara é o local ideal para 
discutir estes assuntos, por estarem representadas as três forças políticas, e deve ser o Município 
a propor ao IPTM uma parceria para a gestão da marina. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Lembrou que os documentos previsionais para 2008 previam o lançamento de um plano 

da marina e que, até à presente data, ainda não foi feito nada. 
Referiu que o estudo apresentado para construção de uma marina urbana tem alguma 

superficialidade, uma vez que se tratam apenas de plantas, sem estudos de viabilidade.  
Recordou que a Senhora Directora do IPTM se referiu a um porto náutico e não a uma 

marina. 
Disse que Peniche tem que aproveitar alguns projectos que sirvam de alavanca para 

desenvolver certos tipos de turismo. 
Perguntou se o conceito de marina urbana apresentado é para aumentar o número de 

lugares de estacionamento de embarcações, referindo que o recreio náutico de passagem tem que 
ter condições logísticas que o projecto, aparentemente, não contempla, deixando apenas espaço 
para o recreio náutico local. 

Lembrou que não é fácil alterar a legislação que classifica como zona non ædificandi 
algumas das áreas apresentadas no novo projecto, que o PDM prevê a construção da marina entre 
o Molhe Leste e a Consolação e defendeu um estudo aprofundado sobre o projecto apresentado 
para se ter conhecimento dos seus efeitos. 

Relativamente à concessão da exploração perguntou o que se vai concessionar e a quem e 
que tipo de investimento lhe está associado. 

Referiu que, neste momento, o espaço entre Lisboa e Aveiro está desprovido de uma 
marina, falha que poderá ficar colmatada com a construção de uma marina na Nazaré, que se 
prevê para breve, e que retirará vantagens a Peniche. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que não gostou do estudo apresentado em 2005, que optava por uma marina 

oceânica, por lhe agradar mais uma marina de proximidade, mas que lhe faltam dados para 
formar um opinião esclarecida. 

Mostrou dúvidas sobre a relação existente entre a construção da marina e a reabilitação 
do casco histórico, sugerindo que o projecto apresentado deveria de ter vindo acompanhado de 
um estudo para o desenvolvimento da parte histórica. 

Perguntou se o prolongamento do travessão não afectará a actividade piscatória, uma vez 
que lhe constou que o porto de pesca deixará de ser navegável para barcos de maior calado, e se 
existem estudos sobre o assunto. 

Face às diferentes opções, marina oceânica ou urbana, ou marina ou porto de recreio, 
defendeu que se faça um estudo estratégico para melhor se analisar as vantagens e desvantagens 
de cada uma das opções, nomeadamente se a criação de uma “Nova Peniche”, com a criação da 
marina oceânica, terá vantagens. 
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Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Referiu que é inquestionável o valor da criação de um espelho de água desta natureza, 

não de per se, mas por toda a envolvente. 
Disse que tem dúvidas na existência de uma relação entre a marina urbana e a 

recuperação do casco histórico da cidade. 
Perguntou se o prolongamento do esporão não é um obstáculo ao desenvolvimento da 

actividade piscatória e se Peniche é destino suficientemente aliciante para atrair os navegadores 
de recreio ou se os barcos vão passar ao largo, sem necessidade de aportar. 

Disse que considera muito importante que a gestão de uma Marina de grandes dimensões 
seja feita por uma empresa de carácter municipal e que lhe parece que o CNP não está 
vocacionado para a gestão de grandes espaços, por estar dependente do voluntariado dos seus 
sócios. Contudo, considera que esta agremiação tem um papel importante a desempenhar. 

Referiu que lhe parece bem a criação de um novo espaço urbano na cidade, como 
consequência da construção de uma Marina noutra localização. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Prestou as seguintes esclarecimentos: 
Não existe qualquer submissão do município às ideias do IPTM, o que tem havido é um 

trabalho em conjunto. O Estado reorganizou a bacia portuária tendo como principio o conceito 
de marina urbana, que, em sua opinião, deve ser concretizado com condições que o permitam. 

Os armazéns irão ser relocalizados e na zona non ædificandi não se prevêem outras 
estruturas a não ser as amovíveis. 

Apresentou ao CNP apenas o estudo prévio do que está previsto. 
O modelo de gestão terá que ser estudado, quando fala em concessão esta é apenas uma 

possibilidade ente outras, e considera desejável o envolvimento do Município. 
A questão da rotação na bacia portuária faz sentido, mas, considerando as competências 

da empresa Consulmar, que tem feito os maiores portos do país, julga que esse aspecto não está a 
ser descurado.  

Nenhum projecto específico será desenvolvido sem a aprovação da Câmara. 
 
Senhor Director do DPGU: 
Referiu que, a concretizar-se o estudo da marina oceânica, teria de haver uma alteração 

ao PDM, nomeadamente nas áreas classificadas como espaços turísticos existentes. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que o estudo da marina oceânica teve em conta o que estava previsto em PDM e 

que não há necessidade de se proceder à sua alteração. Contudo, e tendo em consideração as 
suspensões de PDM publicadas em Diário da República, parece-lhe que não seria difícil ao 
Município evocar que o projecto é uma alavanca para o desenvolvimento do concelho para se 
conseguir a suspensão parcial do PDM. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse não ter dúvidas de que o conceito de marina urbana é o mais benéfico para o 

concelho, apesar de não deixar de achar interessante o projecto da marina oceânica. 
Referiu ser importante saber junto do IPTM qual o impacto da ampliação do esporão e 

que concorda com o tipo de gestão proposta pelo Senhor Presidente da Câmara. 
Concluiu dizendo que uma marina urbana é um equipamento muito importante para o 

concelho. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que o desenvolvimento do projecto da marina da Nazaré não é problemático para a 

marina de Peniche, o importante é que estes equipamentos se complementem. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta 
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu,                                         , Chefe de Divisão Financeira, servindo de Directora de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


