
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 07.04.2016 * Livro 107 * Fl.249 

ATA N.º 20/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2016 

 

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Peniche e Sala de Sessões 

dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José Ferreira 

Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara 

Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel Ferreira Marques, 

Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------  

 ------------- 1.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - 

Mafra (POC - Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel); ---------------------------------  

 ------------------- 2) Audição dos Concessionários de Apoios de Praia. --------------------------------  

 ------------- 2.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram vinte horas e trinta e oito minutos, encontrando-

se na sala seis dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. -------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques só participou na reunião a partir das vinte horas e cinquenta 

e dois minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, 

Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, José Ribeiro 

Gonçalves, Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Alexandra Tormenta, Técnica 

Superior de Urbanismo, Nuno Cativo, Diretor do Departamento de Energia e Ambiente e Nuno 

Carvalho, Técnico Superior de Ambiente, durante toda a reunião. --------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram tomadas 

por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------------------------------------  

 

1) Revisão do POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Mafra (POC - 

Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel): ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 494/2016: O senhor Presidente da Câmara deu conta de uma primeira abordagem 

e apresentação feita em sede de Câmara Municipal, quando se colocou a questão da tipologia das 

praias e de uma outra, mais ampla, que tinha a ver com as questões ao nível do ordenamento. Disse 

que o que estava agendado para a reunião decorrente era, principalmente, a questão da tipologia e 

do que estava previsto para cada uma das concessões. A Técnica Superior do Urbanismo, 

Alexandra Tormenta, o Diretor do Departamento de Energia e Ambiente, Engenheiro Nuno 

Cativo e o Arquiteto Ribeiro Gonçalves, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

fizeram uma apresentação, para cada uma das concessões, da proposta de parecer a apresentar pelo 

Município de Peniche à Agência Portuguesa do Ambiente, relativo ao POC ACE- Programa da 

Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel, bem como do modelo que foi utilizado pela APA, para a 

definição das tipologias de apoios previstos para cada uma das praias.  --------------------------------  

 

2) Audição dos Concessionários de Apoios de Praia: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 495/2016: Foram ouvidos os Concessionários dos Apoios de Praia, 
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relativamente ao que estava em causa no POC-ACE e às consequências que este pode trazer aos 

concessionários de Peniche, em diversas áreas. Deram conta de que tiveram oportunidade de 

prestar, atempadamente, os seus contributos para esta questão, e que teriam de reagir ao que, já 

supunham que não iria de encontro aos seus interesses. Manifestaram o seu descontentamento 

relativamente a algumas questões, nomeadamente no que toca à demolição dos apoios existentes, 

sem que haja uma relocalização, o facto de não ser contemplada a promoção dos apoios de praia, 

com características que ultrapassam as áreas de apoio simples, para apoios de praia completos, os 

apoios para a prática desportiva não estarem ligados a um serviço de restauração e bebidas e a 

questão da carga das praias ignorar os planos de água onde se encontram os surfistas. Referiram a 

questão do dimensionamento da área sujeita à licença ou concessão balnear, que não foi falada, 

mas que julgam ser relevante, significando que concessões que anteriormente eram contíguas 

deixam de o ser. Reiteraram a posição, relativamente ao POC-ACE, dizendo que não veio melhorar 

em nada as situações da maior parte dos concessionários existentes, todavia, reconhecem o ganho 

de área, que no entender de todos vem tarde demais e que não tem a ver com a maioria das situações 

concretas que existem. Referiram, ainda, a questão do critério dos 40 metros medidos da linha 

média da praia-mar para cima, dizendo julgar ser um critério duvidoso, uma vez que, por vezes, a 

solução ideal não é compatível com a realidade. O senhor Presidente da Câmara informou que a 

Câmara Municipal iria apreciar o assunto, tendo em conta as considerações e contributos existentes 

para que, após audição da APA pudessem tomar uma posição sobre esta questão. O senhor Vice-

Presidente da Câmara disse que os autarcas iriam ter que defender afincadamente os interesses 

dos concessionários, que também eram os dos autarcas, uma vez que os concessionários também 

são munícipes. Considerou que a intervenção efetuada pelo senhor Bruno Bairros, em nome de 

todos os concessionários, foi muito bem-feita e caracterizou bem a situação, acabando por dar um 

conjunto de dados reais e evidenciar uma discussão mais amadurecida, por parte dos 

concessionários, o que irá ajudar bastante aquando da discussão, quer em sede de Câmara 

Municipal como com a APA. Valorizou bastante a questão da união de todos os concessionários, 

dizendo ser muito importante e que iriam partir para uma discussão com a APA conscientes de 

que os argumentos utilizados nessa discussão são coletivos e de unidade. Disse ter que se perceber 

muito bem qual o alcance deste tipo de questões que são propostas, relativamente às questões de 

investimento e de prazos assumidos. Disse fazer-lhe alguma confusão ter de se demolir 

construções que apresentam maior qualidade em detrimento de outro tipo de construção mais 

simples. Terminou a sua intervenção dizendo que, com os contributos dos técnicos, com as 

competências e direitos que a Câmara possui, tentariam demonstrar a necessidade de se alterarem 

algumas questões. Deixou claro que a intervenção da Câmara Municipal é de acordo com as 

competências que possui e que fazia todo o sentido que a Câmara Municipal tivesse um papel 

reivindicativo na defesa daquilo que são as questões que foram colocadas, uma vez que se 

encontram em sede de preparação de documentos que, antes de irem para discussão pública, podem 

sofrer alterações profundas. Um dos Concessionários dos Apoios de Praia questionou o porquê 

de não terem sido notificados para fazerem as intervenções de adaptação ao POOC. O senhor 

Arquiteto Ribeiro Gonçalves, chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, relatou um 

breve histórico esclarecedor desta questão que, a pedido do senhor Presidente da Câmara, será 

apresentado por escrito, conjuntamente com a defesa que a Câmara Municipal apresentou, na 

altura, relativamente a este processo. Os Concessionários dos Apoios de Praia, na pessoa do 

senhor Bruno Bairros, manifestaram disponibilidade para considerar melhoramentos, no sentido 

de mitigar o aspeto dito pesado e para estudar um modelo, com a colaboração dos técnicos da 

Câmara, que, mantendo as estruturas pesadas, possam parecer ligeiras. O senhor Vereador Jorge 

Gonçalves disse julgar importante a reunião que a Câmara fez antes da chegada dos 

concessionários para trocarem opiniões relativamente a esta matéria e também a presença dos 

concessionários para se perceber o que está em jogo neste novo plano e as questões que são mais 
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complexas, do ponto de vista do resultado final. Disse que se deveria ter a noção de que nenhuma 

das construções que existem no concelho de Peniche, ao nível de apoios de praia, mesmo as que 

se classificam de construção pesada, foram construídas ilegalmente, isto é, todas tiveram a 

autorização do Ministério do Ambiente. Disse que a APA tem uma responsabilidade histórica, que 

lhe advém do facto de suceder à DRAOT, e como tal, devem ser-lhe colocadas estas questões. 

Disse que a reunião foi fundamental para terem a perceção de quais são os problemas dos 

concessionários, o que permite que, aquando da discussão deste assunto, em sede de Câmara ou 

com a APA sejam colocadas todas estas questões. Disse que estas questões poderão não se colocar 

apenas no Concelho de Peniche. O senhor vereador Ângelo Marques reiterou a ideia da 

responsabilidade histórica, relativamente à APA, dizendo que, apesar de não existir DRAOT o 

Ministério do Ambiente continua a existir e a APA é uma entidade que está sob a sua tutela. Disse 

não fazer qualquer sentido a exigência de se passar a estruturas mistas ou ligeiras (demolição) sem 

que se altere a localização, considerando esse um argumento bastante forte. Disse ser interessante 

a disponibilidade, por parte dos concessionários, em tentar minimizar ou mitigar os possíveis 

impactes. O senhor Vereador Filipe Sales deu nota positiva relativamente à capacidade de coesão 

apresentada pelos concessionários. Disse julgar que esta questão da revisão do POOC tinha 

obrigação de ter sido muito mais participada e dialogada, nomeadamente na relação entre a APA 

e a Autarquia. Disse ter sido no decorrer da reunião que teve conhecimento e consciência das 

implicações que o novo plano teria para com cada um dos concessionários, através da apresentação 

efetuada pela Técnica Superior do Urbanismo, Alexandra Tormenta. Manifestou estarem sensíveis 

a esta questão da alteração à tipologia construtiva só pelos argumentos apresentados, que não lhes 

parecem sensatos em toda a sua linha. Disse julgar que a questão da carga humana deveria ser 

discutida a montante de tudo o resto, dada a sua importância. Saudou a participação dos 

concessionários, dizendo que a paixão com que falam sobre o assunto os levava a assumir uma 

grande responsabilidade de se fazerem ouvir. --------------------------------------------------------------   

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo vinte e quatro horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, 

se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, nos termos do 

número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro que eu,                                                            , Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

16 de maio de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto haver sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

_____________________________________ 

 

A Diretora de Departamento, 

 

 

_____________________________________ 


