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 Introdução 

  

Começamos a apresentação deste importante documento interrogando-nos sobre o que 

cada um de nós entende dever ser o seu conteúdo e o que entendemos como prioritário 

para o nosso concelho. Sendo um documento para um ano permitam-nos, em alguns 

aspetos, perspetivá-lo a três anos. 

Nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro de 

acordo com as regras definidas no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro “POCAL” 

compete ao Executivo Municipal apresentar os documentos previsionais para 2019, 

cabendo à Assembleia Municipal a sua apreciação e votação. 

A elaboração das Grandes Opções do Plano (GOP) representa, não só o cumprimento de 

um imperativo legal, como também, o momento para definir prioridades. 

Nas GOP são definidas as orientações estratégicas do Município para o desenvolvimento 

do concelho, onde estão incluídos os principais projetos, iniciativas, investimentos e 

atividades mais relevantes da gestão autárquica. Nesta perspetiva, a nossa ação irá centrar-

se em dois eixos que consideramos determinantes para o futuro do nosso concelho. 

 A gestão municipal; 

 O desenvolvimento económico e social do concelho. 

Percebendo-se que o desenvolvimento local depende, em grande medida, do nível de 

organização, da capacidade de resposta e das competências dos serviços municipais, torna-

se necessário agilizar os procedimentos para melhorar o seu funcionamento e procurar 

novas formas de gestão com o objetivo de nos aproximarmos de um nível de prestação de 

serviços que possamos considerar de excelência. 

Considerando os objetivos enunciados e as dificuldades de funcionamento dos serviços 

municipais, mais do que uma necessidade ou possibilidade, as mudanças que preconizamos 

são uma exigência e uma condição inevitável para que o nosso concelho reúna condições 

para um desenvolvimento estruturado e sustentável. Ou conseguimo-lo, ou o nosso 

concelho continuará na cauda dos Municípios com apetência para a captação de 

investimentos, de um Turismo de qualidade, criação de emprego e fixação de população, 

pelo que é fundamental esforçarmo-nos em prol da atratividade do território. 

A reorganização municipal foi iniciada há quase um ano, contudo, tem sido demasiado 

lenta. Os instrumentos que poderiam ter sido uma vantagem provocaram, neste primeiro 

ano de mandato, algum atraso (como foi o caso da Lei dos Precários). Quando, finalmente, 

chegarmos ao fim desse processo será o momento de reforçar a avaliação das insuficiências 
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de recursos humanos nos múltiplos serviços municipais e de tomar as medidas 

complementares que se impuserem. 

Importa agir e melhorar significativamente a capacidade de resposta dos serviços face às 

múltiplas obrigações que estão sob a responsabilidade municipal que, como sabemos 

tenderão a aumentar substancialmente se a transferência de competências da 

Administração Central se concretizar. 

A seu tempo, será apresentada uma proposta de reorganização, consubstanciada num 

novo organograma, que procurará refletir uma Administração preparada para 

corresponder às orientações e decisões, resultantes dos documentos estratégicos. 

Estão, também, em fase muito adiantada dois instrumentos fundamentais para a definição 

do futuro do nosso território: o Plano Diretor Municipal (PDM) e o Documento Estratégico 

Peniche 2030 (DEP 2030). Das orientações do PDM e do DEP 2030 resultará a clarificação 

da estratégia que queremos para os próximos anos. Neste âmbito, pretendemos realizar 

sessões públicas que possibilitem o envolvimento da comunidade, com a partilha de 

informação e a recolha dos seus contributos para a definição das opções a tomar. 

As GOP terão tendência a deixar de refletir apenas uma visão estratégica de curto prazo 

para passar a ser uma reflexão sobre a execução das orientações dos dois instrumentos 

estratégicos, com os ajustamentos necessários a cada momento. 

Para o futuro, o desafio será assumir uma estratégia partilhada e de longo prazo, 

respeitando as diferenças de opinião que possam existir sobre a metodologia e as 

prioridades, mas tendo sempre como objetivo procurar uma aproximação de posições de 

modo a que as decisões finais sejam o mais consensuais possível. 

Reafirmamos que reorganizar e adaptar os serviços municipais às necessidades da 

comunidade é um objetivo que se considera determinante para implementar a estratégia 

consensualizada. 
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 Administração Geral 

 

Em certa medida, podemos afirmar que parte das regras vigentes na Administração Pública 

são, por si só, fatores de ineficácia do próprio sistema, a burocracia e a resistência à 

mudança impedem que consigamos atingir os objetivos mais rapidamente. 

No que diz respeito ao diagnóstico assumido nas GOP do ano 2018, no capítulo das 

instalações municipais, as insuficiências confirmam-se. No entanto, em relação a estes 

constrangimentos, consideramos que alguns serão, entretanto, minimizados por medidas 

de caráter provisório e transitório.  

 

2.1 Modernização administrativa 

A modernização e a reorganização administrativa assumem-se como determinantes para 

prestar um melhor e mais adequado serviço municipal.  

É sobretudo importante possibilitar ao munícipe o acesso à Administração, evitando que o 

mesmo tenha que se deslocar, muitas vezes a vários edifícios, para tratar de um só 

processo. 

A prestação de serviços aos cidadãos, de forma simples, eficiente e eficaz é um desafio de 

sempre para os serviços municipais.  

São inúmeras as infraestruturas geridas pelos serviços das autarquias existentes no espaço 

público cuja reparação, manutenção, substituição ou simples remoção, carecem de uma 

atempada constatação da ocorrência e de rápida intervenção por questões de segurança. 

Assim sendo, pretende-se apostar na Reengenharia dos Processos, com o levantamento de 

todos os processos para consequente readequação dos procedimentos, avaliação e 

ajustamento da estrutura organizacional e dos sistemas de informação.  

Sem prejuízo do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, urge criar as condições 

necessárias para desmaterializar os processos de forma a dar uma resposta célere. 

Medidas: 

 Implementar programa de desmaterialização de processos 

A implementação de soluções de desmaterialização de processos envolve uma 

mudança organizacional e tecnológica, implicando um estudo profundo dos 

processos existentes e das ações dos intervenientes, internos e externos. 
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A desmaterialização de processos, muito particularmente na área do urbanismo, 

reveste-se de uma importância fundamental para a excelência da prestação de 

serviços aos munícipes e investidores. 

A solução a implementar, em fase de avaliação, será adequada às necessidades 

identificadas, visa promover a eficiência, a transparência, a melhoria contínua, 

contribuindo para a existência de um município ambientalmente sustentável. 

 Reestruturar a rede de comunicações fixas e móveis 

A restruturação da rede de comunicações, em fase de conclusão de avaliação, está 

a ser desenvolvida em parceria com a OesteCIM ao abrigo de um Acordo Quadro, 

não visa apenas, a sempre importante redução de custos, mas também a promoção 

da eficiência dos sistemas de tecnologias de informação com o objetivo de 

melhorar os níveis de produtividade. 

Para além da alteração tarifária, proceder-se-á à substituição de equipamentos, à 

instalação de centrais telefónicas virtuais e de linhas de rede de fibra ótica em 

todas as instalações municipais, incluindo as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico e 

os estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar da rede pública.  

 Implementar uma plataforma para gestão de ocorrências na via pública (APP 

Cidadão) 

A aposta numa plataforma simples, intuitiva, mas potenciadora e geradora de 

processos eficazes de interação cidadão-serviços, que desencadeie a intervenção 

dos serviços municipais e o acompanhamento informado pelo cidadão das tarefas 

executadas, é de implementação primordial. Não se trata apenas de promover a 

partilha de acontecimentos, mas o tratamento eficiente da informação. 

A solução consiste numa aplicação para telemóveis e tablets, para os sistemas 

operativos IOS e Android, para gestão de ocorrências no espaço público, em 

infraestruturas municipais, integrando o mínimo de comentários possíveis, apenas 

os indispensáveis ao eficaz encaminhamento e tratamento da informação pelo 

serviço municipal respetivo, que não necessite de mais de quatro cliques para 

submeter a situação em causa, e de um Back Office para encaminhamento e 

tratamento de toda a informação. 

 Implementar uma plataforma WEB – SIG MOBILE 

Para além das interações serviços-cidadão necessárias para identificação e 

resolução dos problemas, é fundamental dotar os serviços municipais de 

ferramentas que permitam, no terreno, consultar todas as temáticas e processos 
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referentes às infraestruturas existentes no território municipal e gerir novos 

eventos e ocorrências. 

A solução consiste numa aplicação que possibilita que os serviços municipais 

possam rentabilizar as suas deslocações ao território, cruzando as ocorrências 

detetadas, com o Sistema de Informação existente, nomeadamente o geográfico, 

os processos de urbanismo, fiscalização, publicidade, empreitadas, obras por 

administração direta / gestão de atividades municipais, manipulando e partilhando 

dados, a partir de equipamentos portáteis que integrem as aplicações do Sistema 

de Informação Geográfica (SIG)  existentes no Município. 

 Implementar solução para de forma integrada trabalhar gestão de eventos e 

obras municipais 

As muitas solicitações aos serviços municipais para realização de atividades de 

diversa natureza, desde reparações nos edifícios dos bairros sociais, nas escolas, nos 

serviços, até à organização de eventos que implicam a afetação de diferentes 

recursos, devem ser geridas de forma integrada, proporcionar o controlo de custos 

e as ferramentas de gestão adequadas. 

Nessa perspetiva, pretende-se implementar uma solução que, centrada no princípio 

dos centros de custos, aceda e trabalhe sobre a informação já disponível nos 

recursos humanos, na gestão de equipamentos, de mão-de-obra e financeira. 

A solução implicará também potenciar e completar a informação já trabalhada, mas 

com mais detalhe e de forma integrada. 

 

2.2  Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas 

A 1 de janeiro de 2019, está previsto entrar em vigor um novo sistema contabilístico, o 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Pública (SNC-AP), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. 

A transposição do POCAL para o SNC-AP traduz-se, essencialmente, na alteração dos 

critérios de mensuração dos ativos e passivos o que vai obrigar a uma reavaliação de todo 

o ativo e passivo, bem como a sua reclassificação de acordo com as novas normas de 

Contabilidade Pública, a par da configuração e implementação de novo software 

informático. 



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  8 

 

Para a implementação deste normativo vai ser necessário criar uma equipa multidisciplinar 

que integre os serviços de Contabilidade, Património, Aprovisionamento e Recursos 

Humanos, numa primeira fase, sendo posteriormente extensível a todos os serviços 

emissores de receita e despesa. 

A principal dificuldade reside no facto do Serviço de Património, estar desativado há anos, 

e sendo uma condição essencial para implementação do SNC-AP, será prioritário dotar o 

serviço de Património de trabalhadores que se dediquem em exclusivo aos procedimentos 

necessários para obter um balanço de acordo com a realidade do Município.  

 

2.3 Recursos Humanos 

Está em curso uma avaliação que tem como objetivo adaptar os serviços municipais às 

novas realidades e à necessidade de servir melhor a população.  

No âmbito da Gestão Municipal a política de Recursos Humanos é determinante para a 

concretização das responsabilidades, competências e das atribuições municipais. A 

preocupação com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores é entendida como um fator 

potenciador de um serviço eficiente e será uma prioridade.  

A adequação da estrutura organizacional à dinâmica que se pretende implementar está a 

ser alvo de avaliação e estudo, com o objetivo de encontrar um modelo que permita a 

definição clara da contribuição de cada um para o todo, com a responsabilização e 

delegação de competências que garantam um funcionamento operacional tranquilo, com 

melhores níveis de produtividade, que se traduza numa resposta célere, contribuindo para 

a prestação de serviços de qualidade à comunidade. 

Quanto ao Quadro de Pessoal, reafirma-se que, depois de terminados todos os processos 

a decorrer derivantes da designada Lei dos Precários, deverá avaliar-se cada serviço e 

decidir como proceder em relação às insuficiências diagnosticadas. 

Independentemente do que vier a ocorrer, devemos reconhecer algumas das insuficiências 

que continuaram a verificar-se este ano, nomeadamente: 

 O número de trabalhadores dos Serviços de Higiene e Limpeza (SHL) e manutenção 

de jardins são insuficientes; 

 O número de encarregados dos SHL, de motoristas de pesados e de máquinas terão 

obrigatoriamente de ser reforçados; 

 A fiscalização dos SHL terá que ser reforçada; 



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  9 

 

 A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU), tendo já sido reforçada no 

apoio administrativo e no sector de execução de projetos, continua deficitária no 

que diz respeito à capacidade de resposta ao nível dos processos de gestão 

urbanística; 

 Na Divisão Administrativa e Financeira (DAF) continua também a sentir-se a 

necessidade de proceder ao reforço da equipa técnica, para dar resposta a um 

conjunto de serviços que, neste momento, continuam com insuficiências. 

 

Medidas: 

 Concluir o diagnóstico das necessidades de formação; 

 Realizar prioritariamente ações de formação de primeiros socorros e suporte básico 

de vida; 

 Implementar medidas de proteção da saúde e prevenção da doença; 

 Combater o absentismo e prevenir os acidentes de trabalho; 

 Reorganizar os serviços municipais com base na elaboração de um novo 

Organograma; 

 Proceder à contratação dos recursos humanos que se considerarem imprescindíveis 

para dar resposta às necessidades e colmatar as insuficiências. 

 

2.4 Despesas e Receitas Municipais 

Prevendo que, nos primeiros meses do ano, estarão ultrapassados os principais 

constrangimentos que impedem a organização municipal de funcionar em pleno e 

considerando que vários dossiers da gestão municipal vão ficando resolvidos, pretendemos 

atingir as condições necessárias para aprofundar a avaliação e o conhecimento sobre 

algumas das dificuldades existentes e alcançar os objetivos que estão traçados desde o 

início do mandato, nomeadamente, o de obter mais e melhores resultados, estabelecer 

novas formas de gestão e controlo para otimizar recursos, reduzir custos e aumentar 

receitas. Um maior rigor e uma maior poupança são objetivos que não foram esquecidos.  

Simultaneamente, pretendemos continuar a desenvolver e aprovar, o mais rapidamente 

possível, o Regulamento de Publicidade e de Ocupação do Espaço Público. É um objetivo 

aumentar substancialmente as receitas a partir da aprovação do regulamento e do 

diagnóstico, das situações existentes, entretanto iniciado. 

As tabelas de taxas e tarifas merecerão uma avaliação. 
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Consideramos que estão finalmente criadas as condições para a redução de custos com os 

serviços de telecomunicações e de seguros contratados pelo Município. 

Também as receitas provenientes das concessões municipais deverão aumentar 

substancialmente, após a realização dos concursos que estão previstos decorrer antes do 

final do corrente ano, nomeadamente, Restaurante e Castelinho da Berlenga, Molhe Leste 

e Parque Aquático. 

Pretende-se que depois da avaliação da concessão do restaurante “Nau dos Corvos”, 

prevista para o mês de novembro, esta concessão entre finalmente numa fase de 

tranquilidade. 

Assim que estivermos libertos de um conjunto de dossiers complexos, ou em fase de 

resolução, pretendemos intervir na avaliação e na procura de soluções para outros 

equipamentos de propriedade municipal cujas situações de contratualização estão por 

resolver. 

A gestão do pagamento a fornecedores e das dívidas de clientes merecerão também uma 

renovada atenção. 

Relativamente à Ilha da Berlenga devemos equacionar a possibilidade de novas receitas 

que permitam estabelecer algum equilíbrio face aos investimentos e custos assumidos 

anualmente com a manutenção deste importante território. 

Quanto ao Parque Municipal de Campismo, sendo uma fonte de receita muito interessante, 

mas simultaneamente um equipamento de considerável despesa, pretendemos que em 

2019 possa apresentar um acréscimo de receita. Reconhecendo que esse acréscimo 

dependerá em grande parte da realização de maiores investimentos. 

Enumeraram-se factos e exemplos, mas outros terão de ser avaliados.  

Conscientes das muitas potencialidades e oportunidades para reduzir o impacto de 

algumas despesas e de aumentar, de forma significativa, algumas receitas, sabemos 

também que dependem de muito trabalho a desenvolver e de tempo para o conseguir 

executar. 

 

2.5 Instalações Municipais 

O funcionamento de grande parte dos serviços técnicos e administrativos demonstram a 

necessidade de pensarmos numa alternativa de futuro que permita atingirmos condições 

dignificantes e adaptadas aos vários sectores. 

Continuarmos com a atual dispersão, por oito ou nove edifícios, não é funcional nem 

desejável para o futuro de serviços que pretendemos modernos e preparados para as novas 
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exigências que enfrentamos e para que sejamos reconhecidos como prestadores de 

serviços de excelência. 

Atendendo às muitas necessidades e prioridades de investimentos e também face à 

indisponibilidade financeira, a construção de novos Paços do Concelho não será, para já, a 

primeira das prioridades. 

No entanto, atendendo à circunstância de estarmos no final de mais um Quadro 

Comunitário de Apoio, e os níveis de execução financeira, na generalidade, serem ainda 

muito baixos, manda o bom senso e a experiência que estejamos preparados com projetos 

e propostas para podermos apresentar à Administração Central, caso surjam 

oportunidades para o efeito. 

Nesses pressupostos entende-se também que devemos prosseguir com o propósito da 

elaboração de projetos, para os circuitos pedonais e cicláveis e de ordenamento dos 

espaços do território sobre a nossa responsabilidade. Devemos ter a perspicácia de juntar 

alguns projetos de arquitetura, entre os quais, o dos Paços do Concelho, incluindo a 

totalidade dos serviços municipais, técnicos e administrativos e, se possível, com um 

auditório com capacidade para receber espetáculos e conferências. 

Se possível, dever-se-á equacionar a elaboração de um projeto para um novo Posto de 

Turismo, de perspetiva local e regional, com condições para receber com dignidade e 

competência todos aqueles que vão procurando Peniche. 

 

A atual situação 

O edifício dos Paços do Concelho é limitado, em espaço e em condições. Com a construção 

do novo edifício na Rua 13 de Infantaria, previsto para o ano 2019, atenuar-se-ão algumas 

dessas dificuldades. Porém, não resolve completamente a ausência de espaço para o 

funcionamento de todos os sectores, sobretudo dos serviços a revitalizar. 

O edifício da Travessa dos Mareantes, onde estão instalados os serviços da Divisão de 

Energia e Ambiente (DEA), da Área Social, da Proteção Civil e de apoio informático, há 

muito que não têm espaços suficientes, nem condições condignas para trabalhar. 

O sector da Educação, os serviços de Recursos Humanos e o Gabinete de Planeamento, 

estão há anos em instalações adaptadas no Edifício Cultural. 

A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) e a Divisão de Obras Municipais 

(DOM), a funcionarem no edifício da Rua Vasco da Gama, não têm instalações suficientes 

nem adaptadas às exigências de funcionamento de um Serviço Público.  
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Os serviços de apoio à Cultura, ao Desporto e aos eventos municipais, a funcionarem 

também de forma adaptada no edifício António Bento, não têm as condições necessárias 

para funcionarem adequadamente e de forma integrada. 

A Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) há muito tempo que necessita de uma 

grande intervenção de reabilitação e de ordenamento. 

A oficina municipal, a funcionar na Rua das Escolas de Pesca, há muito que está desajustada 

aos serviços que normalmente vai executando. 

Os armazéns da DOM, dos Serviços de Higiene e Limpeza (SHL), da Serralharia, da 

Carpintaria e os grandes pátios que servem como estaleiros, aguardam ou por grandes 

intervenções ou pela transferência para outros espaços, como estava previsto, pelo menos 

parcialmente, para o ano ainda a decorrer. A substituição das coberturas dos armazéns, 

sendo uma evidente necessidade, aguardam pela decisão de aquisição de outros edifícios 

para então tomarmos as decisões mais ajustadas. 

O Espaço Net e o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), a funcionarem junto às 

instalações da Escola D. Luís de Ataíde, há muito que se encontram desajustados às 

necessidades. 

As instalações de apoio às equipas do Serviço de Espaços Verdes (SEV), no Parque do 

Baluarte, serão substituídas por novas, a construir na Rua Sacadura Cabral. 

Os viveiros de plantas, na Rua das Estelas, aguardam também pela oportunidade de serem 

transferidos. 

A Casa Mortuária, construída há poucos anos, necessita de uma evidente intervenção de 

manutenção e, provavelmente, de algumas adaptações não previstas no projeto inicial. 

O Ecocentro da Prageira aguarda também algumas intervenções e, principalmente, uma 

nova casa de abrigo para o guarda das instalações. 

O Centro de Recolha de Animais aguarda também uma proposta e a decisão de se 

adquirirem armazéns para se equacionar melhores soluções de localização para as futuras 

instalações. 

Grande parte das escolas, sob a responsabilidade municipal, aguardam por obras de 

reabilitação e de manutenção. 

A Ilha da Berlenga vai continuar a necessitar de intervenções de reabilitação e de 

manutenção para compensar a ausência dos últimos anos. 

O Parque Municipal de Campismo continuará a necessitar, por alguns anos, de 

consideráveis intervenções e investimentos para atingir os índices de exigência necessários 
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a um equipamento desta importância, com este impacto e com níveis de utilização que 

ascendem aos milhares de utentes anualmente. 

São estas uma grande parte das exigências que se colocam no que respeita à degradação 

do património municipal e que aguardam intervenção das nossas equipas ou de empresas 

contratadas para o efeito. 

 

2.6 Orçamento Participativo 

O Orçamento Participativo (OP) convida os cidadãos a participar na governação municipal, 

dando-lhes poder de decisão sobre uma parcela do orçamento anual da Autarquia, através 

da apresentação de propostas que são avaliadas e votadas pela comunidade. 

No próximo ano, pretendemos rever o regulamento do OP com o objetivo de o tornar mais 

ajustado à nossa realidade. 

 

2.7 Transferência de Competências 

A Lei nº 50/2018 de 16 de agosto prevê que, até ao ano 2021, se proceda à transferência 

de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da 

autonomia do poder local. 

Esta transferência de competências pode ser considerada uma oportunidade para as 

autarquias locais, se acompanhadas das verbas correspondentes e necessárias para fazer 

face aos novos compromissos e às novas responsabilidades. 

A Câmara Municipal de Peniche decidiu que só estaria em condições de deliberar depois 

de conhecidos os diplomas sectoriais. 

No nosso caso, pela dimensão e pelas responsabilidades acrescidas, serão três os sectores 

que importará refletir melhor, quantificar e preparar as correspondentes respostas ao que 

nos é apresentado, para depois estarmos mais conscientes acerca das decisões a tomar, 

nomeadamente: Educação, Habitação Social e Áreas Portuárias. 

Importa avaliar, particularmente, as necessidades acrescidas em relação à componente 

financeira em função das receitas e das despesas correspondentes a cada um dos casos.  

Tudo deverá estar em aberto e, principalmente, deverá ser levado em conta os interesses 

do concelho e da nossa população. 
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2.8 Comunicação 

Comunicar é muito mais do que a simples partilha de informação, devendo ser potenciadas 

as questões da transparência, visibilidade e simplicidade. 

O Município de Peniche, consciente de que uma gestão autárquica será tanto mais eficaz, 

quanto mais participada, pretende reforçar cada vez mais o direito à informação, como 

forma de aproximação dos munícipes ao poder local e à sua participação na vida pública.  

Na prossecução deste princípio foi criado, no dia 5 de fevereiro de 2018, o Gabinete de 

Comunicação e Imagem.  

Através do endereço eletrónico: gab.comunicacao@cm-peniche.pt, todos os munícipes e 

entidades do nosso concelho, podem fazer chegar informação relevante e / ou de interesse 

público. 

Por se tratar de uma área naturalmente transversal e interativa, a comunicação integra o 

eixo estratégico das mudanças.  

Será missão do Gabinete de Comunicação consolidar a nova imagem institucional do 

Município e a marca Peniche – Capital da Onda, com a sensibilidade de ajustamento a cada 

momento de intervenção. 

 

Medidas: 

 Assegurar a publicação periódica do Jornal Municipal; 

 Promover a participação do munícipe nas atividades da autarquia;  

 Promover a comunicação, informação e a imagem institucional;  

 Disponibilizar notícias, destaques e vídeos temáticos do nosso concelho;  

 Atualizar a plataforma digital (página institucional do município), promovendo o seu 

aperfeiçoamento tecnológico, melhorando a sua imagem, tornando-a mais simples, 

acessível e transparente; 

 Incrementar a presença do Município nas redes sociais; 

 Reorganizar o Gabinete de Comunicação e dotá-lo de mais capacidades e recursos, 

procurando corresponder às exigências dos autarcas e da generalidade da 

população. 

 

 

mailto:gab.comunicacao@cm-peniche.pt
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 Desenvolvimento Económico  

 

O documento estratégico para a dinamização económica, que está a ser elaborado para 

Peniche com a colaboração de muitos dos atores políticos, empresariais e sociais do 

concelho, tem como objetivo acrescentar uma efetiva ajuda para definir ou clarificar aquilo 

que pretendemos para o futuro do nosso território e, particularmente, possibilitar-nos a 

tranquilidade necessária para enfrentarmos os próximos anos. 

Provavelmente, não necessitaríamos desse documento, dirão alguns. Os Penicheiros mais 

intervenientes estariam em condições de prestar esse serviço à comunidade e de elaborar 

um documento desta importância. Todavia, a opção foi contratar uma empresa com 

comprovada experiência nesta matéria. 

Assumindo que a economia é o somatório de muitas partes, sobressai como sector 

prioritário, a estimular e dinamizar, o Turismo, sem esquecer de apoiar e de incrementar 

todas as outras atividades económicas emergentes. 

Entendemos abordar o Turismo num capítulo próprio. 

  

3.1 O Mar 

O Mar já não é um sinónimo exclusivo de pescas, com grande importância para o 

desenvolvimento económico e sustentável das comunidades, assume-se cada vez mais 

como um promissor catalisador da economia nacional e europeia, possuindo um enorme 

potencial de crescimento, tirando partido do conhecimento, da inovação, da tecnologia e, 

também, das possibilidades dos financiamentos comunitários.  

A importância dos mares e dos oceanos enquanto motores da economia, está bem patente 

nos 5.4 milhões de postos de trabalho nas 439 regiões costeiras do continente europeu, 

gerando um valor acrescentado bruto de aproximadamente 500 mil milhões de euros por 

ano (European Comission, 2017). 

Para além dos sectores tradicionais da Economia do Mar e do seu crescente desempenho, 

os progressos em torno do desenvolvimento tecnológico, a consciência de podermos estar 

próximos de uma escassez de recursos e a necessidade de reduzir as emissões de gases 

com efeito de estufa, criaram um novo espaço de oportunidade para o crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo, pensado sobre os 71% do planeta terra que estão 

cobertos por mar. 
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A criação de condições nos territórios para a instalação de empresas ligadas à “Economia 

Azul”, contribuirá igualmente para a fixação e atração de recursos humanos nacionais e 

internacionais com elevadas competências profissionais. 

 

3.2 As Pescas 

O sector enfrenta graves problemas devido ao estado dos recursos de sardinha. A incerteza 

instalou-se e agravou a insegurança das empresas e dos pescadores. As dificuldades 

acrescidas, daí resultantes, aconselham-nos a estar muito atentos e próximos das forças 

intervenientes das Pescas a nível político, empresarial e social, para podermos reagir às 

adversidades, intervir e influenciar sempre que necessário, procurando ajudar a construir 

novas oportunidades e, se possível, liderar alguns processos de dinamização e de 

reivindicação do sector. 

 

3.3 Porto de Pesca 

Pretende-se que o próximo ano seja decisivo na procura de uma solução de gestão 

partilhada da zona de domínio portuário entre Município e a Docapesca. Não só pelo que 

é referido no capítulo do Turismo destas GOP, mas também porque será um passo 

determinante para o desenvolvimento económico e urbanístico do nosso concelho e, 

particularmente, da nossa cidade.  

A curto prazo esperamos: 

 A concretização da construção do esporão de proteção do porto de pesca; 

 A instalação de um primeiro cais flutuante para a pequena pesca; 

 A construção da rampa junto às novas instalações do Clube Naval; 

 A transferência da grua e do posto de combustível, ainda instalados na passagem 

de acesso às embarcações marítimo turísticas, para próximo das instalações do 

Clube Naval; 

 O desassoreamento da barra do porto. 
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3.4 SmartOcean - Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche  

O SmartOcean - Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche pretende assumir-se 

como um polo de atração empresarial, de capacitação de empresas e da sociedade, 

fortalecendo a ligação entre o conhecimento científico, a inovação e a economia. 

Assumindo-se com um agente catalisador de uma economia regional baseada na 

exploração sustentável dos recursos marinhos, fortemente empreendedora, valorizando 

economicamente a investigação aplicada e tirando vantagem de um trabalho em rede e de 

parcerias nacionais e internacionais.  

O SmartOcean contribuirá para a dinamização, não só do concelho de Peniche, mas 

também de todo o país. Pretende atrair ideias empreendedoras nacionais e internacionais 

que contribuam para a aliança entre a inovação, a qualidade do ambiente e a inclusão social 

e cultural, num contexto de governação aberta e de conectividade marítima, terrestre e 

digital com a economia global. 

A atual situação do projeto SmartOcean: 

 Existe entendimento entre as partes: Município de Peniche, Docapesca, Politécnico 

de Leiria e Biocant; 

 Existe parecer favorável do Tribunal de Contas à criação da associação;  

 Aguarda-se o parecer da Administração Pública para a Docapesca fazer parte da 

associação; 

 Estão em fase muito adiantada os processos de candidatura e os procedimentos 

para constituição da associação. 

 

3.5 Agricultura 

Um sector de grande importância para a economia concelhia, quer a nível económico, quer 

social. Deverá, em tempo útil, merecer uma maior atenção por parte dos autarcas, 

procurando conhecê-lo melhor, avaliando-o e intervindo, com o objetivo de encontrar 

soluções para as atuais dificuldades.  

Considera-se que a Agricultura é um sector em desenvolvimento, em adaptação 

permanente e, provavelmente, a necessitar da procura de caminhos alternativos. Importa 

conhecer e ajudar os intervenientes, com o propósito de valorizar, dar exposição mediática 

e procurar acrescentar-lhe valor económico. 
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3.6 Zona Industrial do “Vale do Grou” 

Iniciámos em junho os primeiros contatos com proprietários de terrenos em algumas das 

unidades de execução previstas para a área aprovada como zona industrial, contribuindo 

para a criação de condições necessárias para que se promova a dinamização de uma ou de 

duas zonas a desenvolver a sua infraestruturação. Da parte do Município existirá todo o 

empenho para prosseguir rapidamente com esta oportunidade, procurando concretizar 

um meio que poderá ser decisivo para o desenvolvimento do concelho e da região. 

 

3.7 Autocaravanismo 

O autocaravanismo selvagem no nosso concelho vai merecer a devida atenção em 2019. O 

atual regulamento carece de uma revisão que permita melhorar a sua aplicabilidade e será 

também necessário providenciar melhores condições e alternativas para permitir a estadia 

condigna de quem nos visita.  

Não fugimos às nossas responsabilidades nesta matéria e pretendemos envolver todas as 

partes na procura de soluções. 

 

3.8 Outras atividades 

As atividades e os sectores que não foram desenvolvidos com particularidade no presente 

documento, não o são por esquecimento, mas porque a opção foi referenciar os sectores 

tradicionais e alguns dos processos que já estão em desenvolvimento. 

Contudo, não iremos descurar a oportunidade de desafiar alguns dos sectores emergentes 

e também não deixaremos de dar atenção e apoiar todos os investidores que nos 

procuram. 

 

Mercado Municipal 

A Câmara Municipal deverá entender a revitalização, a renovação e a reabilitação do 

Mercado Municipal, não como uma simples operação de cosmética ou de beneficiação das 

instalações, mas como uma oportunidade para o desenvolvimento económico do concelho, 

considerando-o inclusive como um dos elementos a ter em conta na definição da estratégia 

e política de turismo para o concelho. 

No ano 2019 pretendemos desenvolver o projeto que perspetive a mudança ambicionada, 

tendo em consideração as alterações reivindicadas para o edifício e a área envolvente. 
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Feiras Mensais 

Apesar de não representar uma receita significativa, a feira mensal é uma tradição e um 

hábito enraizado na nossa comunidade que pretendemos manter, melhorando o seu 

funcionamento.  

Pretende-se elaborar um estudo com o propósito de alterar o regulamento da feira mensal, 

introduzindo-lhe novas normas funcionais adequadas à legislação em vigor, procurando 

tomar medidas que potenciem o aumento do número de feirantes, que permitam um 

melhor serviço e o consequente aumento de receitas.  

A revisão da tabela de taxas, o ordenamento e a limpeza do recinto deverão merecer 

especial atenção. 

 

Comércio Local 

O comércio local é uma atividade económica de vital importância para o nosso concelho, 

contribuindo para o seu desenvolvimento e influenciando diretamente a economia local. 

Neste sentido, o Município aderiu ao projeto de Reconhecimento de Estabelecimentos e 

Entidades de Interesse Histórico e Cultural, ou Social Local, que se intitula “Lojas com 

História”.  

O Município tem sempre o propósito de envolver o comércio local nas suas iniciativas. 

O desenvolvimento do concelho passa também pela dinamização e revitalização deste 

sector. 

 

3.9 Relação com as Empresas 

O Município tem a obrigação de assumir uma relação de proximidade com todas as 

empresas do concelho. Nesta fase inicial de mandato procurou-se corresponder nesse 

sentido. Não existe nenhuma razão e muito menos intenção de excluirmos alguma 

empresa. Não conseguimos reunir com todas as empresas devido à falta de tempo, mas 

pretendemos fazê-lo de acordo com as solicitações e as exigências de cada momento. 

Reconhecendo a necessidade e a importância da existência de entidades representativas 

dos agentes económicos do nosso concelho, o Executivo Municipal procurará apoiar estas 

organizações em prol do empreendedorismo, do comércio local e do desenvolvimento 

económico. 
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Durante o próximo ano, será apresentada uma proposta de alteração do organograma do 

Município. Nesse contexto, pretendemos que as empresas e os investidores passem a 

contar com uma nova Unidade de Desenvolvimento Estratégico e Económico que, para 

além de ser uma necessidade, tem como objetivo potenciar a implementação da estratégia 

concelhia. 

É também um objetivo constituir uma Comissão Empresarial Municipal, tão breve quanto 

possível.  

Pretendemos promover encontros de debate e de partilha de conhecimento para os 

diversos sectores que constituem o nosso tecido empresarial. 

Peniche necessita de novas dinâmicas, de novas e melhores condições para desenvolver as 

estratégias municipais, empresariais, turísticas, sociais e até de simples entretenimento e 

lazer. 
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 Turismo 

 

O Turismo é uma das atividades em maior ascensão no mundo, movimentando e 

influenciando o desenvolvimento seja ele económico, social, político ou ambiental. 

Considerada, no momento, a frente económica com mais potencial de desenvolvimento no 

nosso concelho, importa agir em relação aos movimentos e apetências pelo nosso 

território, bem como às novas dinâmicas empresariais.  

É tempo de proporcionarmos e dinamizarmos o debate sobre o que queremos e 

entendemos ser o nosso futuro como comunidade. 

Consideramos que temos condições para fazer crescer a nossa economia e promover o 

nosso desenvolvimento de forma sustentada na oferta dos muitos serviços que podemos 

potenciar nesta área, sabendo e reconhecendo que o Município tem que fazer a sua parte. 

Já o dissemos e reafirmamos, a reorganização estrutural dos serviços municipais é essencial 

para o desenvolvimento da generalidade das áreas económicas e sociais do concelho, mas 

neste caso de particular exigência é essencial capacitarmo-nos para conseguirmos dar 

respostas competentes e céleres para acompanharmos os investidores e os operadores. 

O ordenamento do território é essencial, particularmente as zonas mais procuradas e 

visitadas têm que merecer uma atenção de emergência, no que diz respeito aos estudos e 

projetos, mas também no que concerne à execução de obras que melhorem 

substancialmente os espaços mais nobres do nosso território. 

A enorme dimensão de zonas de falésias e arribas e a insegurança que em muitos casos 

provoca, têm que merecer medidas a implementar com urgência no sentido de limitar e 

ordenar os acessos e de contribuir para o aumento da segurança. 

A implementação dos circuitos pedonais e cicláveis, em alguns casos sobrelevados, têm o 

objetivo de proteger a natureza, promover mais e melhores condições para a prática de 

atividades ao ar livre, e criar elementos diferenciadores que complementem a oferta 

turística. 

Pretende-se que os roteiros pedonais e cicláveis sejam uma realidade concretizada o mais 

breve possível, de forma a que quem cá reside tenha mais equipamentos que 

proporcionem maior qualidade de vida e os que nos visitam encontrem aqui mais e 

melhores razões para passarem mais tempo no nosso concelho. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) propõe esse objetivo e o Município tratará de concluir o 

que nos compete: o levantamento topográfico, a execução dos projetos e trabalhar para 

conseguirmos os necessários recursos financeiros. 
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Não esqueçamos também a exigência, cada vez maior, da parte de importantes segmentos 

na procura turística, como a salubridade, a segurança das pessoas e dos bens, a capacidade 

de resposta dos serviços de saúde e, principalmente, das situações de urgência. 

Importa, também, refletir na insuficiente capacidade hoteleira e de restauração e 

aproveitarmos o momento de discussão do PDM para tomarmos as decisões que o 

concelho, a população e os investidores esperam de nós. A perspetiva de construção de 

novas unidades hoteleiras, a possibilidade e a necessidade de alargar a oferta na 

restauração, seja em quantidade seja em qualidade, a evidência da necessidade de 

procurar criar novos serviços diferenciadores, são estímulos para a economia, fortes 

possibilidades de emprego e grandes desafios para a formação. Estamos numa nova Era de 

oportunidades e de exigência. 

A Ilha da Berlenga, será abordada em outro capítulo deste documento, continuando a ser 

alvo de uma atenção especial, necessitando de obras de manutenção, de reabilitação e de 

investimentos. 

A Albufeira do Rio São Domingos é um recurso natural de enorme potencial para o 

concelho, particularmente para a freguesia de Atouguia da Baleia. O aproveitamento 

turístico, económico, desportivo e de lazer é uma grande oportunidade. Um dossier a ser 

trabalhado, logo que possível, entre a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e outras 

entidades com sensibilidade para este significativo e particular território, aproveitando as 

dinâmicas proporcionadas pelos trabalhos decorrentes da discussão do PDM. Um processo 

que, naturalmente, não será nada fácil, mas que urge iniciar com a brevidade possível. 

Como outros processos que precisam verdadeiramente ser dinamizados, perspetivamos 

que o seja já este ano. 

A partilha da gestão da zona portuária com a Docapesca, mais do que uma oportunidade 

de gestão urbanística do meio urbano, é também, um meio de intervir no importante 

território da designada Ribeira Velha, da Marina, do Fosso das Muralhas, do Molhe Leste e 

do Porto de Areia Sul. Áreas de transcendente importância para as infraestruturas de apoio 

turístico. 

Existem muitos propósitos e objetivos para as áreas referidas, mas importa salientar um 

muito importante, o de dinamizar no próximo ano o processo de construção de um futuro 

hotel no Porto de Areia Sul, independentemente do processo a escolher para a sua 

concretização. 

A estratégia para o turismo concelhio e o seu impacto (a nível económico e social) não se 

resumem ao apresentado até aqui. Este será um sector transversal a toda a estratégia 

municipal onde se inclui, de forma estruturada, a natureza, o desporto e a cultura, esta 

última alicerçada no património histórico, gastronómico, paisagístico e natural. A música 
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concelhia deverá também passar a ocupar o lugar que merece. A estratégia pretende ser 

envolvente e todos têm lugar, se o quiserem.  

O ano 2019 será, em vários domínios, um virar de página no que diz respeito à gestão 

municipal. 

A realidade turística do concelho de Peniche tem-se destacado nos últimos anos, alargando 

a visibilidade devido aos inúmeros recursos que dispõe, com especial destaque para o 

Cluster do Mar, para o património histórico, cultural e religioso.  

É determinante que se aproveitem melhor as potencialidades e especificidades do 

concelho em torno dos seus principais atributos, nomeadamente, a paisagem, o clima, as 

praias, o mar, o património geológico, cultural, histórico e religioso, e os excecionais 

produtos do mar e da terra. 

Os desafios para Peniche prendem-se com a criação de ofertas de qualidade que: 

 Reduzam a sazonalidade; 

 Promovam a sustentabilidade social e ambiental no turismo. 

As ações a implementar deverão reunir, entre outros, os seguintes eixos de 

desenvolvimento:  

 Reforçar a identidade do concelho; 

 Valorizar o património local; 

 Captar investimentos; 

 Qualificar os serviços; 

 Diversificar a oferta; 

 Aumentar os tempos de estadia e o valor gasto por visitante. 

 

Medidas: 

 Criar condições para fruição da praia e do mar, nomeadamente com uma rede de 

passadiços sobrelevados no sistema dunar; 

 Criar rotas e percursos pedestres e cicláveis;  

 Valorizar o património museológico e interpretativo;  

 Valorizar o património geológico, arqueológico e etnográfico; 

 Valorizar o património edificado; 
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 Desenvolver o turismo cultural e de natureza; 

 Desenvolver o turismo de saúde e bem-estar;  

 Procurar influenciar a regulamentação do Turismo de Surf, nomeadamente as 

escolas de surf; 

 Criar e dinamizar eventos; 

 Apostar na produção e comercialização de produtos do mar e da terra; 

 Melhorar as acessibilidades e a sinalética. 

 Trabalhar em rede é também um fator que promove o sucesso de uma política de 

promoção e aproveitamento de sinergias entre diversos territórios. O projeto 

“Territórios com História”, com o envolvimento dos Municípios de Ílhavo e da 

Murtosa é um exemplo claro disso, assim como o das “Estações Marítimas”, com 

Ílhavo, Figueira da Foz e Nazaré, e ainda o projeto das “Estações Náuticas”, com o 

envolvimento dos Municípios do Oeste numa futura rede de âmbito nacional. Saber 

aproveitar as complementaridades dos diversos territórios será vital para o futuro 

do turismo de Peniche, do Oeste e da zona Centro. Estes são dois exemplos de 

alguma dimensão. Mas o projeto de Peniche tem de passar por uma nova política 

da região Oeste, onde devemos ser uma parte de um todo. Juntos potenciamos os 

argumentos, as capacidades e as riquezas de cada um dos doze concelhos. 

 Apostar fortemente no ordenamento, embelezamento e na limpeza do concelho. A 

nossa marca terá que passar por sermos um destino de excelência a todos os níveis, 

e só com um forte investimento na organização do nosso território é que 

conseguiremos passar essa imagem.  

 Trabalhar para criar condições que nos permitam programar novas e mais 

atividades, nomeadamente, equipamentos multiusos. Reconhecemos que a 

inexistência destes equipamentos públicos (ou privados) é um fator limitativo. 

Queremos, por isso, trabalhar para vencer essas limitações; 

 Projetar Peniche, no panorama nacional e internacional, sendo para isso primordial 

criar materiais promocionais, muito procurados pelos visitantes/turistas e 

estabelecer formas de comunicação; 

 Material Promocional: 

o Mapas; 

o Roteiros Turísticos; 

o Percursos Pedestres; 
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o Tela digital no exterior com aplicações de mapas, alojamento, e 

locais a visitar no concelho facilitando informação àqueles que 

nos visitam fora de horas; 

o Aplicação para smartphone. 

 Estudar os custos de utilização do Google e das Google AdWords para chegar a um 

público já interessado e conseguir uma boa publicidade para a divulgação a longo 

prazo.  

 Motor de busca mais utilizado no mundo; 

 Publicitar o concelho com palavras-chaves (Berlenga, surf, praias, etc.) 

 Utilizar o Facebook para conseguir atingir um público vasto: 

 Rede social mais utlizada no mundo; 

 Atingir um público-alvo consoante as suas características (idade, 

interesses, localização); 

 Criação de jogos – oportunidade de fazer publicidade “com vida”. Por 

exemplo: teste (Quiz) sobre Peniche, um jogo de surf, uma caça ao 

tesouro nos monumentos; 

 Promoção nas redes sociais da especialidade (viagens e turismo);  

 Possibilidade de o utilizador adicionar fotos de passeios, escrever 

artigos/comentários, sugestões de percursos e consultar agenda de 

eventos. 

 Divulgar através de sites de partilha de vídeos: 

 Criar vídeos (de qualidade) de divulgação do concelho, para fins da 

promoção turística; 

 Criar vídeos mais específicos, para certos produtos / grupos de produtos 

turísticos ou para determinados mercados-alvo. 

 Utilizar outdoors e sinalização: 

 Colocar publicidade estática (conteúdo dinâmico) que promova o 

concelho e as suas atrações; 

 Colocar informação espalhada pelo território de Peniche, de modo a 

promover o cross-selling entre atrações. 
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 Organização e Dinamização dos Serviços de Turismo e Posto de Turismo: 

 Modernização do mobiliário existente, permitindo melhorar as 

condições de receção a quem nos visita e a quem trabalha no posto de 

turismo; 

 Aquisição de expositores para promoção do concelho de Peniche, para 

colocar em feiras e eventos; 

 Aquisição de um novo programa de reservas para a área de campismo 

da Berlenga, que torne o processo mais funcional e fiável; 

 Criação de uma loja municipal, com produtos do concelho e da região, 

como forma de promover e a dinamizar os nossos produtos, os nossos 

artistas e artesãos; 

 Estudo de novos postos de turismo, nomeadamente um posto de 

turismo avançado na entrada da cidade e um posto de turismo nas 

instalações que possam vir a ser cedidas na Fortaleza de Peniche, futuro 

Museu Nacional.  

 

Eventos 

A programação de mais eventos em Peniche tem de ser enquadrada como uma parte da 

estratégia municipal. Os eventos acarretam benefícios para os destinos turísticos e tornam-

se um fator importante na diferenciação do mesmo e podem ser usados como promotores 

de um destino, como forma de combater a sazonalidade de uma determinada região, 

gerando o aumento de entradas de turistas, levando a uma maior duração das estadias e 

das despesas diárias dos visitantes. Os eventos são cada vez mais usados como upgrades, 

revitalizando a imagem dos destinos, reforçando o seu posicionamento e notoriedade e 

também uma forma de aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. 

Exemplos de eventos a promover: 

 Festival Gastronómico: Festival Sabores do Mar; 

 Fins-de-semana Gastronómicos (ex.: caldeirada, sardinha, cavala, polvo, mariscos); 

 Fins-de-semana e/ou festivais temáticos; 

 Feira de Artesanato Nacional; 

 Festival de Artes e Tradições Populares; 

 ColourFest; 
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 Exposições de Arte de relevo nacional e internacional. 

 

O “Carnaval de Inverno” e o “Carnaval de Verão” serão iniciativas a manter, projetando-as 

a nível regional, pois cativam cada vez mais público e mais grupos. No entanto, é 

importante reformular as regras do desfile para 2019, por forma a melhorar a qualidade 

dos grupos participantes. 

Utilizar o stand do Município no campeonato do mundo de surf, MEO Rip Curl Pro Portugal, 

para promover Peniche e a região Oeste. 

Programar ações na cidade durante os eventos de maior impacto nacional e que trazem 

mais gente ao concelho, em momentos muito específicos e determinados. Mais do que um 

objetivo anunciado, deve fazer parte da nossa programação futura. 

A história e a passagem do tempo deixaram em Peniche uma trajetória notável na 

gastronomia local, revelando-se essencialmente na gastronomia de mar. A gastronomia, 

destacada como um dos produtos do turismo cultural, possibilita o desenvolvimento por 

ser um dos elementos mais marcantes da identidade de um povo.  

Assim, torna-se cada vez mais importante o renascimento do Festival de Sabores do Mar, 

como um dos eventos de atração local e turística que permitam um leque de experiências, 

valorizando as peculiaridades do nosso concelho.  

Pretendemos relançar este Festival no mês de setembro de 2019, com existência de dias 

temáticos que cativem diversos públicos e onde todos os atores locais deverão ter a 

oportunidade de mostrar as suas artes. 

Devemos assumir que a ambição do concelho de Peniche deve ser transcendente e 

ultrapassar fronteiras, não nos ficarmos por objetivos locais e de certa forma isolacionistas. 

Pretendemos uma gestão regional, assumidamente do Oeste, com relações de maior 

proximidade com os concelhos vizinhos, com uma visão de relação permanente com todos 

os outros parceiros que compõem a OesteCIM. Neste sentido pretendemos trabalhar para 

a construção de um novo Posto de Turismo “avançado” onde possamos prestar 

informação, divulgar o nosso concelho, a nossa história, o que somos e os locais a visitar, 

aproveitando as sinergias do Oeste. 

Devidamente estruturados e com uma política turística pensada para a região, 

provavelmente, conseguiremos aumentar a duração das estadias de quem visita Peniche. 

Outros desafios que merecem a nossa atenção e que nos levarão a tomar decisões, muito 

provavelmente pouco consensuais, mas determinantes para manter a segurança das 

pessoas e a imagem do concelho, são os horários dos estabelecimentos noturnos e o 

transporte das pessoas para a Berlenga. 
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Conseguir o ponto de equilíbrio entre o que o Turismo potencia, o nosso desenvolvimento 

e a manutenção de condições de vida tranquilas e de qualidade para quem aqui reside, será 

sempre o maior desafio. 

 

Constrangimentos: 

 A inexistência de um espaço para realização de eventos, tipo multiusos ou outro, 

com condições que nos permitam desenvolver atividades todo o ano; 

 A inexistência de uma verdadeira sala de espetáculos, de música, cinema, dança e 

outros; 

 O atual ordenamento do território; 

 O Turismo de surf carece de uma legislação nacional que regule esta temática, a 

enorme pressão das diversas escolas de surf, que competem pelo uso de espaços 

limitados nas nossas praias e as múltiplas entidades que acabam por ter 

responsabilidades na gestão do território, em nada facilitam a criação de uma 

solução sustentável e consensual para esta problemática. 

 

4.1  Parque Municipal de Campismo  

O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo (PMCC) é um importante ativo municipal, 

com enormes potencialidades, que deverá ser uma estrutura sustentável, com uma oferta 

de serviços de qualidade, moderno, agradável, organizado, “amigo” do ambiente e que seja 

reconhecido com um bom cartão de visita do nosso concelho.  

A gestão e os investimentos neste equipamento deverão ser compreendidos numa 

perspetiva de apoio e da prestação de serviços do Município a um número significativo de 

pessoas que procuram o Parque de Campismo Municipal. Com mais incidência nos meses 

de verão, mas que cada vez acontece ao longo do ano. 

Não sendo fácil encontrar todas as respostas para as exigências e prioridades do parque é 

preciso que saibamos da necessidade de continuar com as obras de manutenção e de 

melhoramentos de forma permanente até estarem resolvidos os principais problemas com 

que a estrutura se debate. 

É necessário proceder urgentemente à renovação das redes de água e de saneamento, de 

eletricidade e de comunicação 
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A maioria dos equipamentos, como as casas de banho, balneários e instalações de apoio às 

cozinhas, lavagens de louças e roupas têm que continuar a ser reabilitadas e em alguns 

casos substituídas. 

Os espaços públicos, de estar e de lazer, deverão sofrer um conjunto de melhoramentos 

que há muito não são executados com regularidade. 

É necessário continuar com a substituição da vedação envolvente e a implementação de 

novas medidas de segurança. 

O projeto de ordenamento deverá ser concluído o mais breve possível, para ponderarmos 

novas soluções de estalagem no parque e também de procurar soluções para a 

rearborização e criação de novas zonas verdes. Pretende-se continuar os trabalhos de 

criação e de sustentação dos socalcos e marcação das zonas de alvéolos. 

É nosso objetivo proceder à construção de um edifício na portaria norte, no seguimento 

dos melhoramentos verificados na portaria principal, e também efetuar a reabilitação dos 

espaços e acessos exteriores que estão planeadas executar a norte do parque durante o 

ano 2019. 

Existem vários objetivos: 

 Reabilitar e melhorar significativamente os serviços prestados; 

 Melhorar a segurança; 

 Aumentar as receitas; 

 Manter de forma continua os investimentos; 

 Proporcionar uma oferta de qualidade com um parque bonito e organizado que se 

torne num parque de referência nacional e um excelente cartão de visita para o 

concelho. 

Assim, urge criar as condições desejáveis de bem-estar e atratividade para os campistas.

  

 

Medidas: 

 Concluir o projeto de ordenamento do Parque e do estudo de intervenção faseada 

nas diversas infraestruturas; 

 Remover e substituir os telhados das estruturas; 

 Instalar novos sistemas de redes de fornecimento de energia, águas, saneamento e 

comunicações; 



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  30 

 

 Remodelar os lavadouros e lavatórios / apoios de cozinha; 

 Substituir (continuar) as vedações do exterior; 

 Implementar a portaria norte; 

 Inovar, implementando novos sistemas de vigilância: instalação de sistema de 

videovigilância, abrangendo as zonas de acesso e vedação; 

 Criar mais zonas de espaços verdes e de sombra; 

 Melhorar o sistema de recolha seletiva de resíduos / lixo, nomeadamente ao nível 

da identificação e embelezamento das zonas dos ecopontos; 

 Remodelar a zona das autocaravanas, por forma a permitir o aumento da 

capacidade do parque; 

 Instalar Bungalows, com o objetivo de diversificar a oferta de serviços e alcançar 

segmento de clientes que privilegiam melhores condições de alojamento, 

aproveitando a excelente localização do parque; 

 Instalar rede internet WI-FI em todo o parque; 

 Criar novo logótipo, em linha com a nova imagem do município; 

 Criar novo site e aplicação móvel: APP PMCC Peniche; 

 Negociar tarifa especial de acesso às piscinas do Parque Aquático (SPORTÁGUA) 

para os utentes; 

 Criar cartão de fidelização do PMCC, com negociação de descontos no comércio e 

serviços do nosso concelho; 

 Negociar parceria com empresa de aluguer de bicicletas, com instalação de ponto 

de aluguer no parque; 

 Rever a tarifa das Autocaravanas, para potenciar adesão de novos utentes; 

 Rever o Regulamento; 

 Criar tarifa especial + 65 anos; 

 Rever as tarifas e criar “desconto cliente anual”; 

 Controlar de forma mais rigorosa e célere os devedores, evitando abandonos de 

equipamentos no parque; 

 Criar uma zona desportiva: campo ténis, rede voleibol, campo de futebol 5. 
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4.2 Berlenga 

Existe uma grande necessidade de continuar os trabalhos de manutenção e de reabilitação 

das infraestruturas de apoio aos visitantes e moradores temporários da Ilha da Berlenga. 

Durante o ano 2018 reforçaram-se os investimentos municipais e o tempo que as nossas 

equipas estiveram a intervir na ilha.  

Antes da época balnear, desenvolveram-se trabalhos durante muito mais tempo do que 

era habitual e tomou-se a decisão de voltar em finais de setembro, para continuar as 

intervenções de manutenção e de reabilitação, até as condições climatéricas o permitirem. 

Há muito que esta situação não acontecia, mas as muitas necessidades de intervenção 

assim o exigiram. 

Os problemas sob a nossa responsabilidade estamos a enfrentá-los. As obras e os 

investimentos necessários vão ter de ser executados até tudo estar concluído. 

Tal como referido anteriormente, as concessões do restaurante e do castelinho irão a 

concurso antes de terminar o ano e, este deve ser um momento de oportunidade para 

aumentar a qualidade dos serviços prestados, mas também as contrapartidas para a 

manutenção de um território onde um conjunto de entidades têm competências, mas só o 

Município assume os investimentos de manutenção e reabilitação. 

Procuraremos sensibilizar as demais entidades, com competência no território, para 

enfrentarmos os diversos problemas de acesso e de sustentabilidade da ilha. 

A sobrecarga humana, as questões de segurança e de autoridade, a preservação da 

qualidade, nomeadamente ambiental, têm que ser acauteladas e preservadas. 

A produção e utilização de energia elétrica na Ilha da Berlenga é um desafio que continuará 

a merecer uma atenção prioritária, serão tomadas medidas para que venha a ser 

concretizada, até 2020, uma grande mudança energética na ilha, com recurso a painéis 

fotovoltaicos. É importante alterar a realidade atual, que comporta risco ambiental 

(transporte do diesel), risco de segurança, custos operacionais elevados, falta de 

enquadramento legal e regulatório claro e específico para a situação existente na ilha.  

Considera-se fundamental alterar o modelo de produção de energia elétrica na ilha. 

Garantir a sustentabilidade deste território é também minimizar os riscos ambientais e 

potenciar os recursos disponíveis, implementando soluções energéticas baseadas nas 

energias renováveis. Tratando-se de uma rede de distribuição de energia com trinta e um 

consumidores identificados, mais de 32MWh de consumo anual, com horários de 

fornecimento limitados é muito importante desenvolver uma solução que reduza 

drasticamente o combustível transportado para a ilha, mitigando os riscos de derrame de 

combustível, o ruído e a poluição atmosférica. 
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Está o Município empenhado em promover, em parceria com a EDP, a implementação de 

uma solução integrada, que considere fontes renováveis de produção de energia, o seu 

armazenamento e a melhoria da rede. 

Em paralelo, garantir o adequado enquadramento legal para a produção de energia elétrica 

na ilha, num contexto de mudança prevista nos contratos de concessão das redes 

energéticas, em harmonia com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Em 2019, 

serão concretizados passos significativos para a implementação deste modelo. 
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 Relações Institucionais 

 

Administração Central 

Promover a aproximação, a interação e a colaboração com a Administração Central tem 

sido um objetivo desde o início do mandato. 

Não tendo sentido particulares dificuldades de relacionamento, procuramos sempre fazê-

lo de forma discreta, com atitude de respeito, de partilha e de colaboração, sem recorrer à 

exposição pública dos problemas. 

 

OesteCIM 

O Município de Peniche deve assumir-se como uma autarquia mais solidária para com os 

seus congéneres da região oeste, particularmente para com aqueles que apresentam 

maiores dificuldades de exposição mediática ou de menor expressão regional. 

O Município de Peniche deverá assumir-se como dinamizador de uma política de turismo 

para o Oeste, que procure conciliar todas as diferenças, promovendo a complementaridade 

e valorizando os produtos e o património dos doze concelhos no panorama nacional e 

internacional. 

Atendendo às particularidades que nos caracterizam como concelho, entendemos estar em 

condições excecionais para encontrar soluções integradas e de âmbito regional. 

A procura de consenso no seio desta Comunidade Intermunicipal relativamente à 

necessidade de concretizar uma proposta de reivindicação de um hospital regional é o 

maior exemplo disso mesmo. 

Pretendemos, ainda, continuar a sensibilizar a OesteCIM para o desenvolvimento dos 

processos de aquisição de viaturas em grupo, através de um Acordo Quadro, aproveitando 

também as possibilidades de candidaturas aos programas de incentivos à eficiência 

energética, permitindo a aquisição de viaturas com sistemas híbridos com uma redução 

muito substancial do valor de compra. 

 

Turismo de Portugal e Turismo do Centro 

O acréscimo da procura turística no nosso concelho confirma o valor e a importância de 

um conjunto de características diferenciadoras do nosso território no panorama nacional. 

Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de corresponder às expectativas de quem 
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nos visita, proporcionando uma oferta turística de qualidade, mas também de proceder ao 

reordenamento do território em função do bem-estar da nossa população. 

Importa colmatar as insuficiências, não só em matéria de regulamentação da ocupação dos 

espaços públicos, como também de infraestruturas de apoio. 

O Turismo de Portugal, sobretudo o Turismo do Centro, tem contribuído para a afirmação 

do nosso território como destino turístico da Região Oeste. Através dos seus canais de 

comunicação, dando ênfase à Fortaleza de Peniche, às condições para a prática de 

atividades náuticas, às praias, ao Bairro do Visconde e, sobretudo à Ilha da Berlenga e à 

etapa nacional do Campeonato do Mundo de Surf, que têm um especial impacto para a 

economia local. 

O momento e as oportunidades que decorrem da atividade turística inspiram-nos 

confiança para procurar, de forma permanente, maior envolvimento e maior colaboração 

com os responsáveis por estas entidades. Não só na divulgação, mas também na captação 

e consolidação de investimentos prioritários para o concelho que podem significar a criação 

de postos de trabalho e contribuir, desta forma, para a fixação de população. 

 

Ministério do Mar, Secretaria de Estado das Pescas e Docapesca 

O Mar e a Pesca são fatores que devem unir a Autarquia, o Ministério do Mar, a Secretaria 

de Estado e a Docapesca de forma natural e bastante óbvia numa relação estratégica que 

neste primeiro ano de mandato podemos considerar que foi bem conseguida. 

É de extrema importância para o nosso concelho manter esta relação de proximidade e de 

diálogo. A necessidade de manter esta aproximação e de aprofundar alguns dossiers que 

são partilhados, nomeadamente ao nível da gestão territorial e de projetos de 

desenvolvimento, revelam que existe um longo caminho a percorrer. 

 

Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional - CCDR – Centro e LVT 

As Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional, do Centro e de Lisboa e 

Vale do Tejo, são entidades parceiras e de colaboração permanente com o Município. 

É de primordial importância estabelecer um relacionamento de excelência em função das 

preocupações e solicitações que formos apresentando. 

Desde do início deste mandato tem existido uma grande articulação e proximidade com a 

CCDR-Centro, particularmente no âmbito de diversos dossiers e das candidaturas a fundos 

comunitários através do Centro 2020, com resultados muito positivos. 
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Agência Portuguesa do Ambiente - APA 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é conhecida como uma instituição que se rege 

pelo rigor e exigência. Procurou-se fomentar o diálogo e a aproximação, adotando uma 

abordagem mais técnica. 

Não temos sentido dificuldades de diálogo, até porque o trabalho que tem sido 

desenvolvido e as avaliações partilhadas permitem-nos concluir que também nesta matéria 

de grande relevância para o futuro do concelho, está muito por fazer. A resolução das 

diversas problemáticas depende mais da capacidade técnica do Município do que do 

diálogo com esta entidade. 

O Município deve capacitar-se para realizar estudos e concretizar projetos de forma a 

reunir condições para conseguir os necessários recursos financeiros, sem descurar o 

diálogo e o conhecimento. 

É nosso propósito atuar e assumir responsabilidades nas áreas da nossa competência, 

considerando como prioridades, de curto e médio prazo, os acessos às praias, a proteção 

do sistema dunar, a construção de passadiços sobrelevados, a reabilitação dos pesqueiros, 

a proteção das falésias e a delimitação dos acessos e, ainda, as evidentes necessidades de 

intervenção nas marginais norte e sul da península. 

 

Ministério da Cultura 

Em resultado do processo de instalação do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade 

na Fortaleza de Peniche, tem ocorrido um grande número de reuniões no Ministério da 

Cultura, sobretudo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). Numa procura 

constante de envolvimento e persistência na defesa dos interesses da nossa terra, de forma 

a assegurar os melhores resultados para o Município. 

A dificuldade acrescida que resulta do facto de este processo já estar em curso, quando o 

novo Executivo Municipal assumiu funções, mas também pelos compromissos e decisões 

assumidas, tornou mais difícil conseguir alguns esclarecimentos e negociar. 

De notar que institucionalmente e atendendo à forma de funcionamento da Administração 

Central, a metodologia de trabalho e os resultados alcançados permitem-nos afirmar que 

não nos oferecem muitas razões de descontentamento. Sendo um assunto de grande 

relevância para o concelho, merecerá sempre muita atenção da Câmara Municipal. 

Outro elemento do nosso património cultural e uma referência da nossa cidade que tem 

merecido a nossa atenção são as Muralhas de Peniche. Estamos a trabalhar para a 

reabilitação e consolidação desta estrutura e, nesse sentido, numa candidatura para a 

concretização deste projeto.  
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 Fundos Comunitários e Outros Incentivos 

 

Atualmente encontra-se em vigor o VI período de programação financeira 2014-2020, 

designado de Portugal 2020, sustentado no Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a 

Comissão Europeia, que reúne a atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP. 

Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), vulgarmente designados de 

fundos comunitários são a principal fonte de cofinanciamento, colocada ao dispor dos 

municípios, destinada a apoiar a concretização de projetos estruturantes e a promover o 

desenvolvimento regional e local. Trata-se de uma fonte de financiamento ímpar, que 

apoia os projetos estratégicos de iniciativa municipal, em regra, com comparticipações não 

reembolsáveis que rondam os 85% das despesas elegíveis.  

Face à importância que os fundos comunitários assumem no apoio à materialização dos 

principais projetos e iniciativas municipais é necessário reforçar as condições para que 

exista permanentemente uma carteira de projetos com algum grau de desenvolvimento e 

de maturidade, que sejam mais dos que meras ideias ou intenções. 

A existência desta carteira permanente de projetos com algum grau de desenvolvimento e 

de maturidade permitirá, por um lado, garantir a possibilidade de submissão e de 

aprovação de candidaturas em prazos mais curtos, aumentar a fiabilidade dos valores de 

investimento associados a uma determinada operação, executar mais rapidamente os 

fundos comunitários contratualizados, diminuir o risco de libertação de cofinanciamento 

consignado e não executado e, por fim, possibilitar o acesso à fase de overbooking, na qual 

é redistribuído por novas candidaturas, o cofinanciamento comprometido e não executado 

em tempo útil por outros municípios. 

Ultrapassada uma fase inicial de preparação e negociação dos fundos comunitários, de 

estruturação, organização e desenvolvimento dos respetivos projetos e candidaturas, 

encontramo-nos agora num período em que é fundamental executar bem e a bom ritmo 

para que a execução financeira corresponda aos compromissos que se encontram 

assumidos. 

No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) encontra-se a 

decorrer a empreitada de “Reabilitação de 12 Fogos Devolutos do Bairro do Calvário e de 

2 Equipamentos para Intervenção Comunitária (Casa do Calvário e Casa da Bica)” e já foi 

adjudicada a empreitada de “Reabilitação das Envolventes de quatro Bairros Sociais 

(Calvário, Valverde, Fernão de Magalhães e Coosofi)”. 
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A “Construção de Percurso Pedonal e Ciclável - Ligação ao Casal da Vala” deverá ver o seu 

projeto de execução aprovado até ao final do mês de outubro de 2018, o que permitirá 

assegurar o grau de maturidade adequado à aprovação da respetiva candidatura, a 

submeter previsivelmente durante a primeira quinzena do mês de novembro. 

A “Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica” viu o seu anteprojeto de execução 

aprovado pela Câmara Municipal em 30 de julho último, pelo que a respetiva candidatura 

será submetida, previsivelmente ainda durante o mês de outubro de 2018. 

Por fim, a candidatura relativa à “Recuperação do Fosso da Muralha - 2.ª Fase” que se 

consubstanciará na Requalificação da Rua da Ponte Velha, aguarda a aprovação do projeto 

de execução para que a respetiva candidatura possa ser submetida até ao dia 27 de 

dezembro de 2018, em condições de maturidade que garantam a sua aprovação. 

No âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) do Oeste 

encontra-se a decorrer a empreitada de “Construção do Centro Escolar de Atouguia da 

Baleia”, tendo sida submetida uma reprogramação da candidatura de modo a serem 

contempladas as alterações aos projetos e a empreitada adicional, entretanto já 

adjudicada. 

Também no âmbito do PDCT do Oeste, concretamente na prioridade de investimento 6.3 

– Património Cultural, já se encontra adjudicada a empreitada de “Recuperação do Forte 

de Nossa Senhora da Consolação”, sendo expectável que ocorra em breve a consignação e 

o início da obra. 

Ainda no âmbito do PDCT do Oeste e na mesma prioridade de investimento, existe a 

possibilidade de poder ser apresentada uma candidatura para “Recuperação das Muralhas 

de Peniche”, com um cofinanciamento máximo de 937.499,35 euros. Esta oportunidade foi 

criada na sequência de uma reprogramação intercalar do Programa Centro 2020, que já se 

encontra negociada e aprovada a nível regional e nacional, faltando a sua aceitação por 

parte da Comissão Europeia. 

Também em matéria de cultura, mas na área da programação, da realização de eventos e 

da promoção da identidade marítima, importa destacar que 2019 será um ano em que será 

reforçada a execução física da candidatura “Territórios com história: o mar, a pesca e as 

comunidades - programação cultural em rede dos municípios de Ílhavo, Peniche e 

Murtosa” com diversas ações já agendadas para os três concelhos. 

Não saindo do domínio da identidade e cultura marítima, continuam a aguardar uma 

decisão por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo as 

cinco candidaturas submetidas pelo Município de Peniche ao Programa Mar2020 em 

fevereiro passado, no âmbito do GAL Pesca Oeste. 
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Prevista ainda para final do ano de 2018 encontra-se a apresentação da candidatura do 

“Parque de Ciência e Tecnologia do Mar – SmartOcean”, a instalar em Peniche, cujo 

beneficiário será a associação a constituir para o efeito e da qual o Município será o 

principal associado. 

No âmbito das candidaturas desenvolvidas em parceria com a Comunidade Intermunicipal 

do Oeste, 2019 será um ano em que se prevê qua as candidaturas “Aluno ao Centro - Planos 

Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar” e “Oeste Digital 3.0” comecem a ser 

executadas física e financeiramente a ritmos consideráveis. 

No domínio dos outros incentivos, existem quatro candidaturas apresentadas pelo 

Município de Peniche ao Turismo de Portugal, I.P. no âmbito do Programa Valorizar e que 

mereceram a intenção de indeferimento por parte desta entidade, que se encontram a 

aguardar resposta às contestações apresentadas. 

Entretanto, o Município submeteu mais quatro candidaturas no âmbito do mesmo 

programa, que preveem comparticipações de 70% das despesas elegíveis, sendo uma 

destinada ao desenvolvimento de um novo serviço turístico, que se materializa na 

implementação de uma Rota do Património do concelho e três vocacionadas para a 

valorização do património natural e dos recursos endógenos, traduzindo-se na construção 

de percurso pedonais e cicláveis na zona da entrada da cidade de Peniche para fruição, 

contemplação e interpretação dos valores ambientais em presença. 

Em preparação encontra-se uma outra candidatura a submeter no âmbito da Linha de 

Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar do Turismo de Portugal, I.P. Esta 

candidatura que se encontra a ser desenvolvida em parceria com a Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, visa aumentar a sustentabilidade de Peniche 

enquanto destino turístico de surf, atenuar os conflitos existentes e os impactos gerados 

pela crescente procura, associando-se esta candidatura à continuidade do processo de 

certificação STOKE já iniciado pelo município. 

 No âmbito do “Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e a 

Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia” lançado pela 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) foi submetida em abril passado uma 

candidatura para a construção de um novo Centro de Recolha Oficial de Animais de 

Companhia que se encontra a aguardar aprovação. Trata-se de uma intervenção com um 

investimento total estimado em 95.170,09 euros, dos quais 83.333,33 euros são elegíveis 

e a que corresponde uma comparticipação da DGAV de 50.000,00 euros. 

Em relação aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Peniche regista-

se um aumento do ritmo de execução da candidatura “Elaboração do Cadastro das 

Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento”. Já quanto à candidatura 
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“Remodelação da ETAR de Peniche”, a que regista o maior investimento no conjunto de 

candidaturas do Município, espera-se que no início de 2019 possa ser adjudicada a 

empreitada de modo a dar-se início à obra.  

   

Custo Elegível Apoio Total
Total (€) (€) (€)

(Cofinanciamento)

Reabilitação das Envolventes de 4 Bairros Sociais (Calvário, Valverde, Fernão de 

Magalhães e Coosofi) - PEDU

Aceite pelas Entidades / 

Contratada
844 906,01 788 292,92 670 048,98 174 857,03

Reabilitação de 12 Fogos Devolutos do Bairro do Calvário e de 2 Equipamentos 

para Intervenção Comunitária (Casa do Calvário e Casa da Bica) - PEDU
Em Execução 697 016,38 697 016,38 592 463,92 104 552,46

Recuperação do Forte de N.ª Senhora da Consolação Em Execução 697 727,92 600 000,00 510 000,00 187 727,92

Centro Escolar de Atouguia da Baleia - Reprogramação Submetida 3 403 070,98 3 014 291,24 2 562 147,55 840 923,43

Reabilitação das Muralhas de Peniche A Submeter 1 102 940,41 1 102 940,41 937 499,35 165 441,06

Construção de Percurso Pedonal e Ciclável - Ligação ao Casal da Vala - PEDU A Submeter 215 000,00 215 000,00 182 750,00 32 250,00

Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica - PEDU A Submeter 2 300 000,00 2 300 000,00       1 955 000,00 € 345 000,00

Recuperação do Fosso da Muralha - 2.ª Fase - Requalificação da Rua da Ponte 

Velha - PEDU
A Submeter 1 494 370,59 1 494 370,59 1 270 215,00 224 155,59

Territórios com história: o mar, a pesca e as comunidades - programação cultural 

em rede dos municípios de Ílhavo, Peniche e Murtosa
Em execução 406 800,00 384 067,08 230 440,24 176 359,76

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (OESTE) - Aluno ao Centro
Aceite pelas Entidades / 

Contratada
350 000,00 334 678,94 284 477,10 65 522,90

Oeste Digital 3.0 (OESTE)
Aceite pelas Entidades / 

Contratada
3 941 509,64 3 805 515,37 3 234 688,06 706 821,58

Oeste Digital 3.0 (OESTE)
Aceite pelas Entidades / 

Contratada
29 561,32 28 541,37 24 260,16 5 301,16

Recuperação da Barca de Armação “Júdice Fialho”
Submetida 23 600,00 23 600,00 23 600,00 0,00

Musealização do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda Submetida 363 468,63 160 300,00 160 300,00 203 168,63

Valorização Paisagística do Depósito Funerário de Catástrofe do Naufrágio do 

Navio San Pedro de Alcantara
Submetida 145 139,25 145 139,25 145 139,25 0,00

Capital da Onda – Rebranding: Estudo de Mercado e Plano de Marketing Submetida 49 200,00 27 700,00 23 545,00 25 655,00

Criação da marca "Rendas de Bilros de Peniche" Submetida 36 900,00 27 700,00 23 545,00 13 355,00

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acessos ao futuro Museu Nacional da 

Resistência e Campo da República

Indeferida. Aguarda-se 

resposta ao recurso 

apresentado

105 000,00 105 000,00 94 500,00 10 500,00

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acesso à Praia da Cova da Alfarroba

Indeferida. Aguarda-se 

resposta ao recurso 

apresentado

81 000,00 81 000,00 72 900,00 8 100,00

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acesso à Praia da Baía

Indeferida. Aguarda-se 

resposta ao recurso 

apresentado

111 000,00 111 000,00 99 900,00 11 100,00

Plano Municipal de Acessibilidade Turística - Acesso à Praia do Baleal Campismo

Indeferida. Aguarda-se 

resposta ao recurso 

apresentado

71 000,00 71 000,00 63 900,00 7 100,00

Rota do Património de Peniche Submetida 280 000,00 280 000,00 196 000,00 84 000,00

Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche - Ligação A: Nascente da Av. 

Monsenhor Bastos, entre a Ciclovia Peniche-Baleal e o Parque Urbano Submetida 369 515,46 369 515,46 258 660,82 110 854,64

Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche – Ligação B: Poente da Av. 

Monsenhor Bastos, entre o Parque Urbano e a Praia do Molhe Leste
Submetida 237 588,28 237 588,28 166 311,80 71 276,48

Rede Pedonal e Ciclável da Entrada de Peniche – Ligação C: Poente da Av. 

Monsenhor Bastos, entre o Parque Urbano e a Ciclovia do Casal da Vala
Submetida 321 590,37 321 590,37 225 113,26 96 477,11

Turismo de Surf Sustentável A submeter 300 000,00 300 000,00 240 000,00 60 000,00

Construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Peniche Submetida 95 170,09 83 333,33 50 000,00 45 170,09

Designação da Operação Estado

Aprovado

Comparticipação 

Município de 

Peniche
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 Planeamento e Urbanismo  

 

O futuro do nosso concelho depende muito da organização e da capacidade da DPGU, mas 

também da capacidade de resposta da DOM e, obviamente, da disponibilidade do 

Município para os investimentos necessários, tendo alguns deles caracter muito prioritário. 

O ordenamento do território resulta da estratégia municipal, em termos da sua 

organização espacial. A definição, com rigor, das prioridades e opções a tomar, analisando 

adequadamente os instrumentos de ordenamento e planeamento, permitir-nos-á atingir 

os objetivos. 

O nosso concelho apresenta, ainda, atrasos substanciais ao nível do ordenamento do 

território que urge ultrapassar. Existe um conjunto de intervenções de ordenamento, 

cruciais para o desenvolvimento do nosso concelho, que precisamos de executar com a 

urgência devida, tendo em atenção as grandes lacunas existentes.  

É importante assumirmos que são cruciais e prioritárias as intervenções de ordenamento 

e de reabilitação no nosso território. 

 

Medidas: 

 Dar continuidade e concluir, com celeridade, o processo de revisão do PDM; 

 Intervir na Marginal Norte, assume-se com uma grande prioridade, tendo em conta 

o sonho de muitos em ver construídos acessos pedonais e clicáveis, por forma a 

podermos usufruir das condições excecionais da beleza natural; 

Infelizmente, não são essas as principais razões que a tornam prioritária; a 

insegurança das falésias, principalmente em alguns lugares mais sensíveis, leva-nos 

a considerar premente intervenções, em forma faseada. Esta opção deve-se ao 

facto de a execução integral obrigar a um esforço financeiro insuportável para o 

Município, salvo se existirem condições de comparticipação financeira excecionais 

ao nível da Administração Central ou do Quadro Comunitário de Apoio que possam 

vir a surgir como oportunidade. A nossa parte já foi iniciada com a execução dos 

levantamentos topográficos e os projetos de ordenamento iniciados, começando-

se pelas envolventes da zona do Frei Rodrigo, devido à evidente urgência de 

intervenção; 

 Executar, já em 2019, algumas obras de significativos melhoramentos no largo do 

Cabo Carvoeiro, estando já o respetivo projeto em fase avançada de elaboração; 
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 Concluir o ordenamento da Rua Principal da Bufarda que está também em fase 

muito adiantada (faltando apenas os projetos de especialidade), pretendendo-se 

executar a obra, através de empreitada, no decorrer do ano 2019; 

 Concluir a elaboração dos projetos de ordenamento do arruamento, passeios e 

envolvente da Rua D. Francisco Coutinho na Vila de Atouguia da Baleia e do Largo 

de Nossa Senhora da Guia na Vila de Ferrel, com o objetivo de se executarem ambas 

as obras em 2019; 

 Prosseguir com os levantamentos e projetos de um conjunto de percursos pedonais 

e cicláveis, já referenciados e consignados, na sua maioria, nas propostas 

apresentadas no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e aí 

designados como “percursos de modos suaves”; 

 Promover duas das Unidades de Execução previstas no Plano de Urbanização de 

Vale do Grou, de modo a proporcionar a disponibilização de solos e infraestruturas 

destinadas à instalação novas de atividades económicas; 

 Desenvolver as Unidades de Execução que se considerem adequadas para a 

requalificação urbana dos principais aglomerados do concelho; 

  Incrementar as ações definidas nas propostas do PEDU, na planta de delimitação 

da ARU e no programa do ORU; 

 Elaborar os projetos das envolventes e acessos às praias e demais zonas de 

influência / jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Sendo objetivo 

conseguir fazê-lo por etapas, assim que haja disponibilidade para executar os 

seguintes projetos: 

o Acessos à Praia da Gâmboa; 

o Acessos à Praia dos Supertubos; 

o Frente do Sol Village II, incluindo a zona de estacionamento e o 

desmantelamento do antigo Campo de Tiro; 

o Frente da Balealcoop / Sol Village I; 

o Baleal; 

o Praia do Molhe Leste, margem poente do Rio de São Domingos; 

o Praia do Molhe Leste, margem nascente do Rio de São Domingos, com 

ligação ao acesso da Praia dos Supertubos. 

 Efetuar o levantamento topográfico e os posteriores projetos de toda a área 

envolvente da Papôa ao Quebrado; 
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 Revisitar, em colaboração com as Infraestruturas de Portugal, o projeto de 

ordenamento entre Porto de Lobos e a Vila de Atouguia da Baleia, para avaliarmos 

e adaptá-lo às novas realidades; 

 Procurar, assim que possível, avaliar os circuitos rodoviários, principalmente na 

cidade de Peniche e nas áreas de maior circulação, perspetivando a elaboração de 

um Plano Rodoviário que nos permita melhorar significativamente a mobilidade um 

pouco por todo o concelho; 

 Em matéria de acessibilidade pretende-se, assim que seja possível, retomar e 

revisitar o Plano Local de Promoção de Acessibilidades (PLPA). 

No primeiro ano deste mandato, os técnicos municipais conseguiram elaborar, em tempo 

record, um conjunto de projetos de percursos pedestres e cicláveis que foram 

apresentados em candidaturas no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020 

e que aguardam aprovação.  

Um propósito que a Câmara Municipal deverá assumir é o de conseguir “ter em carteira”, 

o mais rapidamente possível, todos os projetos que se entendam como fundamentais para 

o desenvolvimento de todo o concelho, por forma a poderem ser apresentadas 

candidaturas ao Quadro Comunitário de Apoio. Se, por qualquer razão, não consigamos a 

aprovação das comparticipações financeiras existirá sempre a possibilidade de os executar 

faseadamente com os recursos do Município ou procurando outras fontes de 

comparticipação que devemos procurar dinamizar. 

A decisão sobre a candidatura apresentada no âmbito do Programa Valorizar, do Turismo 

de Portugal, para a reabilitação dos acessos ao futuro Museu Nacional da Resistência e 

Liberdade e ao Campo da República, será determinante para a Câmara Municipal decidir 

depois sobre às opções que quer tomar para aquele território. 

 

Plano de Ação para a Regeneração Urbana  

 Requalificar o espaço público adjacente ao Fosso da Muralha;  

 Remodelar e concluir o edifício da antiga Central Elétrica;  

 Demolir o edificado junto das antigas cadeias na Rua 13 de Infantaria, propriedade 

do Município e dos Serviços Municipalizados é sempre um objetivo a ter presente, 

mas que está dependente da deslocalização dos serviços técnicos e administrativos 

dos SMAS que, atualmente, funcionam em dois dos edifícios previstos demolir. A 

área livre de construção e o próprio edificado das antigas cadeias, permitirão 

projetar um reordenamento que valorizará a entrada da cidade, desde o Largo do 
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Município ao eixo central da cidade e possibilitará a regeneração deste espaço 

como uma praça com novos aproveitamentos face às evidentes potencialidades; 

 Reabilitar as Muralhas da Frente Abaluartada de Peniche (ao abrigo de programa 

de cofinanciamento Centro 2020), é uma oportunidade que surgiu do rateio das 

verbas disponíveis no início do ano 2018 e está a ser trabalhada com muito 

entusiasmo pelos serviços municipais;  

 Conscientes que o reordenamento do espaço do Forte das Cabanas não será um 

processo que consigamos desenvolver em simultâneo com os restantes, 

seguramente não ficará esquecido e será trabalhado assim que houver 

oportunidade. (Existe um conjunto de situações com propriedades privadas e 

públicas que deverão ser avaliadas, mas deve ficar como registo que a pretensão 

municipal é estudar uma solução ajustada a este espaço assumindo-se uma 

particular sensibilidade devido às especificidades e particularidades em presença); 

 Elaborar um Plano de Regeneração Urbana direcionado para a dinamização de 

intervenções de reabilitação de edifícios, ou de novas construções de edifícios 

integrados na zona histórica, acompanhado de regulamento, medidas e de 

incentivos que proporcionem o rejuvenescimento do edificado e promovam 

condições apetecíveis para revitalizar estas zonas através da ocupação dos edifícios 

com pessoas e a dinamização de atividades quer sejam comerciais, de serviços, de 

lazer ou outros. 

 

Gestão urbanística  

A incapacidade de resposta, nos últimos anos, às iniciativas dos promotores e dos 

investidores levaram a que tomássemos um conjunto de decisões com o objetivo de 

inverter a situação e de procurar consolidar novas dinâmicas que assegurem a confiança 

necessária a quem investe no nosso concelho.  

Vamos continuar a reforçar estes serviços de recursos e meios para o conseguir estabilizar 

e fazer com que correspondam às exigências da população. Entretanto, alguns 

procedimentos vão ser alterados e as ferramentas de trabalho serão atualizadas ao nosso 

tempo. 
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 Ligação às Freguesias 

 

Reconhecendo o importante papel das Juntas de Freguesia, enquanto órgãos autárquicos 

do Poder Local, na relação de proximidade com os munícipes, na grande maioria ágeis e 

com capacidades técnicas, capazes de auxiliar a Câmara Municipal na execução de muitas 

das nossas responsabilidades e de grande importância para o dia-a-dia dos munícipes, tais 

como a limpeza e higiene urbana, manutenção de passeios e arruamentos, apoio logístico 

à organização de eventos, aproveitando também os seus contributos na execução de 

pequenas obras de ordenamento, que são determinantes para o desenvolvimento do 

concelho. 

Pretende-se, a breve prazo, adaptar os Contratos de Execução e Interadministrativos de 

delegação de competências à nossa realidade e à gestão de colaboração que tem sido 

desenvolvida.  

 

Medidas: 

 Continuar a reabilitação do edifício “Loja dos Valla”, sito na Vila Atouguia da Baleia; 

 Concretizar o ordenamento da Rua D. Francisco Coutinho na Atouguia da Baleia; 

 Realizar o ordenamento da Rua Principal da Bufarda; 

 Concluir a presente fase do processo de alargamento do cemitério da Freguesia de 

Ferrel; 

 Proceder ao ordenamento do Largo da Nossa Senhora da Guia, na Vila de Ferrel; 

 Asfaltar as estradas municipais do concelho, de acordo com as prioridades definidas 

no plano de necessidades efetuado pela Divisão de Obras Municipais, tendo em 

atenção os contributos das freguesias; 

 Submeter à aprovação o projeto do Mercado da Vila de Serra D’El-Rei e o apoio à 

correspondente execução. 

 

 

  



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  45 

 

 Ação Social  

 

Empenhado na prossecução do bem-estar e da qualidade de vida da população do concelho 

de Peniche, o Município de Peniche assume como uma das suas prioridades a promoção 

de medidas de inclusão tendentes à erradicação ou atenuação de situações de exclusão 

social, principalmente de pessoas abaixo do limiar da pobreza e idosos sós, como forma de 

promover a coesão e o desenvolvimento social do concelho.  

O modelo de intervenção social do Município privilegia a intervenção de proximidade, 

colocando a tónica na aproximação das respostas aos problemas. Uma grande prioridade 

da equipa municipal de intervenção social é a identificação dos idosos em situação de 

isolamento no nosso concelho e procurar articular, com urgência, um conjunto de ações 

capazes para dar respostas ajustadas a um dos dramas mais inquietantes da nossa 

sociedade. 

 

Medidas: 

 

9.1 Emprego e Formação - Gabinete de Inserção Profissional  

 Manter a colaboração ao nível do Grupo de Trabalho da Rede Social “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo”, em particular ao nível da definição e caracterização 

das ofertas formativas, da identificação das necessidades formativas em ligação às 

necessidades empresariais, da monitorização das situações de desemprego e da 

ligação ao mercado de trabalho; 

 Desenvolver um projeto para a promoção da empregabilidade e empreendedorismo 

nas escolas do 1º Ciclo do nosso concelho, intitulado: “As Profissões vão às Escolas”. 

 

9.2 Intervenção Social e Comunitária 

 Dinamizar o Banco Local de Voluntariado de Peniche (BLVP), enquanto estrutura de 

âmbito concelhio que pretende ser facilitadora do voluntariado, em articulação com as 

organizações promotoras de voluntariado. Pretende ser um espaço de encontro entre 

os candidatos a voluntários e as organizações que pretendem integrá-los. São objetivos 

gerais do BLVP: 

o Promover o encontro entre a oferta e procura de voluntariado; 

o Sensibilizar os cidadãos e as organizações para o voluntariado; 
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o Divulgar projetos de voluntariado e oportunidades de voluntariado; 

o Contribuir para o aprofundamento do conhecimento do voluntariado, a 

nível local. 

 

Gabinete de Atendimento Social – GAS 

 Apoio ao Consumidor Endividado  

o Apoiar os munícipes e respetivas famílias no acompanhamento em 

requerimento de proteção jurídica junto do Instituto de Segurança Social, 

na articulação com as entidades credores, na articulação com os defensores 

oficiosos e na articulação e encaminhamento para os respetivos serviços de 

resposta às necessidades identificadas nas famílias; 

 Apoio ao imigrante  

o Apoiar os cidadãos que tenham estado emigrados ou cidadãos com intenção 

de pedido de concessão de autorização de residência, respeitando para o 

efeito as orientações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 

o Articular com o SEF, para esclarecimentos no que respeita a procedimentos, 

a monitorização dos pedidos efetuados, o envio de documentos necessários 

à instrução dos processos de legalização e consequentemente a intervenção 

a vários níveis da vida humana como seja a saúde, o emprego e a formação. 

 

Gabinetes de Proximidade – Projeto GPS 

 Dar continuidade ao apoio a munícipes do concelho, numa logica de proximidade à 

população, contribuindo para o desenvolvimento comunitário e a melhoria das 

condições de vida da população, através da ativação de respostas adequadas às 

problemáticas identificadas; 

 Manter o atendimento e o acompanhamento social com periodicidade semanal nos 

Gabinetes de Proximidade, nas freguesias rurais e na cidade de Peniche, onde tem 

prestado apoio a indivíduos/famílias em problemáticas como carência económica, 

desemprego, ausência de formação profissional, deficiência, problemas de saúde 

como sejam alcoolismo/toxicodependências, problemas do foro psiquiátrico, 

problemas de saúde físicos, acesso a bens e serviços, condições habitacionais no 

que toca à conservação e higienização de espaços, entre outros; 
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 Proceder ao alargamento territorial e disciplinar com intuito de abranger a 

população de lugares com maior afastamento a bens e serviços, como mencionado 

nas políticas municipais para a saúde (capítulo 17. Saúde); 

 Dar continuidade ao atendimento/acompanhamento integrado com as várias 

entidades parceiras do GPS e à capacitação de técnicos interventores sociais através 

da dinamização de momentos de reflexão/formação em temáticas relacionadas 

com a intervenção. 

 

Horta Comunitária  

 Dar continuidade à disponibilização anual de trinta talhões de cultivo a munícipes 

do concelho de Peniche, priorizando munícipes com proximidade de residência à 

horta comunitária, beneficiários do rendimento social de inserção, desempregados, 

famílias numerosas e idosos. 

 

Habitação Social 

 Trabalhar para encontrar soluções que permitam o acesso à habitação do maior 

número de munícipes possível, em situação de vulnerabilidade socioeconómica, a 

condições habitacionais condignas; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que se encontram 

em situação de maior desfavorecimento social. 

 

Gestão dos Bairros Sociais  

 Criar “Residências Partilhadas” em fogos de tipologia T3 e T4, onde famílias 

unipessoais têm o seu próprio espaço, com recurso à partilha de cozinha, sala e casa 

de banho, enquanto aguardam por fogos de tipologia T1;  

 Dar continuidade a uma metodologia de intervenção de proximidade aos 

moradores, com recurso à interdisciplinaridade das várias competências existentes 

na equipa deste sector, nomeadamente, serviço social, educação social, 

gerontologia, sociologia e psicologia, com o objetivo da identificação, sinalização e 

resolução das problemáticas existentes e elaboração de projetos de acordo com as 

necessidades e potencialidades diagnosticadas; 
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 Efetuar a avaliação socioeconómica das famílias, a qualquer momento, sempre que 

se verifique alteração da composição e rendimentos do agregado familiar, e 

anualmente, a todos os agregados residentes nos bairros, para atualização do valor 

da renda de casa e do processo de inquilino; 

 Dar continuidade aos atendimentos e visitas domiciliárias, com vista ao 

acompanhamento social destas famílias, potenciando a sua capacitação, apoio na 

definição do seu projeto de vida, a sua autonomia e inclusão social em diferentes 

áreas pilares tais como: educação, a formação, o emprego, a saúde; 

 Potenciar em conjunto com os moradores o desenvolvimento do espírito 

comunitário e sentido de pertença ao bairro, através de atividades de lazer e 

culturais. 

 

Pedidos de Habitação Social 

 Continuar a efetuar os atendimentos relativos aos novos pedidos de habitação e 

proceder ao diagnostico dos diferentes casos e à respetiva avaliação socio 

económica das famílias; 

 Dar continuidade aos atendimentos e/ou acompanhamento aos indivíduos/famílias 

com processo já constituído, sempre que se verifique necessidade de atualização 

de informação pertinente à instrução do processo, ou de intervenção e 

encaminhamento para outras respostas sociais de apoio; 

 Efetuar a recolha e atualização de informação com vista à caracterização das 

famílias com pedido de habitação social, constante da base de dados criada para o 

efeito. 

 

Gestão Patrimonial dos Bairros 

 Proceder à regeneração das áreas envolventes dos Bairros Calvário, Vale Verde, 

Fernão de Magalhães e Edifício Coosofi, no âmbito do programa PAICD; 

 Divulgar e monitorizar das normas definidas no Regulamento Municipal de Gestão 

de Habitação Social em Regime de Arrendamento Apoiado, que determina as 

normas de utilização das habitações municipais, por parte de todos os moradores, 

as normas de coabitação e de boa vizinhança; 

 Elaborar uma monitorização mensal do pagamento das rendas de casa por parte de 

inquilinos incumpridores, em articulação com o DAF-Tesouraria; 
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 Realizar a sinalização de pedidos de reparações no edificado, solicitados pelos 

inquilinos, relativos a problemas estruturais, em articulação com DOM; 

 Proceder à atualização das rendas das habitações sociais; 

 Proceder à atualização de informação na aplicação informática, de Gestão de 

Rendas e Habitação a qualquer momento, sempre que existam alterações no 

agregado familiar e, anualmente, sempre que solicitados todos os comprovativos 

de rendimentos e de caracterização dos agregados familiares. 

 

Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento  

 Dar continuidade no apoio económico a famílias com dificuldades sociais e 

económicas, no acesso a uma habitação condigna, constituindo-se esta resposta, 

como uma medida alternativa ao tradicional realojamento em habitação social; 

 Efetuar a caracterização destas famílias e identificar as principais problemáticas 

associadas. 

 

Acampamento da comunidade de etnia cigana 

O acampamento da comunidade de etnia cigana é possivelmente o maior desafio que a 

Câmara Municipal tem para resolver e deverá ser enfrentado com determinação. Neste 

mandato, o mais rapidamente possível, pretende-se dar inicio à avaliação da situação de 

forma aprofundada, como merece, e estruturar soluções à altura do desafio para as 

apresentar para deliberação. 

 

Medidas para uma Autarquia Familiarmente Responsável 

 Consolidar e reforçar medidas e práticas que sejam amigas da família, no quadro da 

rede das Autarquias Familiarmente Responsáveis; 

 Conferir particular atenção à realidade abrangida pelo universo dos colaboradores 

do Município; 

 Elaborar-se o levantamento das medidas e práticas adotadas no quadro das 

diversas unidades orgânicas do Município que se enquadram no quadro de 

referência do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis; 
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 Potenciar uma base informativa de referência para o planeamento quanto à 

continuidade/ consolidação/ reforço de medidas e/ou a introdução de novas 

medidas, com vista a assegurar as condições determinantes de uma Autarquia 

Familiarmente Responsável. Enquadram-se aqui medidas em dimensões como o 

apoio à maternidade e à paternidade; a educação e formação; a habitação e o 

urbanismo; a saúde; a cultura, o lazer e o tempo livre; e a cooperação, relações 

institucionais e a participação social. 

 

População Idosa  

Ao longo de 2018 tem sido feito um diagnóstico e o respetivo acompanhamento das 

pessoas idosas e/ou sós no concelho, através da Comissão de Acompanhamento a Idosos 

do Concelho de Peniche, composta por oito entidades concelhias. 

Uma das necessidades que se confirmam é a de um equipamento de acolhimento noturno, 

para pessoas idosas, assegurando-lhes bem-estar e segurança onde se possibilita a higiene 

pessoal, ceia e pequeno-almoço. Este tipo de equipamento, que não deve ser confundido 

com um Lar de Idosos, evita a institucionalização e favorece a permanência dos idosos no 

seu meio de vida habitual. 

Pretende-se: 

 Dar continuidade à intervenção social junto da população idosa continuando a 

proceder à identificação, avaliação, encaminhamento e resolução de situações em 

que coloquem em causa a segurança, saúde, higiene e dignidade dos idosos;  

 Dar continuidade ao desenvolvimento e dinamização de ações que proporcionem, 

nesta população, bem-estar e qualidade de vida; 

 Continuar a investir na implementação de medidas tendentes à promoção do 

envelhecimento ativo e saudável, ao combate ao isolamento social, bem como, à 

solidariedade intergeracional; 

 Proceder à avaliação das situações abrangidas e colocada a tónica no esforço de 

deteção e sinalização de casos; 

 Valorizar uma rede de parceria sólida que seja corresponsável na rápida 

intervenção com vista a resolução dos problemas.  
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Centro de Convívio do Município 

 Manter o funcionamento do Centro de Convívio, como forma de promoção do 

envelhecimento ativo e saudável; 

  Continuar a investir nesta resposta e no apoio psicossocial dos seus participantes, 

bem como, nas sessões de informática, desenvolvendo, também, ações culturais, 

de arte e lazer, contribuindo, desta forma, para a melhoria da sua qualidade de vida.  

 

Projeto “10 mil vidas” (candidatura no âmbito do aviso nº POISE-39-2016-06, IIES – 

Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social) 

 Criar respostas sociais a uma população mais vulnerável através da criação de um 

conjunto de medidas, devidamente regulamentadas pelo projeto que permite ao 

munícipe, em situações de emergência, saúde, segurança ou simples solidão, 

contactar de imediato uma central de assistência qua ativa os mecanismos 

necessários para resolver o problema; 

 Implementar um serviço de teleassistência que permitirá apoiar pessoas idosas em 

situação de risco de isolamento social, mediante a aplicação das normas municipais 

de funcionamento; 

 Elaborar as normas que irão regulamentar a atribuição e o modo de funcionamento 

desta resposta; 

 Trabalhar mais ativamente na divulgação e promoção desta resposta, por forma a 

fazer chegar a informação aos munícipes do concelho, principalmente ao público-

alvo em questão. 

 

Projeto “Convívio em Rede” – Rede de Centros de Convívio 

 Fomentar a participação ativa dos idosos, através da valorização do conhecimento 

individual e coletivo, promovendo a partilha de saberes e tradições e a dinamização 

do trabalho em rede; 

 Continuar a dinamizar ações nas áreas da informática, saúde e bem-estar, desporto, 

cultura e artes nas localidades de Casais do Júlio, Geraldes e São Bernardino, no 

espaço das respetivas coletividades, proporcionando uma intervenção de 

proximidade, promovendo um envelhecimento ativo e saudável; 
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 Avaliar a possibilidade de dinamização de sessões de hidroginástica, através de 

parcerias locais, por forma a alargar o acesso desta prática a um maior número de 

idosos.  

 

Promoção da Cidadania Sénior 

 Fomentar a socialização entre os munícipes mais velhos do concelho com os 

utentes/clientes das várias instituições, através de sessões conjuntas e que são 

manifestamente um marco para a promoção do bem-estar de todos; 

 Executar o Plano de Ação destinado à Promoção da Cidadania Sénior, que 

contempla um conjunto de ações assentes em diversas vertentes, das quais se 

destacam a saúde, o desporto, a cultura, o lazer, o acesso a novas tecnologias e as 

artes.  

 

Cartão Municipal +65  

 Promover e favorecer a qualidade de vida das pessoas idosas economicamente mais 

desfavorecidas; 

 Proporcionar apoio, em diversas áreas, concretizado através de 

benefícios/descontos em atividades promovidas pela câmara municipal e/ou em 

produtos e serviços comercializados por empresas do concelho. 

 

9.3 Rede Social 

 

Conselho Local de Ação Social 

 Continuar a investir na consolidação do trabalho em rede no quadro do CLAS, 
procurando promover o reforço da partilha de responsabilidades por parte dos 
parceiros ao nível da ação face aos problemas. 

 

Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016 a 2020 

 Prosseguir com a implementação do Plano de Desenvolvimento Social (PDS), que 

apresenta as linhas de força de orientação da intervenção social a nível concelhio 

para o período de 2016 a 2020; 
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 Implementar o PDS através da elaboração e execução dos Planos de Ação anual, da 

avaliação das medidas, da monitorização das ações, da atualização do Diagnóstico 

Social do concelho e da avaliação sistemática da condição socioeconómicas das 

famílias, em particular das socialmente mais desfavorecidas.  

 

Roteiro Solidário 

 Dar continuidade ao projeto “Roteiro Solidário”, mediante o qual são estabelecidos 

e percorridos ciclos de circuitos de visitas interinstitucionais às diferentes 

organizações que compõem o CLAS de Peniche; 

 Valorizar o papel das instituições do concelho que operam na área social e 

incentivar a comunicação entre si; promover um melhor conhecimento dos 

recursos, das competências e dos equipamentos das várias instituições; 

 Estimular o interconhecimento e fomentar o diálogo e a articulação estreita entre 

as Instituições, de modo a favorecer a cooperação e a concertação de esforços. 

 

Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e Empreendedorismo” 

 Investir na dinamização por parte do Município de grupos de trabalho temáticos 

especializados, como é o caso do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo”; 

 Favorecer a concertação de estratégias entre os diferentes operadores do mercado 

local de formação. Tem por finalidade, nomeadamente, a identificação e 

caracterização das ofertas formativas locais; a adequação das ofertas às 

necessidades formativas; a monitorização do desemprego; a ligação ao mercado de 

trabalho/tecido empresarial. 

 

Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens Essenciais” 

 Articular a ação de várias organizações locais, com vista a promoção da eficácia e 

eficiência da cobertura concelhia em matéria de ajuda alimentar, de distribuição de 

roupa ou de outros bens essenciais à população carenciada do concelho; 

 Prestar apoio financeiro com periodicidade anual à Associação Partilha, Ajuda 

Solidária do Oeste – Banco Alimentar Contra a Fome do Oeste ao Banco Alimentar 
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do Oeste, para manutenção do serviço prestado de distribuição de bens 

alimentares à população do concelho; 

 Analisar projetos de apoio alimentar propostos por entidades externas, para apoio 

às famílias carenciadas do concelho, como seja o Movimento Zero Desperdício, 

projeto que visa o aproveitamento de excedentes alimentares, nomeadamente 

perecíveis e confecionados, que se encontrem em perfeitas condições para 

consumo, junto de entidades públicas ou privadas, com a exclusiva finalidade de 

prover necessidades sociais que atingem grupos sociais carenciados.  

 

Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” 

 Continuar a dinamizar o Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e 

Intergeracionalidade”, o qual tem vindo a coordenar e que congrega um conjunto 

de 23 entidades; 

 desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional concertada, que 

seja orientada para a promoção do envelhecimento ativo e saudável e promoção 

dos direitos da pessoa idosa. 

 

Plataforma Supraconcelhia do Oeste 

 Participar na Plataforma Supraconcelhia do Oeste (PSC Oeste), cabendo a 

representação ao Município; 

 Participar no plenário da PSC Oeste, bem como no planeamento e na 

implementação de ações desta plataforma; 

 Integrar ainda o Subgrupo de Trabalho “Saúde Mental”; 

 Sistematizar o conhecimento das problemáticas e prioridades no âmbito desta área 

temática, relativamente aos diferentes Conselhos Locais de Ação Social da Região 

Oeste; 

 Identificar boas práticas passíveis de replicação;  

 Promover a reflexão sobre necessidades. 
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Participação em iniciativas intermunicipais no quadro da Oeste CIM  

 Implementar e monitorizar o Plano de Ação da Rede para a Inovação Social no 

Oeste; 

 Articular, com outros serviços municipais, no que diz respeito à implementação e 

avaliação do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na região 

Oeste; 

 Colaborar no âmbito de iniciativas, projetos e/ou candidaturas orientados para o 

desenvolvimento social e assentes no planeamento intermunicipal, que sejam 

desenvolvidos no quadro da Oeste CIM. 

 

Parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian/MAZE 

 Dar continuidade ao projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Calouste 

Gulbenkian/MAZE com o objetivo de conceber e pôr em prática soluções de 

inovação social, assentes na utilização de novas tecnologias e na ciência de dados, 

para fazer face a desafios locais em matéria de inclusão social; 

 Desenvolver ferramentas úteis que possam ser utilizadas pelos serviços municipais, 

enquanto instrumentos de apoio à tomada de decisão, com base em dados 

quantitativos e analíticos.  

 

Representação em Parcerias de Iniciativa Externa 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche 

 Manter o apoio administrativo/logístico e organizacional à CPCJ de acordo com o 

estipulado pela Lei de Promoção e Proteção. 

 

Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção 

 Manter a atuação do núcleo local de inserção em todas as suas dimensões. 

 

Porta 65 Jovem 

 Dar continuidade ao apoio prestado na elaboração de candidaturas ao Programa de 

Apoio ao Arrendamento Jovem, Porta 65, nas diferentes fases de candidatura que 
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decorrem durante o ano, aos jovens interessados em beneficiar desta medida, que 

procurem os serviços do Município; 

 Assegurar a continuidade dos atendimentos para esclarecer eventuais dúvidas dos 

candidatos; 

 Prestar esclarecimentos solicitados pelo IHRU às candidaturas submetidas que se 

encontrem em fase de análise. 

 

Projeto “2520 Move-te E6G” 

 Dar continuidade e reforçar a intervenção levada a cabo localmente no âmbito do 

Programa Escolhas; 

 Promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos 

socioeconómicos mais vulneráveis, nomeadamente os Bairros do Calvário e Arco-

Íris, privilegiando as áreas estratégicas da intervenção em domínios como a 

participação, os direitos e deveres cívicos e comunitários, a inclusão digital e a 

capacitação e o empreendedorismo, como forma de contribuir para a promoção da 

igualdade de oportunidades e da coesão social no concelho; 

 Continuar a assegurar os seus contributos, através da participação nas reuniões de 

consórcio; do apoio técnico; da cedência de equipamentos municipais para o 

desenvolvimento de ações, nomeadamente instalações e transporte coletivo; da 

concertação de iniciativas; e, ainda, através da articulação de contributos técnicos 

e logísticos variados. 

 

Cuidados Paliativos  

 Perspetivar como prioridade a criação de equipas de Cuidados Paliativos, de apoio 

aos doentes e manter às famílias dos que optem por morrer em casa, com a 

humanidade e dignidade que todos merecemos. 

 

  



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  57 

 

  Associativismo 

 

O Município de Peniche valoriza o papel das associações locais no âmbito do exercício da 

cidadania e da participação social, bem como, ao nível da intervenção social, do desporto, 

da cultura e do lazer, entre outros e destaca-as como importantes parceiros no 

desenvolvimento do concelho e continuará a apoiar e a incentivar a iniciativa associativa. 

Assim, reconhece o papel do movimento associativo como uma força estratégica para a 

melhoria das condições de vida das populações, nas mais diversas dimensões, social, 

cultural, desportivo e ambiental. 

O Município pretende fomentar e apoiar o fortalecimento do tecido associativo, de modo 

a que, em conjunto, possamos encontrar respostas aos problemas locais, através da 

mobilização e partilha de recursos, que potenciem o desenvolvimento local sustentável e 

a melhoria das condições de vida da população. Entre as medidas a privilegiar, pretende-

se dar continuidade à implementação dos instrumentos participativos de planeamento 

estratégico, que estabelecem os princípios orientadores da ação e da interação entre as 

Associações e o Município, mais concretamente, a Carta Local do Associativismo (CLA) e o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, sendo que este último, está a ser 

objeto de um processo de revisão e reformulação.  

As ações que se seguem têm como objetivo desenvolver os eixos estratégicos definidos na 

CLA, nomeadamente a cooperação interassociativa, a mobilização interna, a valorização e 

a capacitação do tecido associativo.  

 

Medidas: 

 Reformular o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, ajustando-o à 

dinâmica municipal e associativa atual; 

 Realizar reuniões com os serviços municipais envolvidos nas temáticas do 

Associativismo; 

 Promover fóruns de discussão com as associações locais - apresentação do processo 

de alteração do regulamento, calendarização das reuniões por áreas de 

intervenção/tipologia de associação e de apresentação de resultados; 

 Estimular um Focus group com as associações, por áreas de intervenção ou tipologia 

de associação;  

 Criar uma Bolsa de Serviços e Recursos Associativos, como forma de incentivo à 

cooperação interassociativa, de aprofundamento do conhecimento do tecido 



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  58 

 

associativo local e de divulgação dos recursos e serviços que as associações 

disponibilizam à comunidade; 

 Estabelecer uma parceria com Escola Secundária - Levantamento fotográfico dos 

equipamentos associativos a colocar no Portal do Associativismo e a fornecer às 

respetivas associações; 

 Continuar a promover a interação entre os serviços Municipais e as Associações, de 

modo a permitir que possam continuar a desenvolver as suas atividades e tirar 

partido de oportunidades que surjam, no âmbito de fundos comunitários ou outros 

apoios; 

 Facilitar o acesso da comunidade aos recursos associativos; 

 Criar instrumentos de apoio logístico ás associações; 

 Melhorar o Portal do Associativismo; 

 Elaborar conteúdos e efetuar a manutenção do Portal do Associativismo, como 

plataforma digital interativa de divulgação e valorização do tecido associativo e das 

suas dinâmicas: 

o Colocar a informação do mapeamento das associações locais; 

o Colocar informação sobre os apoios municipais; 

o Criar uma área pessoal para cada associação onde esta poderá fazer o 

upload e consultar todos os documentos entregues na Câmara Municipal; 

o Passar a submissão das candidaturas para formato digital, a submeter no 

Portal do Associativismo. 

 Dinamizar fóruns de debate regulares com as associações, enquanto espaços 

privilegiados de mobilização para a participação nos processos de decisão e de ação 

relacionados com o desenvolvimento associativo e local; 

 Fomentar a capacitação dos atores associativos, através de organização e 

dinamização ações de formação e de informação;  

 Permitir criar sinergias entre as diversas entidades com realidades semelhantes 

para que, criando escala, se possa dar outra resposta aos desafios da sociedade; 

 Realizar um evento anual de valorização e divulgação do tecido associativo do 

concelho; 

 Criar parcerias estratégicas com outras entidades de modo a potenciar o 

desenvolvimento associativo.  
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  Cultura  

 

O Município de Peniche está empenhado numa política cultural capaz de potenciar o 

território, através da criação de instrumentos com base nos recursos locais, 

nomeadamente, a planificação de ações e projetos culturais educativos e inovadores.  

Pretende-se, deste modo, preservar e valorizar o património histórico-cultural, 

simultaneamente, criar as condições necessárias à criatividade, à inovação, ao exercício da 

cultura e à afirmação do património histórico e intelectual do concelho. Nesse sentido, 

torna-se imprescindível definir as linhas estratégicas do Município para a Cultura. 

A estratégia municipal para a Cultura assenta no contributo do património para o 

desenvolvimento económico e social, através da criação de sinergias entre Património, 

Cultura, Turismo, Ambiente e Educação. A mesma deverá passar pelo diálogo entre a 

Autarquia e os diversos agentes culturais do concelho, promovendo as tradições, 

incentivando a atividade cultural e a investigação. No domínio da programação cultural, o 

Município procurará desenvolver uma agenda diversificada que inclua as iniciativas dos 

agentes culturais do concelho. Sendo que o objetivo primordial é o de integrar o património 

local na vivência da comunidade e evidenciar fatores diferenciadores e de atratividade ao 

território. 

Pretendemos, também, que em 2019 sejam dados passos decisivos para a implementação 

de medidas de uma nova política cultural municipal envolvendo diversos agentes 

intervenientes no campo da música, da dança, tais como, academias, ranchos, bandas, 

corais, entre outros. Será um trabalho de grande transformação do concelho e de 

aproximação dos intervenientes, de partilha de recursos, de conhecimentos e de outros 

meios. 

Esta política cultural será ancorada em torno dos seguintes eixos e equipamentos: 

 Programação Cultural 

 Património Cultural 

 Rede Museológica 

 Renda de Bilros de Peniche 

 Biblioteca Municipal 

 Estúdio Municipal de Dança 

 Associativismo cultural 
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Medidas: 

Programação Cultural 

 Dar continuidade a uma aposta numa programação cultural descentralizada, 

dinamizada no contexto dos equipamentos culturais municipais e em espaço 

público, envolvendo a comunidade e diversos atores locais; 

 Dinamizar diversos eventos, no domínio artístico (plástico, visual e performativo), 

tais como concertos, representações teatrais, sessões de poesia, espetáculos de 

dança, projeção de filmes, exposições, conferências ou apresentações de livros; 

 Valorizar a Arte enquanto veículo para o empoderamento comunitário e 

valorização da identidade coletiva será o mote para um projeto de arte pública 

ancorado em torno de quatro “C’s”: Cultura; Conhecimento; Criatividade; 

Cidadania; 

 Desenvolver a produção de quatro pinturas murais, antecedendo a instalação e 

operacionalização da Central – Centro Cívico Intergeracional, prevista para 2021. 

Pretende-se que este equipamento de natureza cultural centre a sua atividade em 

torno dos domínios atrás supramencionados, acolhendo uma biblioteca e ponto de 

acesso à internet, espaços de criação artística multidisciplinar e coworking criativo, 

um estúdio de dança e um auditório; 

 Dinamizar o protocolo firmado com a Escola Superior de Artes e Design de Caldas 

da Rainha permitirá a realização de um conjunto de intervenções de natureza 

criativa em espaço público, no âmbito do design de equipamento urbano; 

 Dar seguimento ao projeto “Territórios com História: o Mar, a Pesca e as 

Comunidades” de programação cultural em rede, agregando os municípios de 

Peniche, Ílhavo e Murtosa. Esta iniciativa intermunicipal, cofinanciada pelo 

programa Centro 2020, contemplará mais de uma centena de eventos, em torno 

dos seguintes temas: Gastronomia de Bordo, Memória Social, Comunidades e 

Protagonistas, a Mulher na Comunidade Piscatória, e Tradição de Construção e 

Manutenção Naval. Este projeto prevê a realização anual de um Festival dedicado 

à Gastronomia de Bordo (outubro), tendo como palco o Mercado Municipal, a 

evocação do Dia Nacional do Pescador (maio), da dinamização de visitas 

interpretadas ao património marítimo de Peniche, a apresentação de uma extensão 

do festival de cinema - Mar Film Festival, promovido pelo Município de Ílhavo, e a 

execução em contexto escolar do Workshop “Constrói a tua embarcação tradicional 

em 3D” (ambas as iniciativas durante o mês de novembro); 
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 Apostar na dinamização de programas temáticos, assentes em datas ou quadras 

comemorativas e outros programas culturais relevantes para a valorização do 

território: 

o Festival de Música; 

o Desfile de Carnaval Escolar; 

o Comemorações do Dia Mundial da Criança; 

o Street Food – Peniche; 

o Comemorações do 25 de abril; 

o Dia do Município; 

o Dia Mundial do Teatro; 

o Dia Mundial da Dança; 

o Dia do Pescador; 

o Peniche – Um mar de Natal; 

o Passagem de Ano. 

 Promover o Festival da Primavera, recreando o Dia da Espiga (no mês de maio) com 

o objetivo de desenvolver o interesse pela preservação do meio ambiente e 

estimular para a adoção de atitudes sustentáveis e de respeito pela Natureza; 

 Realizar a Feira de Inovação Alimentar – FIAL, numa coorganização com o MARE – 

ESTM-IPL; 

 Reativar, em colaboração com a Associação Juvenil de Peniche, o “Teatrices” – 

Festival de Teatro Amador.  

 

Património Cultural 

 Trabalhar e desenvolver projetos que assentam no desenvolvimento do estudo, 

reabilitação e valorização do Património Cultural (material e imaterial) do concelho;  

 Continuar os trabalhos de revisão da Carta Arqueológica, no âmbito dos trabalhos 

de acompanhamento da revisão do PDM, com a redação do regulamento para o 

Património, a identificação e caracterização dos imóveis e sítios arqueológicos de 

interesse, e a recomendação para classificação como Imóveis de Interesse 

Municipal; 

 Criar Planos de Salvaguarda dos centros históricos; 



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  62 

 

 Elaborar projetos de reabilitação, recuperação e valorização do Património Militar 

de Peniche, dos quais se destacam a recuperação do Forte de Nossa Senhora da 

Consolação e das Muralhas da Frente Abaluartada de Peniche (ao abrigo de 

programa de cofinanciamento Centro 2020), com término das obras previsto em 

2020 e 2021, respetivamente;  

 Executar os projetos de requalificação e musealização dos Sítios Arqueológicos do 

Morraçal da Ajuda e Depósito de Catástrofe do San Pedro de Alcântara (ao abrigo 

de programa de cofinanciamento GAL-Oeste), prevendo-se para 2020 a 

inauguração dos sítios requalificados; 

 Assegurar a participação do Município de Peniche em projetos intermunicipais de 

valorização de Património Natural e Cultural, entre os quais a criação de Geoparque 

do Oeste, sob a chancela da Unesco, e de projeto de valorização do Planalto da 

Cesaredas com criação de rotas temáticas, com implementação a partir de 2019; 

 Promover iniciativas de estudo e valorização da memória e identidade locais, 

nomeadamente através da inventariação de manifestações de Património Cultural 

Imaterial (saberes tradicionais e tradições festivas e orais), tais como, a Renda de 

Bilros de Peniche e a identidade marítima local; 

 Continuar os trabalhos de conservação e restauro de bens móveis e imóveis 

concelhios (integrados ou não na rede museológica), dos quais se destaca a 

intervenção de recuperação da Barca “Júdice Fialho” (ao abrigo de programa de 

cofinanciamento GAL-Oeste), em 2019, com vista à preservação desta peça icónica 

da comunidade piscatória e conserveira de Peniche; 

  Monitorizar o estado de conservação do património, através da criação de 

programas e planos de intervenção: identificar, quantificar, definir prioridades de 

conservação e restauro; 

 Investir em ações de limpeza e arranjos urbanísticos, a fim de valorizar e dignificar 

o património arqueológico e edificado; 

 Publicar obra monográfica sobre temática do património cultural local; 

 Continuar o apoio a trabalhos académicos e peças jornalísticas diversos, versando 

as temáticas da Cultura e Património locais, bem como a investigações científicas 

com destaque para o projeto de estudo do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda; 

 Promover atividades, eventos e projetos versando a divulgação da identidade 

marítima do território, de natureza municipal e intermunicipal. Salienta-se a 

continuação da Semana “Tanto Mar”, coorganizada com a Fórum Estudante e a 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; 
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 Continuar o projeto Rota das Igrejas do Concelho de Peniche – itinerário pelo 

património religioso; 

 Aplicar o projeto de Reconhecimento de Estabelecimentos e Entidades de Interesse 

Histórico e Cultural ou Social Local, “Lojas com História”, a partir de 2019, 

dinamizado no quadro da OesteCIM, com o objetivo de reconhecer e preservar os 

estabelecimentos de comércio tradicional que desempenham um papel essencial e 

relevante na comunidade; 

 Apoiar iniciativas, projetos e programas culturais relevantes para a valorização do 

Património local; 

 Mapear o Património arqueológico e arquitetónico, com a respetiva identificação; 

 Criar novos elementos de promoção e divulgação do Património Cultural e Natural 

através, entre outros, da implementação de Rotas Turísticas sinalizadas e 

interpretadas (projeto submetido a cofinanciamento pelo programa Turismo 2027), 

produção de brochuras, monografias, produtos de merchandise e colocação de 

sinalética;  

 Aproximar a comunidade ao património e promover a sua fruição; 

 Apostar em ações de sensibilização no âmbito da educação patrimonial. 

 

Rede Museológica 

 Apostar na dinamização da Rede Museológica municipal, consubstanciada num 

Serviço Educativo de referência, direcionado a diferentes públicos – entre os quais 

a comunidade local – e na promoção de uma programação cultural e expositiva 

dinâmica e inovadora que vá ao encontro do objeto dos diferentes polos 

museológicos. De referir a importância de uma melhor divulgação das iniciativas e 

núcleos, da continuação do estudo do património cultural local vertido em 

exposições e outro material de divulgação e da integração participada dos visitantes 

e comunidade nas iniciativas a desenvolver. Prevê-se que o projeto rede 

museológica que continue em crescimento; 

 Continuar a dinamizar e requalificar o Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia 

(CIAB); 

 Desenvolver de forma mais regular exposições e iniciativas subordinadas à temática 

da identidade marítima no Museu da Renda de Bilros de Peniche; 
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 Dinamizar o Museu de Serra d’ El-Rei D. Pedro I – o mais recente polo da rede 

museológica concelhia (14 de fevereiro de 2018), que percorre a história do 

concelho e desta vila medieval em particular, tendo como mote da exposição 

inaugural “Pedro e Inês na Serra d’El-Rei”, em parceria com a Junta de Freguesia; 

 Integrar na Fortaleza de Peniche, onde o Estado prevê inaugurar a 27 de abril de 

2019 o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, um núcleo museológico 

municipal; 

 Requalificar o Forte de Nossa Senhora da Consolação, ao abrigo de programa de 

cofinanciamento permitirá que este monumento acolha, previsivelmente em 2020, 

um centro interpretativo da geologia concelhia; 

 Dar início ao processo de reinstalação do Novo Museu Municipal de Peniche – com 

o encerramento do Museu Municipal sito na Fortaleza e considerando a rede 

museológica já existente, polinucleada e temática, perspetiva-se a possibilidade de 

criação de um Museu de forte pendor marítimo que valorize a história e identidade 

local; 

 Requalificar e executar o projeto de musealização in situ do Sítio Arqueológico do 

Morraçal da Ajuda, ao abrigo de programa de cofinanciamento, prevista para 2020, 

permitindo uma melhor conservação e interpretação deste complexo oleiro com 

mais duas décadas de estudo continuo que têm possibilitado a redescoberta do 

passado conserveiro de Peniche que remonta à época romana; 

 Apoiar a conceção e dinamização de novos polos museológicos, em articulação com 

outras entidades, entre os quais: Museu Etnográfico, em Geraldes, e Espaço 

Cultural, em Ferrel. 

 

Renda de Bilros de Peniche 

Tema maior da identidade cultural do território, a Renda de Bilros de Peniche continuará a 

ser alvo de uma forte aposta na sua valorização e divulgação, tendo como base os eixos 

elencados na Estratégia Municipal de Promoção e Valorização da Renda de Bilros de 

Peniche, potenciando, entre outras, as seguintes ações:  As Rendas de Bilros voltam à 

Escola (março); Ateliês de Verão da Renda de Bilros (junho a setembro) ou a criação da 

marca “Renda de Bilros de Peniche”. Esta última assume particular relevância. A criação da 

marca “Renda de Bilros de Peniche” enquanto marca capaz de comunicar os valores 

tangíveis e intangíveis dos produtos tecidos em renda de bilros (qualidade, autenticidade, 

historicidade, genuinidade; exclusividade; personalização) e a identificação de mercados 

alvo são objetivos delineados para o ano de 2019 com o propósito de alavancar o sector 
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em termos económicos e sociais, visto reforçar a importância e posicionamento deste ícone 

do artesanato de Peniche, quer junto da comunidade, quer junto de potenciais 

consumidores.  

A Mostra Internacional de Rendas de Bilros (18 a 21 de julho de 2019), afirma-se enquanto 

evento-âncora no domínio da promoção desta arte, enquanto símbolo maior do artesanato 

de Peniche, posicionando nacional e internacionalmente o território numa esfera criativa, 

numa ótica de fortalecimento de redes de partilha de conhecimento, apostando na 

promoção da cultura e identidade locais, e potenciando o envolvimento da comunidade e 

atores locais na sua programação. Será dada continuidade à realização do desfile “Enlaces” 

(apresentação de criações locais na área da moda com integração da Renda de Bilros de 

Peniche) e “Rendas na Moda” (apresentação de criações nacionais e internacionais com 

aplicação de Rendas de Bilros). 

Considerando a necessidade de se potenciar a qualidade e o aparecimento de novos 

trabalhos tecidos pelas rendilheiras de Peniche, no contexto do Concurso de Rendas de 

Bilros de Peniche, propõe-se que esta iniciativa de elevada importância para a manutenção 

e enaltecimento deste ícone do património cultural local seja dinamizada num contexto de 

Bienal da Renda de Bilros de Peniche que contará com uma programação temática que 

possibilitará o estabelecimento de redes de cooperação com outras artes, quer através de 

residências artísticas, concursos de jovens criadores, mostras de arte urbana, artes 

performativas, entre outras, dedicadas à temática da renda de bilros.  

 Reforçar as parcerias já estabelecidas nas áreas da moda, design de produto, arte 

urbana, joalharia e calçado e apostar na criação de novas sinergias em torno de 

outras áreas artísticas (artes plásticas / arquitetura / design de interiores, entre 

outras); 

 Dinamizar pequenos ciclos de formação nas várias temáticas associadas às rendas 

de bilros (cartão, desenho, cerzidura, inovação, aplicação em materiais diversos, 

entre outros). Pretende-se igualmente integrar a aprendizagem das rendas de bilros 

no contexto das Atividades de Enriquecimento Curricular através da 

implementação de ateliers de rendas a decorrer durante o ano letivo em algumas 

escolas, bem como criar um espaço lúdico atrativo em torno da temática das rendas 

de bilros, destinado às crianças aprendizes; 

 Potenciar o aparecimento de novas aplicações e a capacitação dos artesãos de 

Peniche para saberes-fazer que poderão agregar valor aos seus produtos. A criação 

de Formação para a Aprendizagem da Feitura da Renda de Bilros de Peniche em 

parceria com a Associação Peniche Rendilbiros e entidades nacionais como o 

CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, será um 
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dos desafios para os anos que se seguem, dada a sua importância na salvaguarda 

do saber-fazer e a necessidade de formação de novas artesãs. O Município de 

Peniche pretende também realizar Cursos de Educação e Formação na área de Artes 

Têxteis com especial enfoque na Renda de Peniche, em parceria com o Modatex ou 

outras entidades. A realização desta tipologia de formação permitirá a aquisição de 

competências em áreas criativas com recurso a técnicas de costura, estamparia 

manual, patchwork, técnicas de feltragem, pintura a stencil, transformação de 

tecidos, entre outros;  

 Apostar na pesquisa documental e na recolha de informação relevante sobre as 

Rendas de Bilros de Peniche com vista a integrar o caderno de especificações 

indispensável à concretização do processo de Certificação Nacional da Renda de 

Bilros de Peniche; 

 Dar seguimento à inscrição da Renda de Bilros de Peniche no Inventário Nacional 

do Património Cultural Imaterial, junto da Direção-Geral do Património Cultural, 

visando a posterior apresentação de candidatura desta arte junto da UNESCO a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade;  

 Apostar na criação de um espaço que privilegie o contacto entre o artesão e a 

comunidade, permitindo a comercialização dos respetivos produtos, apresenta-se 

como uma necessidade identificada no quadro do sector artesanal local. A criação 

da Casa do Artesão / Ninho de microempresas, a instalar em equipamento 

municipal, constituirá um estímulo para o aparecimento de novos projetos de 

empreendedorismo cultural no tocante ao sector da renda de bilros e outros 

artesanatos representativos da comunidade. 

 

Biblioteca Municipal 

A Biblioteca Municipal, equipamento cultural centrado na promoção do conhecimento e 

da leitura, continuará a realizar, através do seu serviço educativo, atividades dirigidas à 

comunidade escolar, salientando-se exposições temáticas, visitas orientadas e a leitura de 

textos literários, e bem como à comunidade em geral, com a dinamização de sessões de 

poesia em locais não-convencionais do território concelhio. Prevê-se que este 

equipamento possa transitar para novas instalações na Central – Centro Cívico 

Intergeracional. 
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Estúdio Municipal de Dança 

O ensino da dança, nas vertentes clássica e contemporânea, junto da comunidade 

corresponde ao objeto do Estúdio Municipal de Dança. Este equipamento municipal 

continuará a promover a aprendizagem desta arte performativa junto dos jovens do 

concelho, articulando a atividade letiva com a participação em apresentações públicas, 

com destaque para o tradicional espetáculo de encerramento do ano letivo a ter lugar no 

dia 22 de julho de 2019.  

Prevê-se que este equipamento, atualmente sediado na Associação Educação Física, 

Cultural e Recreativa Penichense, possa transitar para o novo espaço da Central – Centro 

Cívico Intergeracional, no ano letivo 2021-2022. 

 

Centro de Ciência Viva 

Considerando não estarem reunidas as condições necessárias para assumirmos a criação, 

a curto prazo, do Centro de Ciência Viva que, em nosso entender, é de grande interesse e 

até complementar à diversidade que se pretende construir para a estratégia económica, 

particularmente na vertente do turismo, entendemos que o nosso compromisso, para este 

objetivo, deverá ser o assumir que não abandonaremos este propósito enquanto 

entendermos que o é possível atingir. Assim, aproveitaremos as possibilidades que nos 

possam surgir, ultrapassadas as exigências financeiras, para podermos concretizar este 

projeto. 

 

11.1 Festas do concelho 

A generalidade das festas do nosso concelho, particularmente da cidade e das vilas de 

Atouguia da Baleia e Ferrel, têm, nos últimos anos, progredido e apresentado uma maior 

diversidade de oferta e qualidade dos serviços que prestam. 

A realização destes eventos, tendo um propósito primeiro de promover todos os anos as 

festas religiosas a que estão ligadas há décadas e um meio de manterem vivas as tradições 

e práticas dos nossos antepassados, são também cada vez mais uma oportunidade de 

diversão, de experiências de convívio e lazer. 

Nos últimos anos as organizações conseguiram ultrapassar as expetativas e estas festas 

atingiram uma dimensão, que são motivo de orgulho para todos nós, e uma projeção 

regional muito importante para o desenvolvimento do concelho. 
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O Município continuará a apoiar a organização das festas, não deixando sempre de 

reafirmar a necessidade de se procurar cada vez mais instituir uma gestão responsável, 

visando atingir um grau de sustentabilidade económica que permita libertar recursos 

municipais. Melhorar os níveis de logística e de ordenamento dos espaços onde se realizam 

os eventos, promover a segurança das pessoas e dos bens, deverão ser propósitos a ter 

sempre presentes na avaliação do Município. 
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  Desporto 

 

O objetivo prioritário do projeto desportivo do Município de Peniche passa por encorajar, 

promover e proporcionar à população a promoção de hábitos de vida saudáveis, através 

da prática desportiva, contribuindo assim para uma vida ativa dos seus residentes e 

também de quem nos visita. 

A metodologia alicerça-se na existência de um eixo estratégico de intervenção, no qual se 

entroncam diferentes objetivos nas áreas do apoio e incentivo à prática desportiva 

organizada, apoio às dinâmicas sócio desportivas e incremento do associativismo local, 

promoção do desporto como fator de saúde e qualidade de vida em projetos de desporto 

para todos, pretendendo fomentar o Desporto no nosso concelho e proporcionar a todos 

os cidadãos estilos de vida ativos e melhor qualidade de vida. 

O sistema nacional de saúde desperta para a necessidade de promover uma estratégia 

coletiva que ligue eficazmente o desporto, a saúde e o bem-estar, combatendo estilos de 

vida sedentários que potenciam a doença e a mortalidade precoce.  

Uma cidade que olha para o futuro das suas gerações tem que dar respostas na criação de 

condições para que os cidadãos possam praticar com comodidade e segurança atividade 

física regular.  

Queremos que o Desporto seja parte da vida dos nossos munícipes. 

 

Medidas: 

 Realizar atividades relacionadas com os desportos náuticos, com especial destaque 

para os desportos de surfing, onde já existem eventos consolidados tanto de âmbito 

nacional, como internacional. A prova do Campeonato Mundial de Surf será a prova 

rainha da fileira da onda, seguindo-se o Peniche Paddle Series, evento que durante 

uma semana alia a componente desportiva à parte social, ambiental e educativa, e 

que se pretende transformar num evento com maior impacto regional e nacional; 

 Afirmar a vocação do desporto náutico e aquático, nas suas várias modalidades. 

Com a península a criar condições de abrigo para as provas de mar, a Barragem de 

São Domingos a permitir realizar provas de águas interiores as Piscinas Municipais 

como potenciadoras de ensino, treino e atividade aquática, estão reunidas as 

condições para afirmar o desporto náutico seja através do Município, dos clubes e 

associações, ou dos praticantes individuais, porque a vocação náutica continua 

noutras modalidades, nomeadamente com a natação, a vela, a canoagem; 
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 Continuar a dar destaque à Corrida das Fogueiras e a Corrida das Fogueirinhas, com 

o quadragésimo aniversário da Corrida das Fogueiras. Espera-se que continuem a 

ser mobilizadoras, tanto em termos de participantes, como do público. O 

envolvimento continua com a organização do Triatlo Cidade de Peniche e a Corrida 

e Caminhada da Praia Norte, evento com grande potencial de crescimento; 

 Aprofundar a parceria e o envolvimento com o movimento associativo desportivo, 

revendo o quadro de apoios diversos, assente em critérios justos e equitativos, 

através das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo. A revisão do regulamento do Associativismo implicará o envolvimento 

de todas as partes por forma a que os montantes a atribuir reflitam de forma mais 

evidente a atividade, a dimensão e os resultados de cada associação desportiva; 

 Dar continuidade ao Prémio de Mérito a Jovens Desportistas do nosso concelho. 

Dinamizaremos e apoiaremos projetos desportivos que deem resposta às crianças 

e jovens que frequentam as escolas do concelho, como são exemplo o Projeto Saber 

Nadar de Apoio à Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico e seus subprojectos, 

nomeadamente o acompanhamento e apoio aos professores para cumprimento do 

programa de Expressão Físico-Motora, Férias Desportivas, Corta Mato Escolar 

Concelhio, Corrida do 1º Ciclo – AEC’S 2018 e Triatlo Escolar; 

 Reforçar a qualidade dos serviços prestados com os equipamentos desportivos 

geridos pela Câmara Municipal, continuando o investimento no seu funcionamento 

e renovação. As Piscinas Municipais e o campo sintético do parque urbano, entre 

outros, são infraestruturas Municipais que pela sua idade necessitam de 

intervenções e investimento. A promessa de um renovado skate park também será 

uma prioridade a considerar; 

 Reforçar a importância da realização em Peniche de provas de âmbito nacional e 

internacional, como fator de valorização da componente turística e promocional da 

cidade e do próprio desenvolvimento económico, associado à prática desportiva, 

para o qual procuraremos estar atentos, dentro das nossas objetivas capacidades; 

 Elaborar a Carta Desportiva do Concelho que constituirá um documento orientador 

fundamental para a operacionalização estratégica da Política Desportiva Municipal. 

Alguns dos objetivos deste documento estratégico para o desenvolvimento 

desportivo do município passam por identificar as infraestruturas existentes, as 

necessidades de intervenção e efetuar uma avaliação sobre os equipamentos em 

défice no concelho, a oferta de serviços e o tipo procura de prática desportiva.  

 

  



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  71 

 

  Educação 

 

O Município de Peniche reconhece que uma estratégia de desenvolvimento local, com o 

intuito de melhorar a competitividade económica, a prosperidade e a coesão social deve 

estar alicerçada em políticas de educação e formação, a fim de, capacitar e desenvolver o 

seu potencial em termos de criatividade, solidariedade e empreendedorismo.  

Assim, torna-se imperativo apostar em ações que visem a igualdade de oportunidades no 

acesso à educação e ao conhecimento, para que as crianças e os jovens desenvolvam todas 

as suas competências, o saber estar, o saber ser, o saber fazer, o saber pensar, entre outros 

saberes essenciais para o seu desenvolvimento. A estratégia municipal assenta, portanto, 

na valorização da educação e na afirmação de Peniche como um território educador, por 

meio da defesa da escola pública, gratuita e de qualidade para todos. Uma escola 

promotora da inclusão e a interculturalidade, bem como a igualdade de oportunidades no 

acesso à educação e, ainda, a participação ativa de toda a comunidade educativa, formal e 

não formal, tornando Peniche um concelho educador. Um Município que pode e deve 

contribuir para uma educação eficaz e efetiva, que colabore para o desenvolvimento social, 

emocional e cognitivo das crianças e jovens, tal como preconizado no documento do Perfil 

do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório.  

O Município de Peniche defende que as crianças devem usufruir de um conjunto de 

atividades culturais, cívicas, científicas e desportivas em paralelo com a educação formal 

que lhes permitam um eficaz e efetivo desenvolvimento de conhecimentos e promovam o 

crescimento enquanto cidadãos participativos, conscientes e responsáveis, capazes de 

construir um futuro melhor.   

Pretendemos assumir o papel de dinamizador de recursos materiais e mobilizador do 

património cultural e natural como recursos educativos. Desta forma, rentabilizamos os 

recursos existentes na comunidade e desenvolvemos uma estratégia pedagógica e didática 

que valorize o conhecimento do meio envolvente. Para o efeito, é necessário trabalhar em 

parceria com entidades da comunidade numa perspetiva de trabalho em rede retirando 

proveito do potencial educativo, ao serviço da construção da sociedade. 

Pretende-se, ainda, que o Município tenha um papel ativo na promoção do sucesso escolar. 

É neste sentido que participa no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar – Aluno ao Centro, promovido no quadro da OesteCIM. Um programa que propõe 

um conjunto de ações de âmbito municipal e intermunicipal na região Oeste que decorreu 

de uma candidatura ao aviso nº centro 66-2016-15- PLANOS INOVADORES DE COMBATE 

AO INSUCESSO ESCOLAR. As operações propostas têm por objetivo “aumentar as 

intervenções que, de forma integrada e articulada, favoreçam as condições para o reforço 
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da igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos, e o reforço 

da qualidade e eficiência do sistema de educação”. Prevêem-se intervenções específicas 

dirigidas à qualidade e eficiência do sistema de educação e formação, bem como iniciativas 

que promovam a criatividade, a aprendizagem experimental e uma progressiva 

aproximação da escola ao seu meio envolvente. É de salientar que este plano procura 

complementar os planos de ação estratégica das escolas bem como os Planos de Melhoria 

Plurianuais desenvolvidos pelas escolas TEIP. 

 Estamos conscientes de que os apoios atribuídos têm de ser enquadrados numa estratégia 

global para melhoria e fortalecimento do sistema educativo local, em todos os níveis de 

educação e ensino, formal e não formal, modernizando-o e tornando-o atrativo. 

Na Carta das Cidades Educadoras podemos ler que uma cidade educadora tem como 

“objetivo permanente o de aprender, trocar, partilhar e, por consequência, enriquecer a 

vida dos seus habitantes”. A Carta aponta-nos para os desafios do século XXI e a forma 

como deveremos encará-los “primeiro devemos “investir” na educação de cada pessoa, de 

maneira a que esta seja cada vez mais capaz de exprimir, afirmar e desenvolver o seu 

potencial humano, assim como a sua singularidade a sua criatividade e a sua 

responsabilidade. Segundo, há que promover as condições de plena igualdade para que 

todos possam sentir-se respeitados e serem respeitadores, capazes de diálogo. Terceiro, é 

necessário conjugar todos os fatores possíveis para que se possa construir, cidade a cidade, 

uma verdadeira sociedade do conhecimento, sem exclusões, para a qual é preciso 

providenciar, entre outros, o acesso fácil de toda a população às tecnologias de informação 

e das comunicações que permitam o seu desenvolvimento.” A escola deve ser uma 

preparação para a vida, onde se transmitem valores e onde cada um deve poder construir 

o seu conhecimento. Temos que promover e incutir autonomia e sentido crítico, há que 

criar uma noção de identidade, promover a cidadania e transmitir valores e 

responsabilidades, nomeadamente ambiental e social, por exemplo por meio de 

campanhas de sensibilização ambiental com enfoque nas crianças, pois são elas os agentes 

geradores de mudanças paradigmáticas de futuro. 

Em suma, uma cidade educadora, é um espaço de encontro, partilha e transmissão de 

saberes, uma cidade inovadora, sustentável, limpa e inclusiva, capaz de gerar bem-estar e 

felicidade. Rege-se pelo princípio orientador da Educação e a ideia de governação 

colaborativa assente no desenvolvimento da comunidade, em torno de um projeto. 

Pretende-se educar para a compreensão, conhecimento, valorização do meio local e 

literacia do oceano, permitindo que o aluno/cidadão se identifique com a comunidade e 

nela intervenha ativa e conscientemente. 

 



       
 

Grandes Opções do Plano – Ano 2019  73 

 

Medidas: 

 Aderir à Associação Internacional das Cidades Educadoras, o que possibilitará um 

acesso mais fácil a conhecimento, iniciativas de entidades e a organismos 

presenciais. A AICE permite debater, partilhar e construir projetos fomentadores de 

melhor qualidade de vida e, permite, ainda, trabalhar em rede e formar parcerias 

mantendo a identidade própria de cada cidade;  

 Desenvolver o Plano Educativo Municipal, um instrumento de planeamento 

organizacional, onde se define a política educativa do concelho, um documento 

único e englobante, alargado às instituições educativas que promove a participação 

da população, responsabilizando toda a sociedade. O PEL deve procurar rentabilizar 

os recursos locais, promovendo projetos educativos anuais/plurianuais não só das 

escolas, como do município, servindo como um guia orientador; 

 Repensar os projetos educativos existentes e criar projetos educativos abrangentes, 

que estimulem as crianças a cuidar da sua terra e das suas gentes, por meio de uma 

ligação à terra e a comunidade, recorrendo ao património e outros recursos locais;  

 Construir e pôr em prática todo um conjunto de projetos educativos que sejam 

potenciadores de atividades enriquecedoras pelo contacto com escola e concelho, 

sendo o concelho, com os seus agentes culturais, instituições, técnicos municipais; 

 Aderir ao programa educativo do Ministério do Mar, coordenado pela Direção Geral 

de Política do Mar, o programa Escola Azul; 

 Desenvolver o processo de revisão da Carta Educativa, envolvendo a comunidade e 

agentes educativos; 

 Implementar o “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – 

Aluno ao Centro”, promovido pela OesteCIM; 

 Rever e alterar o paradigma das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

  Estruturar um manual de acolhimento para os técnicos das AEC’s e as respetivas 

planificações e materiais pedagógicos; 

 Criar equipa multidisciplinares de técnicos no sector da Educação para desenvolver 

os diversos projetos pedagógicos; 

 Desenvolver estratégias pedagógicas que valorizem o conhecimento do meio 

envolvente, a fim de criar nas crianças uma forte ligação e sentimento de identidade 

para com a sua terra e a sua comunidade, privilegiando, para além do Inglês, as 

áreas do Património, Ambiente, Expressões Artísticas e Atividade Desportiva; 
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 Implementar o programa formativo municipal “Aprender a Ensinar”, para técnicos 

de AEC e docentes, assente nos recursos patrimoniais e de história local, de forma 

a trabalhar transversalmente os temas da cidadania, educação para o património, 

empreendedorismo, saúde e educação ambiental; 

 Criar recursos didáticos e pedagógicos que possibilitem os docentes trabalhar o 

currículo recorrendo às potencialidades educadoras do território, por meio 

metodologias inovadoras; 

 Elaborar um Guia Municipal de Recursos Educativos, onde se incluem também, para 

além dos serviços educativos da rede museológica e da Biblioteca Municipal, 

atividades educativas promovidas por outras entidades parceiras, de forma a 

garantir a igualdade de acesso de todos a atividades lúdico-pedagógicas de 

educação não-formal, envolvendo assim o território e a comunidade na 

colaboração para a mudança educativa no concelho, contribuindo para o 

desenvolvimento integral das crianças; 

 Criar núcleos de Laboratórios Digitais onde a aprendizagem para as ciências é feita 

através das Tecnologias da Informação, com vista ao desenvolvimento do espírito 

científico; 

 Rever e alterar o Regulamento das Atividades de Animação e Apoio à Família 

atualmente em vigor no Município; 

 Implementar os prolongamentos de horário na rede pública dos estabelecimentos 

de Ensino Pré-Escolar e nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho; 

 Manter em funcionamento nas férias escolares de verão o projeto “Férias Fora da 

Caixa” e prolongá-lo nas interrupções letivas do Natal e da Páscoa.  Rever as normas 

de funcionamento do mesmo; 

 Equipar e adaptar o espaço escolar afeto ao projeto “Férias Fora da Caixa” e aos 

prolongamentos; 

 Construir, equipar e/ou adaptar os refeitórios nas escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do concelho; 

 Comparticipar o pagamento das prestações familiares aos alunos colocados no 

escalão mais baixo desta comparticipação, no âmbito da Componente de Apoio à 

Família e Atividades/ Ocupação de Tempos Livres municipais, de acordo com as 

vagas previstas nas Normas de Funcionamento em vigor; 
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 Valorizar a educação inclusiva, os alunos abrangidos por medidas universais e 

seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão, promovendo a sua integração no 

âmbito de projetos da competência municipal; 

 Melhorar e equipar o parque informático das escolas do concelho; 

 Substituir mobiliário e outros equipamentos necessários; 

 Rever o regime de utilização de transportes escolares municipais para efeitos 

escolares de modo a que possibilite a articulação entre os Jardins de Infância da 

rede pública e as Escolas Básicas do 1º ciclo, para as visitas de estudo contempladas 

nos seus Planos Anuais de Atividades, saídas de campo previstas para as Atividades 

de Enriquecimento Curricular e outras ações das escolas;  

 Elaborar um calendário de disponibilidades de transporte para o programa de 

visitas de estudo; 

 Perspetivar um conjunto de projetos para futuros Centros Escolares, requalificação 

de estabelecimentos de ensino ou outros espaços educativos, que tenham 

enquadramento em candidaturas a fundos comunitários; 

 Reforçar a manutenção e conservação dos equipamentos educativos dos 

estabelecimentos da rede pública de Ensino do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, através do investimento nos espaços exteriores, equipamentos e 

requalificação dos edifícios; 

 Adquirir os equipamentos necessários para equipar o Centro Escolar da Atouguia 

da Baleia; 

 Adquirir e instalar o parque infantil no pátio do 1º ciclo da Escola Básica Integrada 

1,2, 3 do Agrupamento de Escolas de Peniche; 

 Reforçar e reestruturar a equipa do Sector da Educação e das escolas sob 

responsabilidade do Município. 
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  Juventude 

 

Reconhecendo que os jovens são o futuro de qualquer sociedade e que neles reside um 

grande potencial de desenvolvimento, o Município assume o desafio de desenvolver uma 

política de juventude que reforce a proteção especial dos seus direitos, fomentando o 

desenvolvimento do seu potencial, a criatividade e a inovação, o seu papel enquanto 

agentes de mudança, o comprometimento social e a criação de condições que facilitem a 

sua transição para a vida adulta. 

A política municipal para a juventude deve permitir que os jovens sejam parte ativa na 

construção e dinamização do presente e do futuro do nosso concelho, desenvolvendo o 

seu sentimento de identidade e a ligação com a sua história e as suas raízes, reforçando as 

suas capacidades, promovendo os seus direitos e aspirações, bem como aumentando a 

quantidade e qualidade de oportunidades disponíveis para a sua participação plena e 

efetiva na vida da comunidade e na tomada de decisões. 

O reconhecimento da juventude como fase do desenvolvimento humano diferenciada, 

com circunstâncias e necessidades específicas, exige uma política que considere a realidade 

desigual dos jovens, em linha com os objetivos da Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável e abrangendo as áreas definidas como estratégicas pelo 1.º Plano Nacional de 

Juventude 2018-2021: Educação Formal e Não Formal; Emprego; Saúde; Habitação; 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Igualdade e Inclusão Social; Governança e 

Participação. 

Assim, o Município desenvolverá uma política de juventude em transversalidade com as 

demais políticas municipais, procurando criar condições para o desenvolvimento, 

capacitação, empoderamento e bem-estar dos jovens munícipes, e com ação específica por 

meio das iniciativas a seguir descritas, desenvolvidas com e para os jovens. 

 

Medidas: 

Associativismo Jovem 

 Acompanhar e apoiar as associações juvenis, as associações de estudantes e grupos 

informais de jovens, bem como as suas atividades, tendo em vista a sua maior 

dinamização e intervenção na sociedade. 
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Calendário da Juventude  

 Aderir ao convite do Instituto Português do Desporto e Juventude para 

comemoração do Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), através da 

disponibilização de descontos e entradas gratuitas em equipamentos municipais e 

em serviços e estabelecimentos comerciais locais, a jovens entre os 12 e os 25 ou 

29 anos. 

 Associar-se a outras comemorações e iniciativas no âmbito da juventude, como por 

exemplo, a Semana Europeia da Juventude. 

 

Cartão Jovem Municipal de Peniche 

 Aderir ao Cartão Jovem Municipal, uma modalidade do Cartão Jovem EYC que 

resulta de uma parceria entre a Movijovem, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) e o município. Este acrescenta, às vantagens do clássico 

Cartão Jovem, descontos em serviços e produtos nos estabelecimentos comerciais 

locais que adiram ao projeto e também nos equipamentos municipais. 

 

Casa Municipal da Juventude 

 Dinamizar a Casa Municipal da Juventude, enquanto serviço municipal de 

acolhimento e apoio aos jovens, que poderá reunir as seguintes valências: pousada; 

Gabinete de Juventude, responsável pelas ações municipais no âmbito da 

juventude; Gabinete de Atendimento ao Jovem no âmbito da saúde, em articulação 

com os serviços de saúde locais; Gabinete de Orientação Vocacional; Gabinete de 

Psicologia. 

 

Conselho Municipal de Juventude  

 Dinamizar o Conselho Municipal de Juventude de Peniche (órgão consultivo sobre 

matérias relacionadas com a política de juventude), tendo em vista a prossecução 

dos seus fins para a valorização da juventude local. 

 

Divulgação de Informação 

 Divulgar, diretamente e nos canais de comunicação da Câmara Municipal, 

informação relevante para os jovens, facilitando o seu conhecimento de 

oportunidades existentes em diversos âmbitos.  
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 Articular com o Centro de Informação Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo para 

divulgação de iniciativas e medidas europeias destinadas aos jovens. 

 

Oeste Jovem 

 Coorganizar e promover a participação dos jovens do nosso concelho nas atividades 

do Oeste Jovem, iniciativa intermunicipal organizada pela OesteCIM e os 12 

municípios que a compõe, cuja próxima edição está prevista para outubro de 2019.  

 

Plano Municipal de Juventude 

 Elaborar o Plano Municipal de Juventude, documento orientador da política 

municipal de juventude e que resulte do estudo colaborativo e participado pelos 

diversos atores na área da juventude. 

 

Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas 

 Dar continuidade ao reconhecimento e valorização de percursos de mérito no 

âmbito do desporto, através da atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a 

Jovens Atletas federados, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos e 

com resultados desportivos em provas nacionais e internacionais. 

 

Prémios de Mérito Empreendedorismo Jovem 

 Promover, reconhecer e apoiar o empreendedorismo jovem, por meio da 

implementação de Prémios de Mérito Empreendedorismo Jovem, cuja proposta de 

regulamento de atribuição se encontra em fase de elaboração pelo Conselho 

Municipal de Juventude. 

 

Semana da Juventude de Peniche 

 Realizar anualmente a Semana da Juventude de Peniche, iniciativa comunitária de 

animação e recreação dirigida à participação dos jovens, promovida pela Câmara 

Municipal em coorganização com os diversos atores da comunidade na área da 

juventude – ADEPE/Projeto 2520 Move-te E6G, Associação Juvenil de Peniche, 

agrupamentos de escuteiros de Atouguia da Baleia e de Peniche, e associações de 

estudantes – e em parceria com demais organizações locais, que terá em 2019 a 

sua 14.ª edição.  
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Plano Nacional para a Juventude 

 Desenvolver e/ou apoiar outras iniciativas que se insiram nas dimensões prioritárias 

do Plano Nacional para a Juventude e que visem a promoção do desenvolvimento 

positivo dos jovens.  
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  Proteção Civil  

 

O Município, através do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), continuará a apostar 

na realização de ações de planeamento, prevenção, segurança e informação pública, 

tendentes à prevenção de riscos coletivos, inerentes à situação de acidente grave ou 

catástrofe, de origem natural e/ou tecnológica, por forma a atenuar os seus efeitos junto 

das pessoas e bens.  

O SMPC continuará a dar apoio às várias solicitações das diversas unidades orgânicas da 

câmara, zelando pelo cumprimento das normas de segurança dos espaços e equipamentos 

municipais.  

 

Medidas: 

 Promover uma Cultura de Segurança e Cidadania 

A promoção de ações de Cultura de Segurança e Cidadania junto dos munícipes, 

principalmente na comunidade estudantil, permitindo assim, despertar o interesse 

dos mais jovens, de modo a que sejam estes uma fonte transmissora desta temática 

aos mais velhos, continuará a ser uma aposta municipal.   

 Dar continuidade ao Planeamento de Emergência 

Todos os eventos que ocorrem no Município, cuja dimensão, público envolvido e 

espaço temporal, representem um fator de risco com índice de preocupação, 

continuarão a ser alvo de preparação ao nível do security e do safety, com a 

elaboração de um plano de coordenação, onde todos os agentes de proteção civil 

envolvidos tomam conhecimento das diversas competências e atribuições.  

No que respeita ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Peniche o 

mesmo encontra-se na fase de elaboração. A conjugação do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil de Peniche, o Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios e o Plano Operacional Municipal, congregam e articulam-se com 

o Plano Diretor Municipal de Peniche, dado que são instrumentos de planeamento, 

de decisão e de estratégia para o desenvolvimento do município, permitindo ter em 

conta a segurança dos cidadãos que frequentam e permanecem no concelho de 

Peniche.  

No que respeita ao planeamento de emergência no espaço territorial da Ilha da 

Berlenga, é pretensão manter o projeto denominado de “Berlenga mais Segura”, 
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garantindo-se assim, durante os meses de verão, o funcionamento do posto de 

socorros na Ilha da Berlenga. 

 Promover a divulgação dos alertas da Autoridade Nacional de Proteção Civil  

O SMPC de Peniche continuará a efetuar o acompanhamento e a tomada de 

medidas preventivas face aos alertas decretados pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, nomeadamente ao nível das condições meteorológicas adversas, 

promovendo a divulgação junto da população de informações que podem 

representar um acréscimo nas medidas de autoproteção. São formas prioritárias de 

difusão da informação a página institucional do Município na internet, as redes 

sociais (Facebook) e a rádio local.  

 Promover a Segurança Rodoviária 

Ao nível da Segurança Rodoviária, continuarão a ser desenvolvidos esforços no 

sentido de uma cada vez maior cooperação e proximidade com as Infraestruturas 

de Portugal, com a perspetiva de uma resolução rápida e eficaz das situações 

perigosas para a segurança rodoviária dos munícipes e utentes. 
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  Proteção da Floresta  

 

Área da Floresta – Pinhal Municipal 

No que concerne à gestão do pinhal municipal do Vale Grande, importa rentabilizar os seus 

recursos e garantir a sua administração sustentável, efetuando a alienação de material 

lenhoso, resinagem e a realizando operações de gestão florestal e de ordenamento, 

destinadas à conservação e valorização deste importante ativo municipal.  

A decisão de proceder à contratação de um Engenheiro Florestal insere-se nesse prepósito.  

A aquisição de propriedades na envolvente do pinhal municipal, em especial as que 

apresentam ausência de manutenção e limpeza o que por si só já é motivo de preocupação 

e insegurança, será uma possibilidade sempre dependente das oportunidades que surjam. 

Considera-se também que, em sede de revisão do PDM, dever-se-á avaliar a frente 

Atlântica desta importante área, assumindo-se como um elemento potenciador de 

desenvolvimento, particularmente ao nível da definição da estratégia para o turismo do 

concelho e da região. 

 

Medidas: 

 Implementar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 Concluir o Plano de Gestão da Floresta; 

 Implementar uma política de gestão no âmbito da prevenção, mas também 

potenciadora dos resultados económicos, do ordenamento do território e como 

parte da estratégia turística; 

 Constituir de equipa de sapadores florestais; 

 Equacionar a possibilidade de alargar a área de pinhal municipal através da 

aquisição de propriedades anexas; 

 Adquirir equipamentos. 
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  Saúde 

 

O direito à saúde é um direito fundamental, consagrado na Constituição da República 

Portuguesa. A Lei de Bases da Saúde estabelece que “É objetivo fundamental obter a 

igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, seja qual for a sua condição 

económica e onde quer que vivam, bem como garantir a equidade na distribuição de 

recursos e na utilização de serviços”. 

Considerando que a promoção e salvaguarda dos interesses da população no domínio da 

saúde constitui uma atribuição dos Municípios, que o bem-estar e a qualidade de vida da 

população dependem do seu nível de saúde, a Saúde tem necessariamente de fazer parte 

das preocupações da Câmara Municipal.  

Os Municípios detêm competências governativas e um grau de conhecimento global das 

populações que lhes permite assumir um papel promotor (através de políticas, estratégias 

e iniciativas locais adequadas à realidade da comunidade), facilitador (por meio da 

mobilização e capacitação dos diversos parceiros, e do apoio a estratégias locais) e 

agregador da comunidade, numa perspetiva ecológica assente no trabalho em parceria, 

essencial para a promoção da saúde.  

A intervenção municipal não se circunscreve à gestão das opções que se entendam 

organizar ou dinamizar, perspetivando mais saúde e maior prevenção para a população, 

continuarmos a desenvolver uma relação de proximidade e de colaboração com a 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e com a Agrupamento 

de Centros de Saúde Oeste Norte (ACeS Oeste Norte) e com o novo Conselho de 

Administração do Centro Hospital do Oeste Norte (CHON), mantendo sempre uma postura 

reivindicativa quanto às condições de prestação de serviços de saúde no Centro de Saúde 

e no Hospital de Peniche. Não deixando também o propósito reivindicativo de intervenções 

de reabilitação na unidade hospitalar, quer seja ao nível da cobertura, das fachadas e nas 

instalações dos serviços de urgência.  

Pretendemos continuar a acompanhar a situação do concelho ao nível das políticas, 

equipamentos e de infraestruturas de saúde, nomeadamente através do 

acompanhamento do dossiê relativo ao Hospital de Peniche e do acompanhamento dos 

cuidados de saúde primários. 

O reforço do número de médicos de família e de enfermeiros merecerá sempre uma 

atenção muito particular. 

Ao nível regional pretendemos continuar a reivindicar a construção de um hospital central 

de abrangência regional, de qualidade, independentemente da sua futura localização. 
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Pretendemos proceder à constituição de uma Comissão Municipal para a Saúde de acordo 

com a deliberação que a Assembleia Municipal vier a tomar. 

 

Medidas: 

Estudo da Doença Mental no Concelho de Peniche 

A Saúde Mental é um dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde e foi 

considerada como uma das prioridades no mais recente Plano Local de Saúde do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Oeste Norte.  

A doença mental é uma preocupação do Município expressa no Diagnóstico Social do 

Concelho de Peniche 2015, reconhecendo-se, com base no conhecimento empírico, a 

sua elevada expressão, mas também a necessidade de recolha de dados que permitam 

objetivar para melhor intervir. Assim, o Plano de Desenvolvimento Social do Concelho 

de Peniche 2016-2020 prevê, entre outras medidas no âmbito da doença mental, o 

desenvolvimento de um estudo de prevalência de doença mental no concelho de 

Peniche, que permita conhecer a incidência e o perfil das situações, bem como as 

necessidades de resposta. 

 Retomar e concretizar o projeto de investigação apresentado aos serviços de saúde 

e a outras entidades parceiras da comunidade. 

 

Gabinete Cuidar Melhor – protocolo com a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 

dos Doentes de Alzheimer  

O Gabinete, com apoio psicossocial e jurídico, oferece formação e orientação à 

comunidade e irá funcionar no edifício dos serviços municipais de Ação Social, com 

atendimentos às quartas-feiras, das 9h30 às 12h30 e terá uma linha telefónica associada. 

 Realizar atendimentos presenciais; 

 Prestar um leque alargado de serviços às pessoas com Demência e a todos aqueles 

que direta ou indiretamente convivem com elas, familiares, amigos e profissionais 

que lhes prestam cuidados, através de uma intervenção pluridisciplinar, assente nos 

valores da parceria, do respeito pela dignidade humana e da personalização da 

intervenção. 

 

Gabinete de Psicologia  

 Assegurar a avaliação e o acompanhamento psicológico e psicoterapêutico a 

crianças e jovens com processo na CPCJ; 
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 Continuar a assegurar a avaliação e o acompanhamento psicológico e 

psicoterapêutico a crianças, jovens e adultos, encaminhados pelas consultas de 

pedopsiquiatria ou outras situações de carácter excecional entendidas pelo 

Município e quando encaminhadas e sinalizadas por organismos parceiros; 

 Prever a criação de consultas descentralizadas, nos lugares das freguesias do 

concelho. 

 

Movimento Cidade dos Afetos 

 Continuar a contribuir para ajudar a desenvolver os afetos no concelho, 

nomeadamente através do apoio a todas as iniciativas da comunidade que possam 

desenvolver a afetividade entre os cidadãos, as instituições e a cidade como um 

todo, e da promoção da Semana dos afetos, no mês de fevereiro de cada ano, no 

seguimento do compromisso assumido com a ACeS Norte. 

 

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento 

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento é um programa solidário da 

Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem 

por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer 

cidadão, em Portugal, em situação de grave carência económica que o impossibilite de 

adquirir medicamentos comparticipados prescritos. 

No âmbito do protocolo de cooperação para a materialização o programa no Município 

de Peniche, assinado em março de 2018, cabe à Câmara Municipal a identificação e 

referenciação de beneficiários que reúnam as condições de recurso definidas, bem 

como a comparticipação financeira por cada munícipe referenciado, para que sejam 

integrados no programa e possam efetuar a recolha dos medicamentos, com 

comparticipação total, nas farmácias aderentes. É intenção da Câmara Municipal, deste 

modo, dar resposta às necessidades dos agregados familiares que reúnam as 

condições.  

 

Projeto “Escolhe-te” 

O Projeto “Escolhe-te” visa a promoção de estilos de vida saudáveis dos adolescentes 

do concelho de Peniche e assume especial relevância pela importância dos 

comportamentos e estilos de vida iniciados nesta fase da vida. Assente num modelo de 

parceria comunitária liderada pela Câmara Municipal e desenvolvido em contexto 

escolar, pretende constituir-se como resposta coordenada para a promoção da saúde 
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dos adolescentes do nosso concelho, complementar à educação para a saúde efetuada 

nas escolas e tendo por base o Referencial de Educação para a Saúde. Trata-se de uma 

parceria com serviços de saúde, forças de segurança e associações/ IPSS. 

 Realizar um ciclo de conferências para a comunidade, no âmbito das áreas 

determinantes da saúde alvo de intervenção: práticas e comportamentos 

alimentares e de atividade física, de sono, de consumo de substâncias, de 

desenvolvimento pessoal e de relacionamento, rodoviários e sexuais. 

 

Projeto “Prato Colorido, Prato divertido” 

A obesidade infantil é um problema complexo e considerado pela Organização Mundial 

de Saúde um dos mais sérios desafios de saúde pública do século XXI, sendo a sua 

prevenção uma prioridade, pelo que é intenção da Câmara Municipal aderir ao projeto 

de prevenção da obesidade infantil “Prato Colorido, Prato Divertido”, proposto pela 

Unidade de Saúde Pública Zé Povinho. O projeto teve início no Município de Caldas da 

Rainha e prevê-se ser alargado aos seis concelhos do Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACeS) Oeste Norte. No entanto, por ser dirigido aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

e desenvolvido em contexto escolar, depende da disponibilidade dos agrupamentos 

escolares para a sua implementação. 

 

Rede Nacional de Municípios Saudáveis 

 Aderir à Rede Nacional de Municípios Saudáveis, uma associação de municípios que 

tem como missão apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do 

projeto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da 

saúde como uma prioridade da agenda, e sustenta-se em princípios e valores que 

reconhecem o direito à saúde e a universalidade da prestação de cuidados de saúde 

como premissas essenciais à promoção da qualidade de vida das populações e ao 

exercício da cidadania. 

A adesão implica a elaboração, a médio prazo, do Perfil de Saúde e do Plano de 

Desenvolvimento de Saúde do Município, e ganhos resultantes do trabalho em rede, 

entre os quais os seguintes: desenvolvimento de planos estratégicos de suporte e 

instrumentalização de políticas com vista à melhoria da qualidade de vida das 

comunidades; construção de uma visão partilhada para os municípios, com um Plano 

de Desenvolvimento de Saúde e trabalho em áreas específicas; definição e construção 

de ferramentas de suporte à avaliação e monitorização dos ganhos em saúde; parcerias 

institucionais, nas áreas dos condicionantes sociais da saúde; parceria estabelecida com 

a Organização Mundial de Saúde. 
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Rota da Saúde de Peniche  

 Continuar a realizar a Rota da Saúde, conforme recomendação da Organização 

Mundial da Saúde, em parceria com as organizações da comunidade que 

desenvolvem atividades de promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de 

vida. 

Tendo como objetivos a sensibilização e reflexão sobre a saúde e os seus 

determinantes, bem como o conhecimento e a valorização dos recursos existentes, a 

Rota da Saúde consistirá num programa mensal de atividades, descentralizadas, 

gratuitas e abertas à participação da população, a decorrer no mês de maio: atividades 

de animação, exposição, rastreio, desportivas, showcookings, workshops, entre outras. 

 

Informação aos Munícipes 

 Assegurar a divulgação de informação de saúde útil aos munícipes nos canais de 

comunicação da Câmara Municipal, bem como a sistematização da informação de 

saúde no site do Município.  

 

Cartão Municipal “Especial Acesso”  

 Prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e sendo a deficiência uma 

das condições que coloca as pessoas em situação de maior desproteção, de forma 

a promover a sua integração e a melhoria da sua qualidade de vida, será instituído 

o Cartão Municipal “Especial Acesso”, dirigido à pessoa com deficiência, isto é, 

“aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções 

ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades 

específicas suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhe limitar ou 

dificultar a atividade e a participação em condições de igualdade com as demais 

pessoas” (artigo 2.º da Lei n.º 38/2004, de 18 de agosto).  Com este cartão, os 

estabelecimentos comerciais e outras instituições aderentes ao cartão 

comprometem-se a proporcionar aos seus titulares descontos nos produtos ou 

serviços prestados. 

 

Outras Iniciativas  

 Continuar a apoiar e a colaborar em atividades de promoção da saúde 

desenvolvidas pelos serviços de saúde, pelas escolas e outras entidades, de âmbito 

local e nacional, como sejam as ações de sensibilização, de rastreio e de educação 
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para a saúde; irá promover a realização de conferências, seminários e/ou tertúlias, 

com especialistas, que proporcionem informação sobre temas relacionados com a 

saúde; e irá continuar a aderir a iniciativas propostas por entidades de referência, 

tais como a comemoração do Dia Mundial do Coração e a divulgação de campanhas, 

entre outras, que se considerem relevantes; 

 Dinamizar o Protocolo Saúde Oral Para Todos, celebrado entre a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de Peniche, com o objetivo 

de implementar consultas de saúde oral no Sistema Nacional de Saúde, nos 

cuidados de saúde primários do concelho de Peniche; 

 Dar continuidade e alargar da colaboração com o Centro de Formação da 

Associação de Escolas (CFAE) Centro Oeste na formação, na área da saúde, de 

pessoal docente e não docente, em específico no âmbito da nova componente de 

Cidadania e Desenvolvimento inscrita nas matrizes curricular base para o ensino 

básico; 

 Alargar a prestação de cuidados de saúde primários na comunidade, numa lógica 

de proximidade, de resposta às necessidades e de promoção da saúde dos 

munícipes mais isolados geograficamente, a Câmara Municipal, em parceria com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche e com os serviços 

de saúde locais, irá dispor de uma unidade móvel equipada com gabinete de 

atendimento que percorrerá os lugares do concelho fora das sedes de freguesias; 

 Estudar a possibilidade criar um Banco Local de Ajudas Técnicas, que disponibilize 

equipamentos de apoio, a título gratuito e temporário, aos munícipes que 

apresentem condições objetivas dessa necessidade e dando prioridade às situações 

de carência económica; 

 Equacionar a implementação de um sistema de distinção pública de boas práticas 

para entidades na área da Hotelaria e Restauração que tenham confeção própria de 

refeições, considerando outro dos programas prioritários do Plano Nacional de 

Saúde que é o da Promoção da Alimentação Saudável, e que a intervenção nesta 

área deve ser sistémica e multissectorial. 

Atendendo, ainda, a que a saúde tem determinantes sociais, económicos e ambientais 

que reportam a outras áreas de atribuição do Município, a promoção da saúde está na 

linha de todas as políticas municipais que visam a prossecução do bem-estar da 

população, quer através de medidas preventivas como de medidas de desenvolvimento 

da comunidade. 
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  Serviços de Higiene e Limpeza 

 

Os impactos ambientais da produção de resíduos, vão para além da sua produção, são um 

indicador importante de como a Sociedade usa os seus recursos.  

Um município, mais limpo, que produza menos resíduos, é um município com maior 

qualidade de vida, mais atrativo e com um melhor futuro. 

A generalidade da população terá consciência que os últimos anos não foram fáceis na 

prestação de serviços municipais, em especial, no que diz respeito à recolha dos lixos 

domésticos e à limpeza dos espaços públicos. 

Nesse sentido é importante apostar em novas estratégias de sensibilização dos Munícipes, 

alertando para a problemática da produção excessiva de resíduos, demonstrando a 

importância da reciclagem, como fator de preservação dos recursos e do meio ambiente e 

divulgando boas práticas, quer ao nível da redução da produção de resíduos, quer na sua 

correta deposição nos contentores e ecopontos. 

Assim, iremos iniciar uma grande campanha, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a 

generalidade da população para a construção de uma atitude colaborativa, participativa, 

direcionada prioritariamente às crianças e jovens do nosso concelho, para que, no futuro, 

sejamos uma comunidade mais educada e colaborante, contribuindo desta forma para a 

melhoria da qualidade de vida e assumirmo-nos efetivamente um concelho mais amigo do 

ambiente e uma referência a nível nacional. 

De igual modo, é importante, continuar o trabalho de recuperação da qualidade do Serviço 

Municipal de Higiene e Limpeza, assumindo-se a necessidade de um forte investimento, 

quer na aquisição de novos equipamentos quer no reforço dos recursos humanos afetos 

aos serviços.  

Apesar das enormes dificuldades reconhecidas, há indicadores na área da reciclagem de 

vidro, papel e cartão, no desvio de resíduos verdes para compostagem e no serviço de 

recolha de monstros domésticos ao domicílio que, aliados ao investimento em recursos e 

em serviços específicos, associados à sua capacidade de gestão, nos permitem perceber 

que, a dinâmica de melhoria contínua nesta área será uma realidade. 

Este é um sector que encaramos, verdadeiramente, como prioritário e consideramos que 

o seu funcionamento e a sua capacidade de resposta são determinantes para o nível da 

nossa qualidade de vida e da imagem de um concelho emergente. 
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Medidas: 

 Recuperar a qualidade do serviço, com forte investimento na aquisição de 

equipamentos e de reforço dos recursos humanos; 

 Apostar em novas estratégias e promover ações de informação e de sensibilização 

da população; 

 Retomar um modelo de gestão por processos e desenvolvimento de 

procedimentos, com implementação de medidas preventivas e corretivas, 

tendentes à melhoria contínua e qualidade do serviço; 

 Reforçar o sistema de chefias intermédias e de fiscalização.  
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  Ambiente  

 

O património natural e ambiental do nosso concelho é um motivo de orgulho para todos 

nós, representa por isso mesmo uma enorme responsabilidade de preservação e 

valorização.  

Pretendemos que as paisagens naturais, os jardins e os espaços verdes do concelho sejam 

uma das marcas que distingue a cidade e concelho, possibilitando a sua fruição e 

contribuindo para o aumento da qualidade de vida. Assim, a relação sustentável entre as 

comunidades e a natureza continuará a ser uma prioridade do Município de Peniche. 

Desde a conservação do sistema dunar, com a construção dos passadiços sobrelevados, à 

melhoria dos acessos às praias, a beneficiação do sistema de gestão de RSU ,a dinamização 

e apoio a projetos e iniciativas que visem a promoção do desenvolvimento sustentável do 

território e que contribuam para o aumento da sensibilidade e consciência ambiental de 

todos os cidadãos, contemplando a realização de ações de sensibilização ambiental, 

dirigidas à população do concelho, perspetivando a valorização do nosso território, tudo 

tem de ser previsto para o triénio que se aproxima.  

A manutenção da aposta na plantação de árvores nos espaços verdes, em vias públicas e, 

noutras áreas livres de edificação, que contribui para a criação da “floresta urbana” será 

para manter, com reforço das verbas disponíveis em orçamento. Para além de contribuir 

para o embelezamento natural do nosso concelho, a arborização assume-se como um 

“mobiliário” urbano, um equipamento essencial para o bom funcionamento dos espaços 

livres de edificação, com benefícios ao nível da redução da poluição atmosférica e sonora 

e com ação direta na qualidade de vida e na saúde humana. 

Proporcionar no espaço público condições de lazer e recreio especialmente para crianças 

e jovens é uma dinâmica a começar já em 2019, com a construção de dois grandes parques 

infantojuvenis, em duas zonas verdes da cidade, Jardim Principal e Parque Urbano, dotados 

de espaços e equipamentos que associem o recreio ao desenvolvimento de capacidades 

motoras e coordenativas essenciais ao crescimento harmonioso de crianças e jovens. 

Ao nível energético Peniche será o primeiro concelho do Oeste, e do País, com iluminação 

pública 100% LED, no âmbito de projeto intermunicipal da OesteCIM.  

É relevante a contribuição do concelho de Peniche, à sua escala, para a diminuição de CO2 

emitido para a atmosfera, correspondendo a cerca de 1.550 toneladas/ano. 

A eficiência energética e a descarbonização são prioridades nacionais e europeias para os 

próximos anos. Por este motivo é, também, um objetivo do Município impulsionar soluções 

e projetos "que transformem os comportamentos", dos cidadãos, das empresas e das 
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organizações, reconhecendo que deve ser o Município a “dar o exemplo”, no sentido de 

conseguir uma melhor eficiência no uso da energia e promover iniciativas que visem a 

sensibilização ambiental, apostando em soluções mais ecológicas e amigas do ambiente. 

A alteração do sistema energético na Ilha da Berlenga, já referido, reveste-se de enorme 

significado a nível ambiental, promovendo aquele território como uma referência local, 

mas também internacional nesta matéria.  

Conforme já inicialmente preconizado nas Grandes Opções do Plano para o ano 2018, 

atendendo à enorme degradação do parque de viaturas e equipamentos municipais (85% 

dos quais com  mais de dez anos, 65% com mais de quinze anos e apenas 10% com  menos 

de cinco anos) e  associado ao facto de que a manutenção de uma frota com muitos anos 

provoca uma instabilidade constante nos serviços e um valor avultado de custos de 

manutenção e reparação, pretende-se a criação de um sistema programado e progressivo 

de aquisições para renovação da atual frota, dando especial atenção à aquisição de viaturas 

“amigas do ambiente”, sempre que possível com o recurso a veículos elétricos. O primeiro 

passo foi dado em parceria com a OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste - 

Peniche foi um dos cinco Municípios do Oeste que decidiram dar o exemplo, aderindo ao 

projeto “Oeste Amigo do Ambiente”, com a aquisição de um veículo para ser utilizado pelo 

Executivo e pelos técnicos municipais, tendo sido celebrado um contrato de Aluguer 

Operacional (Renting) de veículo híbrido plug-in. 

O projeto “Oeste Amigo do Ambiente”, contempla também, a elaboração de um estudo 

sobre a descarbonização e a eficiência energética no Oeste, com objetivo da renovação das 

frotas municipais com veículos “mais económicos” e “amigos do ambiente”: híbridos e 

elétricos. Este estudo servirá de base à preparação de uma candidatura a fundos 

comunitários no âmbito da promoção da eficiência energética e da descarbonização, por 

forma a reduzir os encargos financeiros com a renovação das respetivas frotas automóvel. 

Consideramos, ainda, que se deve retomar a iniciativa CIPAE – o Concurso Interescolar de 

Poupança de Água e Energia, em parceria com os SMAS e Agrupamentos de Escolas do 1º 

Ciclo do nosso concelho. Com realização da cerimónia anual de entrega de prémios no dia 

Mundial do Ambiente a 5 de junho. 

 

Medidas: 

 Identificar e valorizar o património natural; 

 Conservar e proteger o sistema dunar; 

 Dar continuidade à arborização do concelho;  
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 Continuar a reabilitação e renovação dos jardins e zonas verdes; 

 Construir novas instalações para o serviço de espaços verdes, incluindo área de 

viveiros de plantas; 

 Recorrer à energia solar para a produção de energia elétrica; 

 Apostar nas energias renováveis; 

 Promover iniciativas de sensibilização ambiental; 

 Conseguir melhor eficiência energética, apostando em soluções mais ecológicas e 

amigas do ambiente; 

 Criar um sistema programado e progressivo de aquisições para renovação da atual 

frota; 

 Elaborar um estudo sobre a descarbonização e a eficiência energética no Oeste; 

 Retomar a iniciativa CIPAE; 

 Concretizar uma grande intervenção procedendo ao seu rejuvenescimento, à 

substituição de equipamentos e construção de novas áreas e serviços. 
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  Proteção Animal 

 

O Município de Peniche está empenhado na concretização de uma política municipal que 

promova a saúde e o bem-estar animal. Uma estratégia que procura implementar medidas 

de resposta às questões associadas ao bem-estar, proteção e saúde animal, assim como às 

questões de saúde pública.  

O Município tem assumido um papel ativo em matéria de bem-estar e proteção animal, 

promovendo a adoção com o objetivo de reduzir o número de animais residentes no canil 

e de animais errantes, prevenindo, assim, problemas de saúde pública e de segurança na 

via pública; empreendendo esforços a fim de dotar o concelho de recursos e estruturas e 

condições mais adequadas ao alojamento de animais, no controlo de populações errantes, 

recolha de animais e prestação de cuidados veterinários a animais de rua, promovendo a 

dignidade e o respeito pela vida animal em equilíbrio com as necessidades da população.  

As primeiras medidas já foram tomadas ao longo do ano 2018 com a elaboração e 

aprovação, junto da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), do projeto de 

construção de um novo edifício para o CROA – Centro de Recolha Oficial Animal. As futuras 

instalações, para além de reforçarem a capacidade total de alojamento, terão novas 

valências, nomeadamente, espaços destinados a gatos, sala de cirurgia e de cuidados 

médico-veterinários (o que permitirá a realização de operações de esterilização, saturação 

e assistência médica), espaços de recobro, área de quarentena entre outras. 

A aposta no programa CED (captura, esterilização e devolução) gatos, foi outra importante 

medida, possibilitando um controlo mais eficaz das colónias de gatos e a redução das 

populações felinas silvestres. 

Com a adesão à “Campanha de Sensibilização para o não abandono de Animais de 

Companhia”, promovida pela DGAV, pretendeu-se alertar os munícipes para a importância 

da decisão de posse, para necessidade da identificação eletrónica dos animais e o seu 

registo, para os cuidados básicos a ter e, sobretudo, para o controlo da reprodução, como 

forma de reduzir o abandono. 

Pretende-se, ao longo deste mandato, promover a discussão e a análise da problemática 

da proteção animal com as associações, técnicos e os demais interessados. 

 

Medidas: 

 Executar a construção das novas instalações do Centro de Recolha Animal (CROA); 

 Adquirir novas armadilhas para gatos e cães; 
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 Proceder à realização de testes rápidos para despiste de doenças 

infectocontagiosas e medicação de animais errantes; 

 Dar continuidade ao programa de vacinação e desparasitação dos animais do canil;  

 Continuar a providenciar uma alimentação cuidada e equilibrada adaptada às 

necessidades dos animais; 

 Dar continuidade ao programa CED (captura, esterilização e devolução) gatos; 

 Criar de uma base de dados, digital, para monitorizar as colónias de gatos e cães 

que seguem para adoção através do canil; 

 Monitorizar as colónias de animais errantes; 

 Criar um programa de assistência a animais acidentados e animais doentes, que 

inclui um Piquete de urgência; 

 Incrementar as medidas de combate ao abandono de animais de companhia: 

campanhas de adoção e sensibilização para uma detenção responsável de animais, 

campanhas de esterilização, criação de uma base de dados de Famílias de 

Acolhimento; 

 Criar um programa para, em situações de emergência com os recursos humanos e 

os mantimentos, dar resposta a questões sociais, nomeadamente, em casos em que 

os donos não conseguem cuidar dos seus animais, por motivos de doença ou outros; 

 Dar continuidade ao programa de voluntariado no CROA; 

 Criar uma imagem/logótipo para o CROA; 
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  Obras Municipais  

 

Prevendo-se para o ano 2019 que as grandes intervenções na reabilitação dos 

asfaltamentos sejam executadas através de concurso público de empreitada, compete à 

DOM preparar os processos, os arruamentos, antecipando a colocação das massas 

asfálticas e posteriormente acompanhar as empreitadas.  

Por conta da equipa do Município com experiencia neste sector ficará a execução de 

trabalhos de menor dimensão. 

Estarão também sob a responsabilidade desta divisão muitos outros trabalhos, tais como a 

reparação de calçadas e lancis, acessos às passadeiras de peões, colocação de sinalética e 

limitadores de trânsito, entre muitas outras intervenções habitualmente executadas pelas 

nossas equipas. 

Uma frente de trabalho muito exigente e, por vezes, desvalorizada é a do apoio logístico 

aos muitos eventos que se realizam no concelho, sejam de responsabilidade municipal, de 

iniciativa associativa ou de outras entidades privadas às quais os serviços camarários 

habitualmente prestam apoio de transporte, cargas, descargas, montagem e 

desmontagem de palcos, tendas, mesas, cadeiras, baias e muitos outros apoios. 

 

Medidas: 

 Executar as obras previstas por administração direta que, parte delas estão de 

alguma forma explanadas no capítulo dedicado ao planeamento e urbanismo; 

 Acompanhar as obras em desenvolvimento aprovadas através das varias 

candidaturas aos fundos comunitários e apresentadas nesse mesmo capitulo; 

 Acompanhar todas as obras executadas através de empreitadas e suportadas pelos 

recursos financeiros do Município; 

 Executar todas as obras de reabilitação e de manutenção dos edifícios municipais; 

 Executar algumas das obras previstas efetuar para a reabilitação do Parque 

Municipal de Campismo; 

 Prosseguir com o plano de intervenções na Ilha da Berlenga, prevendo-se 

novamente a deslocação de equipas nos períodos antes e após a época de maior 

afluência à Ilha;   
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  Serviços Municipalizados de Água e Saneamento  

 

A inclusão deste ponto no documento das GOP da Câmara Municipal pretende refletir a 

importância da gestão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) no que 

entendemos ser a estratégia de desenvolvimento para o concelho. 

No momento de avaliação deste documento, em sede de Assembleia Municipal, será 

também apresentado o documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento dos SMAS 

para o ano 2019. 

A gestão dos SMAS dependerá sempre das decisões da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal.  O essencial das suas receitas, por tradição, depende dos resultados financeiros 

construídos a partir das tarifas de água e saneamento, descontados os custos inerentes à 

atividade operacional e dos investimentos aprovados pelo Conselho de Administração. 

Na história dos SMAS de Peniche os maiores investimentos dependeram sempre do apoio 

da Administração Central ou, como é o caso da presente remodelação da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR), da aprovação de uma candidatura a fundos 

comunitários ao abrigo do programa POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, um dos dezasseis programas de operacionalização da 

Estratégia Portugal 2020. Na ausência destas comparticipações financeiras, a execução de 

investimentos estará condicionada aos resultados económicos da própria atividade ou em 

alternativa, por decisão política, pela transferência de fundos da Câmara Municipal para os 

SMAS, diretamente ou por recurso a empréstimos bancários, para fazer face aos respetivos 

encargos financeiros. 

 

As opções de gestão: 

 Manutenção de uma política de gestão de consolidação e equilíbrio financeiro dos 

SMAS; 

 Manutenção de uma gestão decidida a prosseguir com os investimentos 

necessários para o desenvolvimento do nosso concelho e ao aumento da qualidade 

de vida da população; 

Investimentos prioritários: 

 Remodelação da ETAR de Peniche, com apoio financeiro ao abrigo do PO SEUR, 

no montante total de cerca de 7.000.000 euros, cujo investimento municipal 

será de cerca de 1.700.000 euros; 
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 Conduta adutora da Serra D’El Rei (incluindo rede de drenagem e reabilitação 

dos reservatórios apoiados), com recurso a capitais próprios, investimento 

municipal de cerca de 1.240.000 euros; 

 Intervenções para redução e perdas na rede de abastecimento de água: 

o Manutenção do reservatório de Santa Ana, com recurso a capitais 

próprios, investimento municipal de cerca de 300.000 euros; 

o   Renovação do sistema de abastecimento de água, incluindo a 

renovação do sistema de drenagem, da zona antiga da cidade, com 

recurso a capitais próprios, investimento municipal nos próximos 4 anos 

de cerca de 1 500 000 euros; 

 Construção da rede de saneamento na zona dos Remédios, com recurso a 

capitais próprios, investimento municipal de cerca de 780.000 euros; 

 Infraestruturação da rede de abastecimento de água na zona dos Remédios, 

com recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca de 205.000 

euros; 

 Remodelação da rede de esgotos na Ribeira Velha, com recurso a capitais 

próprios, investimento municipal de cerca de 215.000 euros; 

 Construção dos Reservatórios de água de Ferrel, incluindo conduta de 

distribuição, com recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca 

de 1.455.000 euros; 

 Infraestruturação do saneamento e rede de abastecimento de água do Bairro 

do Visconde, com recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca 

de 560.000 euros; 

 Diversas remodelações / ampliações das redes de água e saneamento em várias 

localidades da Freguesia de Atouguia da Baleia (Bufarda, Alto Veríssimo, Bolhos, 

Lugar da Estrada, Geraldes, Casais do Júlio, Casal Salgueiro), com recurso a 

capitais próprios, investimento municipal de cerca de 1.200.000 euros; 

 Remodelação e ampliação das redes de saneamento doméstico e pluvial na Vila 

de Atouguia da Baleia, com recurso a capitais próprios, investimento municipal 

de cerca de 750.000 euros; 

 Reforço da rede de abastecimento de água na zona sul do concelho, com 

recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca de 1.105.000 

euros; 
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 Ampliação da conduta de abastecimento de água: Casais Mestre Mendo – 

Ferrel, com recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca de 

240.000 euros; 

 Remodelação e ampliação da rede de saneamento na Vila da Serra D’El Rei, 

com recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca de 475.000 

euros; 

 Remodelação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de São Domingos, com 

recurso a capitais próprios, investimento municipal de cerca de 450.000 euros; 

 Remodelação das redes de saneamento doméstica e rede águas pluviais da 

Rua Sacadura Cabral e Rua Dr. João Matos Bilhau, com recurso a capitais 

próprios, investimento municipal de cerca de 350.000 euros; 

 Ampliação da rede águas residuais na zona da Fonte da Nora, com recurso a 

capitais próprios, investimento municipal de cerca de 700.000 euros; 

 Estação elevatória da Prageira, com recurso a capitais próprios, investimento 

municipal de cerca de 305.000 euros; 

 Remodelação da conduta elevatória do Olho Marinho, com recurso a capitais 

próprios, investimento municipal de cerca de 1.030.000 euros. 

 

Esta é a relação dos investimentos prioritários a curto prazo, para a remodelação e reforço 

das redes de água e saneamento do concelho, cujo investimento total ronda os 14.560.000 

euros. 
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  Conclusão 

 

O primeiro ano de mandato foi marcado pela preocupação com as principais candidaturas 

aos fundos comunitários Portugal 2020, com a gestão municipal, com a necessidade de 

reorganizar os serviços, com a dinamização do processo de revisão do PDM, com a limpeza 

dos espaços públicos e com o ordenamento do território. As prioridades do executivo 

foram definidas de forma a dar resposta a estas exigências e, simultaneamente, 

procurando captar investimentos e recuperar a confiança das empresas e dos munícipes. 

As Grandes Opções do Plano, em certa medida, acabam também por fazer o balanço de 

um ano de gestão municipal, onde são apresentados os principais constrangimentos e as 

exigências do momento.  

Ao longo do documento foi sendo feita uma reflexão acerca daquilo que se entende ser 

prioritário e essencial para o desenvolvimento económico e social do concelho.  

A estratégia municipal para construir a mudança e o futuro do nosso concelho prevê a 

valorização do território e a potenciação dos recursos locais, alicerçada em dois eixos 

principais: a gestão municipal e o desenvolvimento económico e social do concelho, num 

diálogo constante entre a Autarquia, as Freguesias, a Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

as empresas, o movimento associativo e a sociedade na sua generalidade. 

O Território encerra em si mesmo um conjunto de bens naturais e patrimoniais que devem 

ser potenciados através de sinergias entre Património, Cultura, Turismo, Ambiente, 

Desporto e Educação na procura de elevados padrões de bem-estar, qualidade de vida e 

de coesão social. 

A estratégia municipal para as diversas áreas, que confluem para a valorização do 

Território, passa por uma gestão responsável e pela restruturação e modernização dos 

serviços. Também a capacitação dos recursos humanos do Município e a construção de 

novas e modernas instalações para o correto funcionamento dos diversos serviços são de 

grande relevo para um serviço público que dê resposta às necessidades da nossa população 

e dos investidores. O investimento privado e as possibilidades de financiamento no Quadro 

Comunitário de Apoio revestem-se de grande importância e constituem um impulso para 

a economia e desenvolvimento local. 

As áreas de maior investimento são o ordenamento do território, a reabilitação do 

património, a restruturação dos serviços, a Educação, o Turismo e a Cultura, enquadrados 

numa política de desenvolvimento sustentável e de qualificação do concelho. 
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O ano que se aproxima será particularmente intenso no sentido de se concretizarem um 

conjunto de objetivos que, por si só, promoverão a dinamização do concelho: 

 Finalizar a obra do Centro Escolar da Atouguia da Baleia; 

 A reabilitação e reordenamento das envolventes dos Bairros Vale Verde, Fernão de 

Magalhães, Coosofi e Calvário; 

 A requalificação do Forte da Nossa Senhora da Consolação; 

 A reabilitação das Muralhas de Peniche; 

 A reabilitação do edifício da Antiga Central Elétrica; 

 A remodelação da ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Peniche, da 

responsabilidade dos Serviços Municipalizados (SMAS). 

As Grandes Opções do Plano, para o exercício de 2019, encerram em si mesmas, para além 

de uma visão de futuro, uma vontade inabalável de construir um concelho mais limpo, 

ordenado, sustentável, qualificado e capaz de atrair investimento. Um Território com 

potencialidades patrimoniais e naturais, mas também educadoras e turísticas, que 

devemos explorar de forma a proporcionar elevados padrões de qualidade de vida, de 

saúde e bem-estar para a população. 

 

 


