Índice
1.

Divisão de Administração e Finanças ........................................................................ 6

2.

Divisão de Energia e Ambiente ............................................................................... 11

3.

Divisão de Obras Municipais ................................................................................... 15

4.

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística ....................................................... 16

5.

Orientações estratégicas ......................................................................................... 20

6.

Educação ................................................................................................................. 22

7.

Política Municipal para o Associativismo ................................................................ 23

8.

Política Municipal para a Juventude ....................................................................... 24

9.

Ação Social............................................................................................................... 25

10.

Colaboração com as Freguesias........................................................................... 34

11.

O Concelho de Peniche e o Desporto .................................................................. 35

12.

Cultura ................................................................................................................. 36

13.

Turismo ................................................................................................................ 38

14.

FUNDOS COMUNITÁRIOS E OUTROS INCENTIVOS.............................................. 39

15.

Saúde ................................................................................................................... 43

16.

Cultura de Segurança, Cidadania e Proteção Civil............................................... 43

17.

Património – aquisição e venda .......................................................................... 45

18.

Proteção animal ................................................................................................... 46

19.

Parque Municipal de Campismo.......................................................................... 46

20.

Armazéns municipais ........................................................................................... 47

21.

O Mar – A Economia e outros envolvimentos..................................................... 48

22.

Conclusão............................................................................................................. 49

1|49

Introdução GOP 2018

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal, são os instrumentos que no
essencial definem as orientações da gestão municipal de cada ano e de cada mandato
autárquico.
Os documentos, as orientações, as opções, as ideias, os projetos e as prioridades terão
que ser adaptáveis à imprevisibilidade de cada momento, às novas sensibilidades e
novos conhecimentos.
Pretende-se transmitir aqueles que têm acesso e interesse por este documento, o
propósito de implementar uma gestão de rigor, poupança e de critérios de
investimentos cuja a primeira prioridade seja a de garantir da melhor forma os serviços
básicos essenciais que são da responsabilidade do município.

Análise abreviada do diagnóstico inicial
Estando em presença dos documentos previsionais do primeiro ano de um novo
Executivo Municipal, importa clarificar algumas prioridades inevitáveis:
1.
2.
3.
4.

A construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia;
O projeto de Recuperação do Fosso da Muralha – 2ª fase;
O projeto de Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica.
A desocupação da Fortaleza, a curto prazo, até 31 de dezembro de 2017,
incluindo a transferência dos serviços municipais que ali funcionam e de todo o
acervo municipal, (entretanto prolongada até 31 de janeiro de 2018).

Simultaneamente e com o propósito de se proceder a uma avaliação das várias
vertentes que proporcionam os serviços autárquicos, iniciou-se um procedimento com
o objetivo de se considerar a tomada de medidas necessárias, no imediato, a curto, no
médio e a longo prazo:




Quanto à insuficiência e desajustamentos dos Recursos Humanos existentes.
Quanto às muitas instalações, desajustadas, insuficientes e degradadas.
Quanto ao parque de máquinas, viaturas e equipamentos e do seu estado.

Será, logo que possível, apresentado aos eleitos autárquicos o diagnóstico da situação.
Algumas das medidas a implementar já estão contempladas nas presentes GOP e
Orçamento.

Nas diferentes áreas de responsabilidade municipal, onde são óbvias as muitas
necessidades de promover maior investimento, procurar-se-á, desde já, assegurar
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algumas delas, sendo o propósito, depois de conhecer melhor a realidade de todos os
setores, procurar reajustar essas mesmas orientações.
Contrariando a opção recente, de privilegiar o recrutamento de trabalhadores através
dos programas ocupacionais (CEIS e CEIS +), pretende-se de forma progressiva recrutar
colaboradores por tempo determinado e indeterminado, contribuindo, desta forma,
para melhorar as suas condições de estabilidade com o emprego e, desde logo, uma
maior tranquilidade nas suas vidas, com vista a promover uma maior motivação.
O objetivo é conseguir melhores condições de trabalho e maiores resultados dos
serviços para servir melhor a nossa população.
Como se sabia, as condições em que trabalha a generalidade dos nossos colaboradores,
não são na maioria das situações as necessárias para que possam proporcionar os
melhores resultados.
As instalações do edifício central, dos edifícios onde funcionam a Divisão de Energia e
Ambiente (DEA) e os serviços de Ação Social, a Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística (DPGU), a Divisão de Obras Municipais (DOM), do edifício António Bento, os
dois edifícios dos SMAS, a Biblioteca Municipal, o espaço internet, a Colónia de férias
(juventude), os armazéns das obras municipais e dos SMAS, a carpintaria, a serralharia,
os armazéns da DEA, os pátios dos armazéns, as boxes para recolha dos animais, a
oficina, o parque de campismo, a ETRS, o turismo, a Escola de Rendas, o Mercado
Municipal , são quase todas elas estruturas a serem repensadas.
A acrescentar a tudo isto, o compromisso assumido pelo anterior Executivo, em
promover a deslocalização dos serviços municipais da Fortaleza até 31 de dezembro de
2017. Os trabalhadores que ali exercem a sua atividade têm de ser transferidos e o único
local de propriedade municipal disponível é o edifício António Bento. Todo o acervo
museológico e outros equipamentos têm de ser transferidos para um armazém. Acresce,
a necessidade de deslocalização do estúdio municipal de dança, que não ficou
assegurada.

Outra insuficiência que se arrasta ano após anos é a ausência de espaços para recolha
ou guarda de bens, inclusive os equipamentos, maquinarias e viaturas. Conclui-se que
também aqui existe uma grande prioridade, que está a ser avaliada para se estudarem
medidas para o objetivo de encontrar soluções a curto, médio e longo prazo.
Não se precaveu, em devido tempo, de forma faseada e planeada soluções para as
limitações de áreas cobertas minimamente exigíveis.
No que diz respeito a instalações, no imediato pretende-se, também, preparar a
substituição das coberturas dos telhados dos armazéns municipais e de todo o edificado
municipal onde existem materiais com amianto.
Estão a ser avaliadas e estudadas as necessidades e pretende-se estudar soluções com
perspetivas de futuro.
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O Município de Peniche, enquanto entidade e numa ótica global, a Assembleia
Municipal, a Câmara Municipal e Serviços Municipalizados, enquanto órgãos e numa
ótica especifica, precisam de saber com objetividade as instalações de que necessitam
para trabalhar e servir melhor aqueles que são a razão de todo o trabalho desta
Autarquia – a população.
Não se pode ignorar ou fazer de conta que os problemas não existem, os técnicos e os
colaboradores deste Município estão a trabalhar para os conhecer. De seguida,
pretende-se que elaborem propostas de solução e encarar-se-á a elaboração de projetos
que permitam estar, também, preparados para oportunidades que possam vir a surgir.
A realidade demonstra, para já, que na maioria dos casos não existem condições para
se trabalhar com dignidade.

É importante que todos saibam que as dificuldades são significativas e obrigam a um
esforço redobrado no que se refere ao rigor, à poupança e à exigência de se assumir o
controlo e a decisão de reduzir ao máximo certas despesas, que olhando para essas
mesmas dificuldades, se tornam obviamente supérfluas.
Procurar-se-á estabelecer orientações de bom senso que não nos levem a decisões
extremas de cortar com tudo que não se reporte aos serviços essenciais.
Este ano, entende-se como um fator estratégico e prioritário a assunção de medidas
tendentes a recuperar a qualidade dos Serviços de Higiene e Limpeza, assumindo-se um
forte investimento na aquisição de novos equipamentos e viaturas. Prevendo-se
também o reajustamento gradual dos recursos humanos.

Algumas das medidas que se pretende implementar a curto prazo:









Criação de um sistema programado e progressivo de aquisições através do
sistema de leasing, dando especial atenção à aquisição de viaturas “amigas do
ambiente”, atendendo a que existe uma grande degradação do parque de
viaturas e equipamentos. Manter uma frota com muitos anos, provoca uma
instabilidade constante nos serviços e um valor avultado de custos de reparação
e manutenção.
Elaboração de um plano de formação e implementação do princípio da formação
contínua.
Criação de um sistema de vigilância no parque de campismo e armazéns
municipais da Prageira.
Elaboração de um sistema de gestão de stocks adequado às necessidades.
Criação de medidas de promoção da eficiência energética em diversos edifícios
municipais, que passará, por exemplo: pela instalação de equipamento de
redução/correção de potência energética.
Maior controlo de abastecimento de gasóleo.
Avaliação da carteira de seguros e abertura de procedimento concursal com vista
à contratação.
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Avaliação das vantagens e inconvenientes do recurso às aquisições através da
Central de Compras da OesteCIM e da Central de Compras do Estado;
Avaliação do plano de comunicações existente e abertura de procedimento
concursal com vista à contratação;
Avaliação do sistema de redução dos consumos de água;

Para melhor atingir os objetivos enumerados nesta fase introdutória, devem ser
estabelecidos novos conceitos de direção e de gestão de “uma casa” bastante grande
que é o Município de Peniche.
A humanização, melhores relacionamentos, maior partilha, mais intervenção e
liberdade, fazem assumidamente, parte das opções da gestão autárquica.
Algumas mudanças concretizadas ou a concretizar, não são resultado de questões
pessoais, políticas, religiosas ou de foros estranhos ao normal funcionamento das
instituições autárquicas. São opções estratégicas tendentes a proporcionar as mudanças
necessárias, de forma facilitada e célere.
Ninguém é marginalizado ou ostracizado.
A seu tempo, cada um perceberá o seu espaço e a sua oportunidade de contribuir para
um melhor município e um melhor serviço à população do nosso concelho.
Nada é definitivo. Procurar-se-á, com tempo, com calma, com bom senso, conhecer
melhor as insatisfações de cada um e decidir em conformidade com as possibilidades e
as necessidades.
Sabe-se que existem alguns “vícios” e formas de trabalhar que não são as desejáveis,
alguns anular-se-ão, provavelmente, apenas pela mudança da equipa de direção
politica, outros pelas oportunidades que vão surgindo.
Os serviços do Município e dos Serviços Municipalizados tenderão a ter uma
aproximação “saudável” e uma maior colaboração desejável.
As divisões de Administração e Finanças, Planeamento e Gestão Urbanística, Obras
Municipais e de Energia e Ambiente, tenderão, obrigatoriamente, a aproximar-se mais
e a concluir que essa aproximação será benéfica para todos.
Os técnicos e demais colaboradores, independentemente das funções e das
competências e das responsabilidades, perceberão, que se pretende a sua colaboração
em tudo o que diga respeito a esta autarquia.
As ideias, os projetos, as vontades, os descontentamentos, os sentimentos e as
sensibilidades fazem parte das nossas vidas, do nosso trabalho e das funções que
exercemos em cada momento.
Todos têm o direito de o fazer, desde os trabalhadores mais diferenciados aos que em
cada momento têm sobre os seus ombros maiores responsabilidades.
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Comunicação e imagem
O princípio do conhecimento através da informação do Município é um direito que se
quer fomentar. A prioridade é constituir uma equipa para o desenvolvimento de um
novo conceito de informação à população. Esta é uma estratégia essencial nas
diferentes áreas de intervenção, seja na Educação e Ensino, no Desenvolvimento
Económico, no Turismo, no Desporto, nas Áreas de Intervenção Social, em geral de todo
o trabalho desenvolvido e a desenvolver pelo Município.
Pretende-se que a informação tenha um caráter permanente, objetivo e pedagógico, de
forma a que a imagem do concelho seja: a nossa riqueza natural, o nosso património e
as nossas gentes.

1.

Divisão de Administração e Finanças

Divisão de Finanças e de Administração
A DAF integra um conjunto de serviços que são transversais a toda a Câmara Municipal,
diversificados e cujo objetivo é garantir o apoio aos órgãos Municipais por um lado, bem
como assegurar planear e organizar as atividades da sua área de atuação, estudar e
propor medidas de rentabilização e otimização dos serviços, preparar os elementos
necessários à organização e gestão dos recursos humanos, elaborar o plano de
atividades e participar na elaboração da prestação de contas e relatório de gestão,
preparar os elementos necessários à organização, elaboração e execução do orçamento
municipal, organizar e dirigir a atividade das subunidades orgânicas, de acordo com as
orientações emanadas.
O ano de 2018 será um ano muito exigente para a Divisão de Administração e Finanças.
Em traços gerais haverá um novo sistema de contabilidade para implementar, um
renovado Código dos Contratos Públicos para cumprir, continuar a desenvolver o
projeto da modernização administrativa, aberturas de novoS procedimentos concursais
de pessoal, adequação da Norma de Controlo Interno às novas exigências e à nova
Gestão Municipal, de entre outros projetos, todos com enfoque na redução da despesa
e numa gestão eficiente e eficaz.
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Administração Pública reativa
O direito público, desde há anos, está cada vez mais focado numa Administração Pública
reativa. Ou seja, desburocratizar a administração, dando instruções diretas e claras ao
munícipe da forma de atuar e reservando à Administração Pública a fiscalização da
situação comunicada pelo munícipe.
Além da mudança de paradigma para a Administração Pública, que está assente numa
administração pró-ativa, em que todos os atos administrativos terminavam com uma
decisão da administração (deferimento ou indeferimento), neste momento, a filosofia é
precisamente a inversa, são dadas as diretrizes ao munícipe e a Administração,
relativamente, fiscaliza a situação. A Administração atua depois da situação decorrida.
No entanto, esta fiscalização passa a ser mais exigente, as operações no terreno são
antecedidas de um trabalho prévio e exaustivo de validação, tanto ao nível legal, como
regulamentar, das situações comunicadas pelos munícipes.
Esta alteração do paradigma, faz com a fiscalização passe a ter um papel fundamental,
o que vai obrigar a repensar este serviço com o objetivo e lhe dar uma nova dinâmica.

Modernização administrativa
A modernização administrativa assume-se como determinante para prestar um melhor
serviço público e mais adequado. 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, controlada e sobretudo levar a Administração ao
Munícipe, evitando que o mesmo se desloque ao Município e até a vários edifícios para
resolver as diversas questões que muitas vezes um mesmo processo / objetivo obriga.
Para isso, 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 sistemas de informação.

Regulamentação
Os anos de 2015 e 2016 foram prósperos em alterações legislativas, principalmente na
área do direito público e em concreto no direito administrativo. Estas alterações
motivaram a revisão de vários regulamentos municipais. A par das alterações legislativas
surgiram entretanto novos acontecimentos que provocaram a revisão dos regulamentos
municipais.
Em 2018, sem prejuízo de iniciar a revisão e ou elaboração de outros Regulamentos,
pretende-se dar continuidade e efetivar a revisão dos seguintes:



Atividade de comércio a retalho não sedentária e da atividade de restauração ou
de bebidas não sedentárias no concelho de Peniche.
Taxas, Tarifas e Preços.
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Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior.
Horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços no concelho de Peniche.
Parque Municipal de Campismo de Peniche.
Publicidade e de Ocupação do Espaço Público.

Norma de Controlo Interno

A NCI, como plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo que
visam assegurar o desenvolvimento das atividades municipais de forma ordenada, eficaz
e eficiente, tendo em vista a salvaguarda dos ativos, a prevenção e detenção de
situações de ilegalidade, fraude e erros, a exatidão e a integridade dos registos
contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, com as várias
alterações legislativas, como seja a entrada em vigor do Sistema de Normalização
Contabilística e as alterações ao Código dos Contratos Públicos, a par da nova Gestão
Municipal, apresenta-se desadequada, pretendendo-se proceder à sua revisão.

Tratamento das reclamações
A satisfação dos munícipes / utentes e clientes do nosso território são a razão da
prossecução do serviço público que o Município presta. Por sua vez, a insatisfação, é um
indicador da necessidade de ajustar comportamentos e procedimentos com o objetivo
de ir ao encontro das expetativas. Nesse sentido, é essencial criar condições para o
tratamento de reclamações, como, independentemente da dimensão, localização e
setor.
Para o efeito e como garantia da receção e encaminhamento da reclamação, pretendese criar um serviço de atendimento telefónico direto para acolher as sugestões e gerir
as reclamações.
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)
A 1 de janeiro de 2018, entra em vigor um novo sistema contabilístico, o Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (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.
Para a implementação deste normativo vai ser necessário criar uma equipa
multidisciplinar que integre os serviços de Contabilidade, Património, Aprovisionamento
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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 que é condição essencial para implementação do SNC-AP. Para suprir esta
dificuldade será fulcral 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. A análise patrimonial, numa primeira fase, será a grande
dificuldade, dado que é necessário identificar todos os bens imóveis existentes e que
não constam do Balanço, verificar se os imoveis já inventariados têm associado o Valor
Patrimonial Tributário (VPT) e efetuar uma avaliação dos bens cedidos.
Numa fase inicial ponderar-se-á o recurso a consultadoria externa, a avaliar mediante
caderno de encargos a desenvolver.

Aquisição de Bens e Serviços e o Novo Código dos Contratos Públicos
O serviço de Aprovisionamento é um serviço transversal a toda a estrutura do Município,
que desenvolve todos os procedimentos de aquisição de bens e serviços. Em 2018
haverá novos desafios:








Implementar as alterações ao Código dos Contratos Públicos que entram em
vigor no dia 1 de janeiro de 2018, que exigirá um estudo de todas as aquisições
previstas no Orçamento de 2018.
Elaborar um Plano de Aquisições para 2018, em conjunto com os serviços
requisitantes, para avaliar e acompanhar as oportunidades criadas através da
Central de Compras da OesteCIM e da Central de Compras do Estado.
Análise e avaliação da política de Gestão de stocks, com vista a uma melhor e
mais eficiente racionalização das compras, de forma a reduzir o desperdício e
consequentemente, a despesa pública.
Desenvolvimento e aprofundamento dos procedimentos de fim do ano
contabilístico, nomeadamente quanto à inventariação dos bens em stock.

Cobrança de Receitas
A receita merecerá uma atenção especial, procurando-se otimizar a rentabilização dos
recursos e edifícios municipais bem como um acompanhamento e controlo das dívidas
de terceiros.
A localização da Tesouraria no edifício sede dos Paços do Concelho, como serviço que
serve como finalização e consumação de um conjunto de licenciamentos e serviços, que
obriga à deslocação por parte dos munícipes às instalações físicas do Município é uma
das principais preocupações, na medida em que só por si é um entrave à prestação de
um serviço célere, eficaz e eficiente.
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Pretende-se obviar este desconforto com a implementação de novas formas de
pagamento, como por exemplo, o pagamento por transferência bancária e multibanco,
o que exige a ponderação caso a caso, e a implementação de procedimentos e
adequação das plataformas existentes. A título de exemplo e como uma das prioridades
para 2018, pretende-se criar condições para que as rendas da Habitação Social possam
ser pagas por multibanco.

Recursos Humanos
A política de Recursos Humanos é um eixo determinante para a concretização das
competências e das atribuições municipais. A preocupação com o bem-estar dos
trabalhadores como um fator potenciador de um serviço público mais eficaz e eficiente,
será uma prioridade constante num exercício dinâmico de equilíbrio entre a adequação
dos recursos às exigências de hoje e a capacidade financeira do Município.
A adequação da estrutura organizacional à dinâmica que se pretende implementar, será
alvo de avaliação e estudo no ano de 2018, com o objetivo de procurar um modelo que
permita a definição clara da contribuição de cada para o todo, com a responsabilização
e delegação de competências que garantam um funcionamento operacional e tranquilo
e que se traduza numa resposta célere ao Munícipe e à comunidade.
O ano de 2018 promete ser um ano de viragem. Desde logo, o Orçamento de Estado
para 2018, aprovado recentemente, que prevê a reposição de uma parte dos direitos
dos trabalhadores.
Por outro lado, dando continuidade ao processo iniciado pelo anterior executivo,
embora ainda sem efeitos práticos, a entrada em vigor dos acordos coletivos de
empregadora pública, determinarão, entre outros direitos, a reposição de três dias de
férias e a dispensa do trabalhador no dia do aniversário.
A formação será também uma aposta para 2018, com o levantamento das necessidades
e a criação de condições para assegurar a formação adequada ao posto de trabalho de
forma a dotar os trabalhadores das competências necessárias para o desempenho das
suas tarefas.
Conscientes do défice de Recursos Humanos em quase todos os serviços, será elaborado
um estudo para identificar as necessidades e estabelecer um plano de prioridades de
forma a programar a contratação.
Como objetivo de curto e médio prazo, pretende-se reduzir, gradualmente, o recurso a
trabalhadores através de programas ocupacionais, bem como regularizar as situações
de postos trabalho que são ocupados por trabalhadores com contrato em funções
públicas por tempo determinado e outras modalidades de emprego.
No entanto, tendo presente a morosidade dos procedimentos concursais e a
necessidade de uma avaliação dos possíveis reajustamentos internos, o ano de 2018,
será essencialmente um ano de avaliação e programação para o futuro.
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Sem prejuízo da concretização dos procedimentos concursais em curso e de todos os
reajustamentos que sejam possíveis concretizar em 2018 por recurso à mobilidade, a
contratação de trabalhadores para os Serviços de Higiene e Limpeza e para a criação do
Serviço de Património serão as prioridades para este ano.

2.

Divisão de Energia e Ambiente

A DEA integra um conjunto de serviços públicos essenciais e outras áreas muito
relevantes para o concelho, quer na organização e modernização dos serviços, quer no
contributo para que o território seja atrativo, energeticamente e ambientalmente
sustentável e inteligente.
Nesta medida, apresentando-se muito limitado nos recursos humanos e operacionais
com que trabalha, urge dotá-lo das condições e das ferramentas indispensáveis ao
cumprimento dos objetivos da autarquia e do potencial de crescimento que
apresentam.
As opções estratégicas e o orçamento associado, são o garante de uma mudança
sustentável e indispensável.
Ao nível energético, a aposta num concelho com iluminação pública (IP) LED será
expandida em 2018, agora com a participação da OesteCIM, prevendo-se que daí resulte
o primeiro concelho do Oeste, e do País com Iluminação Pública (IP) 100% LED.
É relevante a contribuição do concelho, à sua escala, para a diminuição de CO2 emitido
para a atmosfera, em cerca de 1.550 toneladas/ano.
A instalação de luminárias de iluminação pública autónomas, utilizando a energia solar,
também está prevista para locais sem rede de IP, como é o caso da ponte existente na
zona do Fosso, onde se situava o antigo campo de futebol do GDP.
Concretizar a instalação de um sistema de baterias de condensadores para
compensação de energia reativa em vários edifícios municipais e utilização de
equipamentos de elevado rendimento e baixo consumo, também se enquadra nesta
política de uma gestão mais racional de energia.
Ao nível dos combustíveis para a frota de viaturas municipais, destaca-se o controlo mais
rigoroso e eficaz da sua utilização e o recurso a viaturas novas elétricas, sempre que
disponíveis no mercado para os fins pretendidos.

A PRODUÇÃO e UTILIZAÇÃO de energia elétrica na ilha da BERLENGA, é um desafio que
vai merecer uma atenção prioritária e serão dinamizadas medidas para que venha a ser
concretizada, a médio prazo, uma grande MUDANÇA energética na ilha.
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É importante alterar a realidade atual, que comporta: risco Ambiental (transporte do
diesel); risco de segurança pessoas e bens; custos operacionais elevados; falta de
enquadramento legal e regulatório claro e específico para a situação existente na ilha.
A Mudança implica: produção com fontes de energia renovável; eficiência energética e
otimização do Consumo; desenvolvimento da rede de distribuição; envolvimento de
stakeholders.
O que está, e vai continuar, a ser feito ao nível técnico é: consolidar análise e estudo do
consumo de forma detalhada; estudo de solução eólica específica para realidades em
ilhas com estas características e consolidar o modelo de produção na forma de mixenergético, através de soluções fotovoltaicas (fonte principal) e eólicas.
Pretende-se, para concretizar e implementar o novo sistema de produção de energia
elétrica na ilha, que seja apresentada candidatura ao H2020 no âmbito da “Clean
Energy for EU Islands”, dinamizada pela EDP Distribuição, que envolve as seguintes
fases: criação de consórcio europeu; preparação e apresentação de candidatura e
aprovação da candidatura até final de 2018.

Ao nível das comunicações, serão implementadas soluções tecnológicas que permitam
uma interação mais eficaz e moderna entre os munícipes e os serviços municipais, e
entre os próprios serviços, bem como a diminuição dos custos nas comunicações fixas,
móveis e de dados.
A grande aproximação que se pretende fazer aos munícipes e a rápida resposta a
situações correntes, muitas vezes básicas, mas que precisam de conhecimento e
intervenção prioritária dos serviços, será concretizada através de plataformas web,
instaladas em simples smartphones, permitindo ações de reclamação sobre a
disposição geográfica de mobiliário urbano ou equipamentos, sinalização, assim como a
indicação da sua deterioração, seja dos equipamentos seja das infraestruturas, e
sugestões de intervenção ou até de disposição geográfica. Através de uma aplicação de
Sugestões/Reclamações via WEB o Munícipe facilmente identifica um determinado local
no mapa e indica o problema com associação da respetiva descrição e foto.
Internamente esta indicação será canalizada para o departamento respetivo que lhe
dará o tratamento adequado, ficando igualmente com um histórico de intervenções. O
desafio não é tecnológico, mas procedimental, garantindo que efetuada a
sugestão/reclamação, esta é tratada de forma eficiente e eficaz pelos serviços
municipais. Também ao nível da transparência da administração, este modelo será
importante, por permitir o acompanhamento pelo munícipe da tramitação e
concretização do solicitado. Pretende-se ainda evoluir para soluções que permitam ao
próprio munícipe registar eventos, associar fotografias, que serão divulgadas e
georreferenciadas pelos serviços de comunicação municipais.
A desmaterialização documental interna e na relação com requerentes e técnicos será
também dinamizada, implementando produtos de facilitação de entrega de processos
em formato digital.
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A política ambiental apostará na beneficiação do sistema de gestão de resíduos urbanos
(RU), na realização de operações de proteção e conservação ambiental e na dinamização
de projetos que visem a promoção do desenvolvimento sustentável do território e
contribuição para o aumento da sensibilidade e consciência ambiental dos cidadãos,
mediante a realização de ações de sensibilização ambiental dirigidas à população em
geral e à comunidade educativa em particular.
Perspetiva-se o investimento em equipamentos de deposição de RU na zona antiga da
cidade para maior conforto dos utilizadores e proporcionar maior higiene e limpeza das
ruas, bem como a instalação, em locais estratégicos, de conjuntos de contentores tipo
“Ilhas Ecológicas” e aquisição de uma viatura para recolha de RU, em compactação dos
RU depositados em “Moloks”, uma viatura com sistema de lavagem de ruas e
equipamentos de deposição de RSU e contentores de superfície de 1 m3 de capacidade.
Em termos de limpeza urbana e limpeza de praias, a aposta na melhoria da prestação
destes serviços traduzir-se-á na utilização de aspiradores urbanos, aquisição de
papeleiras urbanas, papeleiras de praia, uma nova máquina de limpeza de praias e uma
retroescavadora com balde de lâmina. No período da época balnear (1 Junho -15
Setembro) manter-se-á a opção de realizar o serviço de limpeza de praias e limpeza
urbana costeira do concelho através de prestação de serviços externa, que decorrerá
também durante o período da prova do circuito mundial de surf Rip Curl Pro Portugal.
As praias de Bandeira Azul serão dotadas de novos equipamentos para elevar a
qualidade disponibilizada aos utentes, prevendo-se a colocação de novas placas
direcionais, painéis informativos para Edital de Praia, painéis informativos bilingues
sobre proteção sistema dunar e suportes de cinzeiros de praia. Também promover-se-á
a construção de novos acessos sobrelevados em conformidade com o Programa da Orla
Costeira Alcobaça - Cabo Espichel e a aquisição de mais estrados, para aumento da
facilidade de acesso e comodidade dos utilizadores.
Dado que para assegurar uma boa prestação de serviços de higiene e limpeza durante
todo o ano é imperativo que exista uma dotação de recursos humanos em número
adequado. Perspetiva-se um forte investimento na contratação de pessoas para este
serviço municipal.
Garantida a correta afetação de pessoas aos serviços municipais na área de ambiente,
será possível intervir na proteção e conservação ambiental do sistema dunar norte
através da colocação de regeneradores dunares entre as praias de Peniche de Cima e
Baleal-Campismo, no sentido de promover a retenção da areia nas dunas e o
crescimento da vegetação autóctone tão necessários à estabilização deste património
natural.
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, a resinagem e a realização de outras operações de gestão florestal e
de ordenamento, destinadas à conservação e valorização deste ativo municipal.
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O Programa Ecovalor, é um programa de educação ambiental sobre resíduos urbanos
promovido pela Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de
Lisboa e do Oeste, SA, e, neste contexto, prevê-se a implementação do Concurso
“Separa e Ganha” visando aumentar as quantidades de plástico e metal separados para
reciclar e também sensibilizar e educar a comunidade escolar, seus familiares e a
comunidade envolvente, para a correta utilização do Ecoponto Amarelo, bem como a
dinamização de ações de sensibilização da Valorsul.
Por iniciativa dos serviços municipais e com os recursos disponíveis também se prevê a
realização de algumas iniciativas conducentes à sensibilização para a temática da
poupança de água e energia.
O Mercado Municipal merecerá uma atenção especial, criando as condições para
potenciar as atividades tradicionais aí desenvolvidas, mas também dinamizando outras
iniciativas, encetando um processo de transformação do espaço, melhorando as
instalações, modernizando a sua gestão, promovendo a sua promoção, sem nunca o
descaracterizar.
Na feira mensal será concretizada a elaboração de um novo regulamento que, para além
das normas legais e funcionais adequadas à legislação em vigor, acrescente valia
financeira, sem aumentar o valor cobrado por feirante.
No domínio da regeneração e reabilitação dos espaços públicos, a autarquia prevê, no
ano de 2018, intervir num conjunto de locais nucleares com interesse histórico e
patrimonial, com o objetivo de dignificar, valorizar e dotar os mesmos de condições
adequadas de utilização, segurança e conforto. Destacam-se as obras previstas de
Requalificação da entrada da Fortaleza de Peniche, Requalificação do Jardim do Baluarte
de São Vicente, construção de passeios no Campo da República…
A outra escala, mas sempre com o propósito de melhoria da qualidade do espaço
público, do ambiente urbano e da qualidade de vida das populações, prevê-se
incrementar a arborização de vários espaços verdes, arruamentos e praças, valorizando
o papel da árvore na melhoria da qualidade do ar e microclima, na redução do ruído, e
como elementos estéticos, pela variação de cores, texturas e volumes que imprimem
aos espaços urbanos. Salienta-se a escolha criteriosa das espécies a aplicar, dada a
grande dificuldade de adaptação ao clima marítimo local.
Estão, igualmente, previstas intervenções de beneficiação de alguns nós viários no
interior da cidade, nomeadamente, as rotundas junto ao Mercado Municipal e Tribunal,
e a rotunda da Fundibronze, bem como a colocação de floreiras, mobiliário urbano e
plantação de canteiros em artérias principais.
Ao nível do recreio ativo e da prática desportiva destaca-se a intervenção no Parque
Urbano da cidade de Peniche, com a criação de um parque infanto-juvenil. Está também
prevista a instalação de parques infantis, nomeadamente na localidade da Coimbrã, e
na escola EBI 1,2,3 de Peniche.
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A melhoria das condições de trabalho do Serviço de Espaços Verdes, a sua dotação de
recursos humanos adequados, as condições de armazenamento e produção de plantas,
merecerá também uma atenção especial.

3.

Divisão de Obras Municipais

A DOM é composta por um conjunto de diversas equipas que desenvolvem a sua
atividade, por administração direta, em abrangentes áreas de intervenção, executando
obras de construção civil, de carpintaria, de canalização, de pintura, de colocação e
manutenção de sinais de trânsito, de asfaltamento e de outras que não se enquadrando
no conceito inicial das funções atribuídas há muito que fazem parte das suas obrigações,
como são, por exemplo: o caso do auxílio à quase totalidade do apoio às festas e outros
eventos no concelho.
Tecnicamente a DOM, acompanha, também, todas as empreitadas do Município e
muitas das promovidas pelas Instituições de Solidariedade Social do nosso concelho.
Ao nível de Recursos Humanos necessita de alguns ajustamentos, nomeadamente na
aposta no recrutamento de jovens aprendizes para a carpintaria, no ajustamento ao
nível de chefias intermédias e de decisões com vista a colmatar algumas saídas que se
vão fazendo sentir de ano para ano.
Sabendo que é um ano onde a divisão não poderá receber grandes recrutamentos,
atendendo à opção de gestão onde se prioriza o esforço de meios para os Serviços de
Higiene e Limpeza, haverá, mesmo assim, um reforço no investimento na área de
viaturas e equipamentos que necessitam de ser substituídos.
Ao nível de execução de novas obras, de manutenções regulares, de asfaltamentos
planeados e das diversas frentes de trabalho que estão destinadas a esta divisão, serão
feitos todos os esforços para os executar.
No próximo ano continuar-se-á a intervir no parque de campos ao nível de
infraestruturas e de outros melhoramentos.
A obra de construção dos acessos e estacionamentos na envolvente da Escola Superior
de Tecnologia do Mar foi um compromisso assumido que importa conclusão.
Pretende-se, também, em breve executar a obra de ordenamento e de melhoramentos
da chamada Estrada dos Remédios.
Outras possibilidades estão em aberto, nomeadamente, em relação a intervenções nos
balneários públicos do Parque Ilido de Abreu, a reabilitação de casas de banho publicas,
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do Talude na Rua António da Conceição Bento, intervenções na Rua Dr. Francisco
Coutinho e algumas outras intervenções.
De acordo com os objetivos de curto prazo, prevê-se para breve, intervenção em
algumas instalações municipais, no edifício principal, no edifício Vasco da Gama e nos
Armazéns Municipais da Prageira.
Outro objetivo passa por programar as necessidades de asfaltamento com um
planeamento a 4 anos.
A DOM, pretende corresponder com determinação e de forma ajustada às orientações
da nova gestão de acordo com os meios ao dispor e assumindo as naturais fragilidades
e insuficiências, procurando transmitir sempre as dificuldades e objetivando as
propostas para melhorar a atividade de toda a divisão.

4.

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

No ano de 2018, a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) continuará a
incrementar, desenvolver e concretizar todas as ações previamente definidas no âmbito
do Planeamento Urbanístico Estratégico, Ordenamento do Território e Gestão
Urbanística.
Considerando que as ações mencionadas envolvem grandes desafios para o Município
de Peniche, torna-se assim necessário, mais uma vez, estabelecer prioridades, ponderar
os recursos disponíveis e dotar os serviços dos meios adequados, visando sempre a
eficácia, as respostas atempadas e as metas definidas.
Do mesmo modo e apesar das restrições financeiras a que o Município tem sido sujeito,
há também que dar continuidade às tarefas em curso e rentabilizar os recursos internos,
humanos e logísticos, sempre em articulação com aqueles que provêm das assessorias
externas entretanto contratadas para o efeito.
Convém ainda evitar a dispersão das opções a tomar e continuar a definir, com rigor,
prioridades, excluindo desse rol as tarefas relacionadas com os instrumentos de
planeamento e de ordenamento do território que, atualmente, se consideram
desadequados ou de difícil resolução a curto prazo.
Em suma, os serviços municipais devem continuar a desenvolver os instrumentos de
planeamento urbanístico e de ordenamento do território que se considerem prioritários
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e indispensáveis, sem prejuízo da definição de outras ações paralelas e ou subsidiárias
com eles relacionadas, de modo a que o Município possa atingir os objetivos que têm
sido estabelecidos e dos quais se destacam os seguintes:


Adaptar o planeamento urbanístico estratégico, o ordenamento do território e a
gestão urbanística ao atual contexto de desenvolvimento urbano, à regeneração
dos centros dos aglomerados urbanos e ao mercado imobiliário.



Planear tendo sempre em consideração a realidade, onde a oferta de habitações
para venda tem sido superior à procura, estimulando assim a reabilitação
urbana, os processos de arrendamento e a crescente procura de investimentos
em novas atividades económicas, geradoras de crescimento e de emprego.



Atenuar os desequilíbrios sociais, tendo em atenção que, apesar do excesso de
oferta habitacional, existem setores da população, designadamente os mais
idosos, que continuam a viver em situações pouco dignas em imóveis sem
condições de habitabilidade, insalubres e, por vezes, sem garantias de
segurança.

Para cumprimento desses objetivos é, pois, fundamental que o Município continue a
concentrar os seus esforços no desenvolvimento dos seguintes instrumentos de
planeamento urbanístico e de ordenamento do território:









Dar continuidade e concluir, com celeridade, o processo de revisão do PDM à luz
da legislação entretanto publicada.
Promover as 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 de atividades económicas.
Dar continuidade às ações e planos de Reabilitação Urbana dos principais centros
urbanos do concelho, com vista ao aproveitamento dos incentivos relacionadas
com essa reabilitação, à recuperação e valorização do património edificado e à
otimização das condições de habitabilidade e de conforto das populações nas
zonas históricas, melhorando também a atratividade e incrementando o
mercado de arrendamento para atrair as famílias mais jovens para os centros
urbanos.
Promover a realização do projeto da segunda fase da recuperação e qualificação
do Fosso da Muralha, incluindo os arranjos exteriores envolventes, encarando
todas as ações daí consequentes como elementos essenciais para a qualificação
urbana e imagem da cidade.
Desenvolver as Unidades de Execução que se considerem adequadas para a
requalificação urbana das áreas críticas dos principais aglomerados do concelho,
de onde se destacam os eixos centrais da cidade de Peniche, das áreas centrais
dos aglomerados de Ferrel, da Atouguia da Baleia e dos Casais do Baleal.
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Incrementar todas as ações definidas nas propostas do PEDU, na planta de
delimitação da ARU e no programa do ORU, designadamente:
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável:
a) Alteração dos percursos pedonais e arranjos complementares do Campo da
República, incluindo estatuária e um percurso ciclável.
b) Definição de percursos pedonais e cicláveis.

Plano de Ação para a Regeneração Urbana:
a) Requalificação do espaço público adjacente ao Fosso da Muralha, incluindo
percursos de mobilidade urbana de meios suaves, ampliação e definição de
novas áreas de estacionamento e delimitação de uma área de grandes
dimensões, unitária, com funções tradicionais de rossio, preparada para
albergar eventos ao ar livre, como feiras e concertos.
b) Remodelação e conclusão do edifício da antiga Central Elétrica, ora
designado CCI, cuja obra se encontra interrompida e que necessita de uma
nova programação formal e funcional, de modo a rentabilizar o edifício com
serviços e atividades polivalentes.
c) Demolição e alargamento da Rua 13 de Infantaria, com vista à correção da
ligação rodoviária da Avenida do Porto de Pesca à Avenida Paulo VI e eixo
central da cidade de Peniche.
d) Requalificação da Estrada dos Remédios e arranjo urbanístico do Largo do
Santuário.
e) Outras ações que sejam suscetíveis de complementar as descritas nas alíneas
anteriores e de contribuir para a globalidade das operações de reabilitação
urbana (ORU) elencadas na proposta previamente definida e já aprovada,
como, por exemplo, a rentabilização de espaços da Fortaleza de Peniche, a
Remodelação do Mercado Municipal e a requalificação das zonas adjacentes
do Baluarte da Gamboa e da Praia do Quebrado.
f) Outras ações consideradas prioritárias, como por exemplo, a remodelação
do Canil Municipal, plantação de árvores nos espaços verdes e reorganização
de áreas de estacionamento existentes na cidade e noutros aglomerados
urbanos do Concelho.
Tal como nos anos anteriores, para além das ações supracitadas, os serviços municipais
devem continuar a desenvolver outros estudos e projetos, como, por exemplo, planos
de alinhamentos e arranjos urbanísticos que se considera necessários para o apoio à
gestão urbanística corrente e às necessidades de requalificação de espaços públicos
inseridos nos aglomerados urbanos do concelho, de modo a dar resposta às solicitações
casuísticas e quase diárias dos executivos e órgãos colegiais da Câmara Municipal e das
juntas de freguesia.
Mesmo tendo em atenção a falta de recursos humanos, os serviços competentes, em
articulação com outros setores do Município, terão também de elaborar e ou participar
18|49

na elaboração dos cadernos de encargos necessários ao lançamento de concursos para
a elaboração de projetos de execução, nomeadamente nos domínios da habitação
social, equipamentos de apoio social ou coletivo e das vias cicláveis e pedonais.

Gestão urbanística
A gestão urbanística corrente, à semelhança dos anos anteriores, deve adaptar-se às
novas disposições legais e à rentabilização dos recursos humanos disponíveis, focando
sempre a sua ação na plena satisfação das iniciativas dos particulares e no
desenvolvimento integrado dos conjuntos urbanos.
Se bem que o Município de Peniche, nos últimos anos, tenha sido obrigado a reduzir, de
forma continuada, os citados recursos humanos, e tenha sofrido, por força da lei,
restruturações orgânicas significativas, há que dar continuidade à dinâmica de
restruturação da unidade funcional onde se integram os setores de gestão urbanística,
fiscalização técnica e apoio às atividades económicas, tendo sempre como primado a
eficácia dos serviços e as crescentes exigências das tarefas que lhe são atribuídas.
Servem de exemplo: a exigência de informação permanente e muito sistematizada e
parametrizada por parte do Instituto Nacional de Estatística, cujo trabalho tem de ser
feito nos serviços e que, na prática exige um funcionário em permanência; a legislação
sobre a certificação energética, que exige a entrega de uma quantidade apreciável de
documentação nos processos; as novas competências dos Municípios no licenciamento
industrial e na energia, e, principalmente, a crescente necessidade de serem realizadas
ações de controlo e fiscalização sucessiva das operações urbanísticas sujeitas a
licenciamento, comunicação prévia, mera comunicação prévia e até mesmo daquelas
que se encontram isentas de controlo prévio.

Também a crescente necessidade de intervenção na verificação das condições de
segurança e salubridade de imóveis degradados, em colaboração com os serviços de
Proteção Civil, deve continuar a merecer a melhor atenção por parte dos serviços que
compõem a unidade orgânica onde se insere o planeamento urbanístico estratégico, o
ordenamento do território e a gestão urbanística.
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5.

Orientações estratégicas

Um Município só poderá esperar dos seus colaboradores uma resposta à altura da
ambição dos seus autarcas e da sua população quando estiverem reunidas as condições
de trabalho que proporcionem essa mesma exigência.
Ao mesmo tempo que a Câmara Municipal procura desenvolver uma estratégia de
desenvolvimento económico para o nosso concelho, deverá, também, esforçar-se na
construção ou aquisição de novas condições para quem aqui trabalha.
No próximo ano, continuará a desenvolver-se a execução da obra do Centro Escolar da
Atouguia da Baleia, sendo certo neste momento a necessidade de se proceder à
alteração do projeto e à reformulação da sua candidatura através do Centro 2020.
A candidatura de designada 2ª fase do Fosso das Muralhas, está em fase de análise do
projeto de execução, prevendo-se uma decisão para breve em sede do júri em relação
ao caminho a seguir.
Quanto à remodelação do Edifício da Antiga Central Elétrica, está a avaliar-se o projeto
e a ponderar a sua alteração de acordo com a análise efetuada em reunião da Câmara
Municipal, depois de consultada a responsável pelo Centro 2020 e perspetivada uma
solução mais ajustada à dimensão e às caraterísticas das áreas previstas de edificação,
considerando-se ser possível o aproveitamento integral para atividades culturais.
Este deverá, também, ser um ano para encarar o processo de revisão do Plano Diretor
Municipal (PDM) de forma determinante:






No que concerne a decisões a tomar à luz dos interesses do Município de Peniche
e da população.
Na definição sobre quais são as opções de manter a atual Marginal Norte,
alterando o seu trajeto mais para o interior por razões de segurança e de
proteção das falésias, ou, em alternativa, projetar e aprovar uma nova via
alternativa no sentido do centro da península.
Na decisão de, se deve ou não avançar rapidamente com as unidades de
execução das Vilas de Atouguia da Baleia e de Ferrel.
Ou, se se deve dar prioridade a outras unidades de execução na península de
Peniche, como fatores determinantes para o desenvolvimento económico,
nomeadamente na área turismo.

Estes são alguns dos desafios com que o Executivo será confrontado e precisa de tomar
decisões o mais rapidamente possível.
O Plano de Urbanização do Vale do Grou, depois de muitos anos de indecisões, está
finalmente aprovado.
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Também aqui importa tomar decisões, se é de avançar com a unidade de execução mais
próxima do nó da IP6 de Porto de Lobos ou pela unidade de execução mais próxima da
saída da IP6 com ligação à Lourinhã.
Pretende-se ouvir os proprietários dos terrenos e constituir, assim, mais conhecimentos
para decidir em consciência.
É um processo que importa iniciar, quanto mais depressa melhor.
O nosso Concelho aguardou tempo demais por esta importante ferramenta e agora
importa dinamizar esta oportunidade.
Se se conseguir dinamizar durante este ano as frentes até aqui abordadas, conseguir-seá contribuir decisivamente para o incremento de condições para o desenvolvimento do
nosso Concelho.
Sendo este o primeiro ano de mandato do novo Executivo e uma fase de adaptação e
conhecimento entre os novos autarcas e os colaboradores que compõem as quatro
divisões entendamos que só por esse facto deve ser compreendido com um esforço
muito grande para ambos os lados.

Desenvolvimento económico
Tornou-se há muito evidente para a maioria dos autarcas a necessidade de proceder a
uma aproximação entre o Município, as empresas e os investidores.
Ouvir, apoiar, e procurar dinamizar os diferentes setores da atividade económica são
nos dias de hoje parte fundamental da estratégia de muitos dos municípios portugueses.
O nosso não pode e não deve abster-se desse princípio.
O novo Plano Diretor Municipal (PDM) é entendido como um instrumento para
potenciar o nosso desenvolvimento. A sua aprovação, a dinamização de Unidades de
Execução, quer sejam na cidade ou nas da Vila de Atouguia da Baleia e Vila de Ferrel, e
o que se conseguir potenciar com a nova zona industrial de Vale do Grou, podem e
devem ser, também elas, determinantes para uma maior dinâmica concelhia, quanto ao
investimento, à dinâmica das empresas, à criação de emprego e de riqueza no nosso
concelho.
Sendo este concelho marcado durante décadas, fundamentalmente, por dois setores
económicos tradicionais: a pesca e a agricultura, nos últimos anos criaram-se novas
dinâmicas no setor do turismo e particularmente na chamada economia dos desportos
ou atividades ligadas ao mar, às ondas, às praias e às potencialidades que a própria
natureza proporciona.
O turismo e as suas potencialidades continuam a ser o grande desafio para Peniche,
onde há uma necessidade estruturante de definir o que se quer ser como Concelho.
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Pretende-se, logo que possível, criar uma equipa, uma estrutura de apoio e
acompanhamento às empresas e aos investidores.
A inexistência atual de uma associação comercial é ela própria uma carência enorme
que se transformou numa dificuldade para o concelho.
Não sendo competência do município a criação de entidades empresariais, não deixa de
ser assumido esta preocupação e o propósito de ajudar e fomentar a sua criação no
nosso concelho. Pretende-se, também, avaliar e estudar a constituição de uma
Comissão Municipal Empresarial para auxiliar e participar juntamente com o Executivo
na procura de um caminho firme e estruturante para o tecido empresarial.

6.

Educação

Considerando que a Educação e o Ensino são sensibilidades estruturantes do que somos
como comunidade, merece, desde logo, também, um sentido de prioridade. Nesse
propósito irá procurar-se, com a rapidez que seja possível, analisar, avaliar e decidir
como implementar uma nova estratégia na procura de uma sociedade mais solidária,
participativa, com mais conhecimento, e maior sentido ético.
Pretende-se neste setor desenvolver um extenso debate entre toda a comunidade,
passando pelos profissionais, pais, alunos, autarcas e demais interessados que serão
convidados a participar.
Um dos objetivos é proporcionar a todos, muito especialmente às crianças e aos jovens,
o desenvolvimento de maiores e melhores competências.
É dever de todos os autarcas procurar analisar e aprofundar sobre a realidade deste
setor determinante, tendo em consideração um mundo em constante evolução.
É isso que o Município de Peniche pretende assumir.
De resto, continuar-se-á a intervir e a contribuir de acordo com as competências que
estão incumbidas à autarquia, procurando-se melhorar as intervenções e a proporcionar
todo o apoio às estruturas escolares.
Aquando da preparação das GOP para 2019, espera-se apresentar novas perspetivas de
intervenção.
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7.

Política Municipal para o Associativismo

A Câmara Municipal de Peniche reconhece o papel das Associações locais ao nível da
democracia, da cidadania e da participação social, bem como, ao nível da intervenção
social, do desporto, da cultura e do lazer, entre outros. Assim sendo, o Município
destaca as Associações como importantes parceiros no desenvolvimento local do
Concelho e continuará a apoiar e a incentivar a iniciativa associativa no concelho.
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, será objeto de um processo de
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:
• Implementação, avaliação e reformulação do Regulamento Municipal de Apoio
ao Associativismo.
• Caracterização dos recursos associativos locais, como forma de incentivo à
cooperação interassociativa e de aprofundamento do conhecimento do tecido
associativo local.
• Criação de conteúdos e manutenção do Portal do Associativismo, como
plataforma digital interativa de divulgação e valorização do tecido associativo e
das suas dinâmicas.
• Dinamização de fóruns associativos, enquanto espaços privilegiados de
mobilização para a participação nos processos de decisão e de ação relacionados
com o desenvolvimento associativo e local.
• Promoção da capacitação dos atores associativos.
• Realização de um evento anual de valorização e divulgação do tecido associativo
do Concelho.
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8.

Política Municipal para a Juventude

Reconhecendo o potencial de desenvolvimento existente nos jovens, a Câmara
Municipal assume o desafio de criar políticas de juventude, cada vez mais participativas
e construídas com os jovens, que promovam os seus direitos e aspirações, bem como a
sua participação plena e efetiva na vida da sociedade e na tomada de decisões.
O reconhecimento dos jovens como um setor de cidadania com entidade própria e
diferenciada, com circunstâncias e necessidades específicas, exigem políticas públicas
que tenham em conta a sua realidade desigual relativamente aos adultos. Assim, as
políticas de juventude serão políticas de definição e construção de cidadania, políticas
através das quais se proporcionem elementos que permitam aos jovens o
desenvolvimento de capacidades, enquanto cidadãos, para elaborar o próprio projeto
de vida e participar na construção de projetos coletivos.
O Município desenvolverá a sua ação no sentido de potenciar as capacidades criativas
dos jovens, fomentando a sua participação ativa, com o objetivo de melhor conhecer as
aspirações e as necessidades dos jovens do concelho.
O Município disponibilizará incentivos aos jovens para a participação social e o
empreendedorismo, apoiando as atividades das associações juvenis e promovendo as
seguintes iniciativas:


Acompanhamento e apoio às associações juvenis concelhias, bem como às suas
atividades, tendo em vista a sua maior dinamização e intervenção.



Acolhimento e acompanhamento dos jovens no sentido de apoiar as suas
iniciativas.



Realização da Semana da Juventude de Peniche.



Coorganização e promoção da participação dos jovens nas atividades do Oeste
Jovem.



Reconhecimento e valorização de percursos de mérito, nomeadamente através
da atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas.



Reconhecimento e apoio ao empreendedorismo jovem.
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Desenvolvimento e/ou apoio a outras iniciativas que promovam o
desenvolvimento positivo dos jovens.

Será priorizada a dinamização do Conselho Municipal da Juventude (órgão consultivo
sobre matérias relacionadas com a política de juventude), tendo em vista a prossecução
dos seus fins para a valorização da juventude local.

9.

Ação Social

Política Municipal para A Coesão 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, 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. No
centro da atenção estarão as pessoas e famílias multiproblemáticas e a determinação
em combater as assimetrias no concelho.
- Rede Social
Para o Município de Peniche, a Rede Social, enquanto medida de política social, revestese de um sentido estratégico na medida em que configura um instrumento de ação que
contribui para a racionalização dos recursos no combate à exclusão social e à pobreza;
para uma melhor cobertura concelhia das respostas sociais; bem como para a promoção
da coesão e do desenvolvimento social a nível local.
O Município irá por isso apostar na consolidação do trabalho em rede no quadro do
Conselho Local de Ação Social, procurando promover o reforço da partilha de
responsabilidades por parte dos parceiros ao nível da ação face aos problemas.
Nesta linha, prosseguir-se-á com a implementação do Plano de Desenvolvimento Social
do Concelho de Peniche 2016 a 2020, mediante a elaboração do Plano de Ação anual, a
25|49

avaliação das medidas, a monitorização das ações e avaliação sistemática das condições
socioeconómicas das famílias, em particular das socialmente mais desfavorecidas.
Como suporte ao planeamento e à avaliação, caberá investir na adoção de dispositivos
ágeis de atualização do diagnóstico e de monitorização das problemáticas sociais,
através da mobilização de uma bateria de indicadores de diagnóstico social e do reforço
do acompanhamento de proximidade às famílias.
- Medidas para uma autarquia familiarmente responsável
Focado na promoção da qualidade de vida e do bem-estar das famílias, nomeadamente
das que apresentam um perfil multiproblemático e estarão mais expostas a situações
de exclusão social e pobreza, o Município tem por objetivo aderir à rede das autarquias
familiarmente responsáveis, preconizando a consolidação e o reforço de medidas com
esse propósito.
Será conferida neste âmbito, particular atenção à realidade abrangida pelo universo dos
colaboradores do Município.
Enquadram-se aqui medidas em dimensões como o apoio à maternidade e à
paternidade; a educação e a 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.

- GAS - GABINETE DE ATENDIMENTO SOCIAL
Pela diversidade de problemáticas sociais existentes, é notória a necessidade de um
gabinete de atendimento social que possa englobar problemáticas inerentes ao
indivíduo e à família que, embora não seja responsabilidade direta da Câmara Municipal
a resolução dos mesmos, torna-se imperativo, um serviço de apoio ao munícipe que
recorre aos serviços para o auxílio de resolução de problemas de múltiplas origens, por
exemplo famílias em situação de sobre-endividamento, situações de irregularidade no
país, desconhecimento de bens e serviços incluindo encaminhamentos para outras
instituições de resposta social que operam no terreno. Assim também, através da
actyivação de respostas adequadas aos problemas identificados, contribuindo para o
desenvolvimento comunitário e melhoria das condições de vida da população.
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Ao nível do Grupo de Trabalho da Rede Social “PARA A DISTRIBUIÇÃO DE BENS
ESSENCIAIS”, acompanhar o processo de dinamização do Grupo de Trabalho, manter o
envolvimento com as entidades que a constituem,

proceder à identificação de

necessidades alimentares e de outros bens nos diferentes territórios, manter a ligação
ao Banco Alimentar do Oeste e a outras entidades da área que se afigurem relevantes e
analisar/acompanhar projetos de apoio alimentar propostos por entidades externas,
para apoio às famílias carenciadas do concelho.
- Horta Comunitária
Pela sua forte componente social e pela sua importância na relação entre o Homem e a
Terra, deverá ser mantida a Horta Comunitária de Peniche.
Este equipamento atua como rede social, promovendo um elo de convivência social e
intergeracional, proporcionando benefícios económicos e de saúde.
A Horta Comunitária beneficia trinta agregados familiares mediante a efetivação de
candidatura anual. Ainda neste espaço propõe-se acompanhar a planificação de ações
pedagógicas, dinamizadas por projetos de intervenção social destinados a jovens do
concelho.
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche
A CPCJ é uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional.
O Município manterá o necessário apoio administrativo/logístico e organizacional à CPCJ
de acordo com o estipulado pela Lei de Promoção e Proteção, garantindo o superior
interesse da criança.
O Município continuará a assegurar a avaliação e o acompanhamento psicológico e
psicoterapêutico de crianças e jovens com processo na CPCJ.
- Acompanhamento Psicológico
Continuará a assegurar a avaliação e o acompanhamento psicológico e psicoterapêutico
de crianças, jovens e adultos, pelas consultas de pedopsiquiatria ou outras situações de
caráter excecional entendidas pelo Município e quando encaminhadas e sinalizadas por
organismos parceiros.
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- Equipamentos Sociais – Como medida de apoio à família, de conciliação da vida
familiar e profissional, serão mantidos os equipamentos ATL Arco-Íris e o Centro de
Convívio, como respostas na área das crianças e jovens e na área dos idosos. Será ainda
feita a avaliação da necessidade de criação de uma Casa de Transição para acolhimento
residencial a situações de emergência, com caráter temporário, assim como de um
Centro de Noite para apoio a pessoas idosas no período da noite.
Quanto ao ATL, as atividades desenvolvidas têm duas vertentes. Por um lado, pretendese a ocupação de tempos livres de crianças dos 6 aos 10 anos, através da promoção da
igualdade de acesso às atividades e da integração social. Bem como, do
desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas que promovam o desenvolvimento
de competências sociais e pessoais: autoestima, relações interpessoais, autonomia,
capacidade de iniciativa, de tomar decisões, de resolução de problemas, socialização.
Frequentam as atividades do ATL, no período de interrupções letivas, cerca de 30
crianças.
Na área específica dos seniores, o Centro de Convívio, conta com uma adesão diária de
20 participantes, e mais do que um espaço de atividades, os participantes encontram
momentos de convívio e de partilha, promovendo a valorização de saberes,
contribuindo assim para a promoção de um envelhecimento saudável. O Centro de
Convívio irá continuar a investir no apoio psicossocial dos seus participantes, bem como,
nas aulas informática, oferecendo-lhes, ainda, momentos de arte, cultura e lazer,
contribuindo, desta forma, para a melhoria da sua qualidade de vida.
- Plano Gerontológico – O Município de Peniche, mantendo-se atento ao
envelhecimento da população, bem como, às situações decorrentes desta realidade,
nomeadamente, aumento da esperança de vida e fluxo migratório, procurará dar
continuidade ao desenvolvimento e dinamização de ações que proporcionem, nesta
população, bem-estar e qualidade de vida. Neste sentido, irá continuar a investir na
implementação de medidas tendentes à promoção do envelhecimento saudável, ao
combate ao isolamento social a que estão expostas as pessoas idosas, assim como, à
solidariedade intergeracional. A avaliação do Plano Gerontológico Local será uma das
medidas a implementar.
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O Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”,
composto por 25 entidades locais, que, em estreita parceria, trabalha na execução do
Plano de Ação destinado à Promoção da Cidadania Sénior, contempla um conjunto de
ações assentes em diversas vertentes, das quais se destaca a saúde, o desporto, a
cultura, o lazer, o acesso a novas tecnologias e as artes.

- Projeto 10 Mil Vidas (candidatura no âmbito do aviso nº POISE-39-2016-06, IIES –
Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social)
Trata-se de um Projeto, para vigorar durante 2 anos, concebido pela Associação
Nacional de Cuidado e Saúde que propõe “um novo modelo de apoio a idosos, que
complementa as estruturas de apoios atuais com tecnologia”, tais como um telemóvel,
um relógio. Este serviço visa criar respostas sociais a uma população mais vulnerável,
pela sua dependência, 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. Funciona 24/dia, 365
dias/ano, através de um terminal fixo, onde o utente pode, através de um botão de
emergência, emparelhado a um telefone, falar, ser localizado e identificado pela Central
de Assistência. O contacto entre o operador e o utente só é cessado quando é localizado
o motivo de alerta. Consiste numa boa prática implementada em vários países europeus
e por um conjunto de concelhos a nível do país, que favorece a permanência das pessoas
idosas no seu domicílio e contribui a para promoção da autonomia das pessoas idosas e
para a sua qualidade de vida. A nível local, o projeto concretiza-se mediante uma
parceria com o Município e passa pela implementação de um serviço de teleassistência
que permitirá apoiar pessoas idosas em situação de risco de isolamento social.
- Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho de Peniche (CAIP)
Relativamente à intervenção da CAIP, o Grupo de Trabalho dará continuidade à
intervenção social junto da população idosa, através da identificação, avaliação,
encaminhamento e resolução de situações em que coloquem em causa a segurança,
saúde, higiene e dignidade dos idosos. Também será feita uma avaliação das situações
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abrangidas e colocada a tónica no esforço de deteção e sinalização de casos. Pretendese desenvolver uma rede de parceria sólida que seja corresponsável na rápida
intervenção com vista a resolução do problema.
- Rede de Centros de Convívio do Concelho de Peniche
Esta Rede de Centros de Convívio tem como objetivo 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. Abarcando os
Centros de Convívio do Município, D. Inês de Castro da Coimbrã e o Espaço Sénior de
São Leonardo, continuará a dinamizar ações nas localidades de Casais do Júlio, Geraldes
e São Bernardino, no espaço das respetivas coletividades, proporcionando uma
intervenção de proximidade e promovendo um envelhecimento ativo e saudável.
- Gabinete Cuidar Melhor
Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer – A criação
deste Gabinete carece de uma melhor avaliação, ou seja, neste Protocolo está implícito
o pagamento anual deste Gabinete e terá de ter um Técnico Especializado nesta doença.
É imperativo fazer esta avaliação tendo em conta a população do Concelho.
- Banco Local de Voluntariado
O Município irá dinamizar o Banco Local de Voluntariado, 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:


Promover o encontro entre a oferta e procura de voluntariado;



Sensibilizar os cidadãos e as organizações para o voluntariado;



Divulgar projetos de voluntariado e oportunidades de voluntariado;



Contribuir para o aprofundamento do conhecimento do voluntariado, a nível
local.
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- GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Continuarão a ser prestados apoios à população desempregada através do GIP, cuja
finalidade é facilitar o acesso ao emprego por via, nomeadamente, do encaminhamento
para formação profissional, para as ofertas de emprego na região e da articulação com
o Centro de Emprego de Oeste Norte para a promoção de medidas de apoio. Manterse-á a colaboração ao nível do Grupo de Trabalho da Rede Social “Emprego, Formação
e Empreendedorismo”, em particular ao nível da caraterização das ofertas formativas,
da identificação das necessidades formativas, da monitorização das situações de
desemprego e da ligação ao mercado de trabalho.
- Participação em iniciativas intermunicipais no quadro da Oeste CIM
Outra medida de orientação estratégica pela qual se irá pautar a intervenção do
Município tem a ver com a participação em iniciativas intermunicipais no quadro da
Comunidade Intermunicipal do Oeste.
O PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
O projeto “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Aluno ao
Centro” consiste numa candidatura submetida pela Oeste CIM, em conjunto com os
municípios do Oeste, ao aviso nº centro-66-2016-15 - PLANOS INOVADORES DE
COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR.
Com um período de execução previsto para decorrer entre setembro de 2017 e 31 de
agosto de 2019, o projeto propõe um conjunto de ações de âmbito municipal e
intermunicipal. As operações propostas têm por objetivo “aumentar as intervenções
que, de forma integrada e articulada, favoreçam as condições para o reforço da
igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos, e o reforço
da qualidade e eficiência do sistema de educação”. Pretende-se apoiar intervenções
específicas dirigidas à qualidade e eficiência do sistema de educação/formação, bem
como apoiar iniciativas que promovam a criatividade, a aprendizagem experimental e
uma progressiva aproximação da escola ao seu meio envolvente.
É importante salientar que o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar procura complementar os planos de ação estratégica das escolas bem como os
Planos de Melhoria Plurianuais desenvolvidos pelas escolas TEIP.
A nível do município, estão propostas 4 áreas de intervenção:
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- Ação 1: Núcleo de Resposta Multidisciplinar
- Ação 2: Equipa Interdisciplinar de Ação
- Ação 3: Modelo Integrado de Promoção do Sucesso Escolar
- Ação 4: Sensibilização para uma Cultura Valorativa da Formação Escolar
Política Social de Habitação
Uma das medidas estruturantes assumidas pelo Município de Peniche passa pelo acesso
à habitação como condição fundamental para a promoção da integração plena, da
qualidade de vida, do bem-estar e da participação social ativa das famílias e dos
indivíduos em situação de desfavorecimento social.
Para o efeito, iremos adotar uma metodologia mais ativa de intervenção no terreno,
promovendo uma maior proximidade com os moradores, por forma a identificar e
sinalizar de forma mais célere as problemáticas existentes.
Desta forma, e no que respeita às famílias residentes nos Bairros Sociais Camarários
pretende-se ao nível desta metodologia de intervenção, efetuar:
- A avaliação socioeconómica de todas as famílias, a fim de identificar e/ou atualizar o
diagnóstico social das problemáticas existentes, por forma a permitir uma melhor
adequação das respostas sociais.
-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: a 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.

Quanto à Dimensão Física das Habitações Sociais, pretende-se dar continuidade às
medidas previstas com as seguintes intervenções no âmbito dos Programas:
- Reabilitar para Arrendar - reabilitação de fogos no Bairro do Calvário.
- PAICD - Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas reabilitação de fogos no Bairro do Calvário.
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- Regeneração das áreas envolventes dos Bairros Calvário, Vale Verde, Fernão de
Magalhães e Edifício Coosofi, no âmbito do programa PAICD.
- Reconversão de fogos destinados à criação de dois equipamentos sociais para
desenvolvimento de atividades comunitárias, no Bairro do Calvário e nos Bairros
Fernão de Magalhães e Edifício Coosofi, no âmbito do programa PAICD.

No que respeita à Gestão Patrimonial dos Bairros pretende-se:
- Divulgar e monitorizar a aplicabilidade das normas definidas no Regulamento
Municipal de Gestão de Habitação Social em Regime de Arrendamento Apoiado, que
determina de forma objetiva as normas de utilização das habitações municipais, por
parte de todos os moradores, as normas de co-habitação e de boa vizinhança, e as regras
regulamentares contratuais do novo regime do arrendamento.
- Uniformizar e atualizar o valor das rendas de casa, em conformidade com a Lei n.º
32/2016, de 24 de agosto, que procede a primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de
19 de dezembro, que define o Novo Regime do Arrendamento Apoiado.
- Monitorizar mensalmente o pagamento das rendas e dos Contratos de Confissão
de Dívida que constam da aplicação informática de “Habitação e Rendas”.
- Sinalizar os problemas relacionados com o edificado (pedidos de reparações) e
articular os diversos pedidos com o Departamento de Obras Municipais.

Relativamente, aos pedidos de Habitação Social pretende-se:
-Dar continuidade aos pedidos para abertura de novos processos;
-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 caraterização das famílias
com pedido de habitação social, constante da base de dados criada para o efeito.
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No que respeita à nova medida de Apoio ao Arrendamento, definida no Regulamento
Municipal de Apoio ao Arrendamento do Município de Peniche, pretende-se:
-Apoiar famílias com dificuldades económicas no acesso a uma habitação condigna
através de um apoio pecuniário de caráter temporário, constituindo-se como uma
medida alternativa ao tradicional realojamento em habitação social;
-Pretende-se também efetuar a caraterização destas famílias e identificar as principais
problemáticas associadas.

Apoio ao Arrendamento Jovem - Porta 65
No âmbito do Protocolo estabelecido com o Instituto da Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU) em 2009, o Município de Peniche, dará continuidade ao apoio prestado
na elaboração de candidaturas ao Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, Porta
65, nas diferentes fases de candidatura que decorrem durante o ano, a todos os jovens
interessados em beneficiar desta medida.
Para além do apoio prestado aquando da elaboração das respetivas candidaturas nos
períodos estipulados, é assegurada a continuidade dos atendimentos para esclarecer
eventuais dúvidas dos candidatos, bem como, para prestar esclarecimentos solicitados
pelo IHRU às candidaturas submetidas que se encontrem em fase de análise.

10. Colaboração com as Freguesias
Porque estamos conscientes do momento difícil, das necessidades de investimentos e
de recrutamento de trabalhadores para o município, sabendo que é também importante
avaliar os Contratos de Execução e Interadministrativos estabelecidos há quase quatro
anos com as freguesias. Sabendo dos ajustamentos que são necessários introduzir nos
referidos contratos e no relacionamento entre as autarquias.
Pretendemos desde já assumir uma disponibilidade total para as frentes essenciais e
prioritárias, reservando para mais tarde uma decisão sobre o que entendermos
ultrapassar as mesmas prioridades. Será prioridade, por exemplo, tomar medidas para
substituir o telhado do edifício conhecido como Loja dos Vala na Vila Atouguia da Baleia.
Avaliar e tomar decisões sobre o protocolo elaborado com o propósito de cedência
desse edifício.
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Criar condições para se proceder ao ordenamento da Rua Dr. Francisco Coutinho na
mesma vila e o ordenamento da Rua Principal da Bufarda.
Assim como se entende, ser uma prioridade na Freguesia de Ferrel , uma parceria efetiva
para encontramos soluções para o processo de alargamento do cemitério que se arrasta
há muito no tempo.
Na Freguesia de Peniche contamos também num curto prazo, encontrar soluções para
a urgência que é intervir na designada Estrada dos Remédios.
Está consagrado em orçamento a atualização das transferências para as freguesias em
1,5%, respeitando os valores da inflação.
A colaboração entre freguesias e o município deverá merecer uma mais cuidada análise,
no momento em que estiverem prontas as avaliações dos contratos referidos.

11. O Concelho de Peniche e o Desporto

É fundamental a elaboração do Plano Desportivo Municipal, instrumento indispensável
para o desenvolvimento do desporto nas suas diversas vertentes.
Objetivos gerais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formar um gabinete de desporto dinâmico e multifacetado, com um espaço
próprio e junto às suas infraestruturas de trabalho;
Criar o Conselho Municipal do Desporto;
Definir uma política desportiva para o concelho, elaborando uma Carta
Municipal Desportiva, para criar um instrumento de informação que permita
definir um plano de desenvolvimento.
Fomentar o desporto na população do nosso concelho;
Transmitir a toda a população a importância da atividade física nos dias de hoje;
Desenvolver em conjunto com todas as freguesias e/ou associações desportivas,
atividades que vão de encontro às suas tradições;
Proporcionar à população uma maior disponibilidade de meios à prática
desportiva tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e das acessibilidades
para os cidadãos com deficiência;
Realizar ações de formação para o aumento da cultura desportiva dos nossos
munícipes.
Promover e organizar atividades ao ar livre, de forma a proporcionar convívio e
entretenimento;
Organizar e apoiar eventos desportivos que enriqueçam a imagem do nosso
concelho e sua população;
Implementar a atividade física nos idosos e deficientes;
Realizar jornadas desportivas para os jovens;
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•
•
•
•

Desenvolver na população, um conjunto de hábitos desportivos;
Apoiar os campeonatos existentes no concelho nas diferentes modalidades;
Preencher os tempos livres dos jovens, através de programas dinamizadores que
levem a aumentar a motivação para a prática desportiva;
Melhorar e rentabilizar os espaços desportivos existentes.

Após o levantamento da realidade do concelho de Peniche, no que diz respeito ao
Desporto, apresentamos algumas linhas orientadoras para o desenvolvimento do
Desporto dentro do Concelho.
As intervenções que se propõe pressupõem a adoção de estratégias de política
desportiva com fatores de desenvolvimento desportivo para o Concelho de Peniche.
Assim, definimos os seguintes pressupostos gerais de intervenção, que serão a base de
toda a planificação:
1.
2.
3.
4.
5.

Organização e dinamização do Gabinete de Desporto;
Generalização do acesso à prática Desportiva;
Criação de um plano de conservação e reestruturação das infraestruturas;
Cooperação com a sociedade civil;
Melhoria da qualidade das atividades desportivas;

12. Cultura
Programação Cultural / Organização de Eventos
A prioridade municipal no domínio da programação cultural, em 2018, procurará
desenvolver-se baseando-se numa estratégia concertada com os vários agentes
culturais locais, contribuindo deste modo para o fomento de uma programação mais
diversificada, dirigida a vários segmentos da população e para a promoção das
potencialidades próprias do nosso território, posicionando-o no contexto nacional.
A afirmação dos valores e identidade cultural locais, a valorização de diversas formas de
expressão artística e a divulgação cultural enquanto fator de animação turística e sócio
cultural são, desde logo, pressupostos que delimitarão a intervenção deste setor e que
se expressarão numa programação assente nos seguintes vetores:


Divulgação das práticas culturais tradicionais (artes e ofícios, manifestações
festivas existentes em todo Concelho);
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Investimento na sensibilização e formação artística das camadas mais jovens
como veículo de integração social, educação para a cidadania e participação
social ativa;



Divulgação de novas formas de expressão artística e práticas culturais de
cariz contemporâneo.

De acordo com os pressupostos referidos anteriormente, o Município prosseguirá com
a aposta na dinamização de programas temáticos assente em datas ou quadras
comemorativas, designadamente a quadra Natalícia, Comemorações do 25 de Abril, Dia
Mundial da Criança, Dia Mundial do Teatro, Dia Mundial da Dança, Carnaval, entre
outras.

Durante o ano que se aproxima, pretende-se operacionalizar uma equipa interna com o
objetivo de aprofundar o que se entende como politica cultural municipal e concelhia.
No tocante ao setor das artes e ofícios tradicionais, o Município de Peniche procurará
continuar a desenvolver iniciativas no sentido de valorizar a Estratégia Municipal de
Promoção e Valorização da Renda de Bilros de Peniche, pretendendo concretizar, entre
outras, as seguintes ações:


Mostra Nacional do Artesanato Têxtil dando especial realce ao símbolo maior do
artesanato de Peniche - A Renda de Bilros e às Comemorações do Dia da
Rendilheira;
Note-se que a opção pela dinamização deste evento se prende com o facto de,
em 2018, estar prevista a dinamização da Mostra Internacional de Rendas de
Bilros, na Freguesia de Serra d’el-Rei.



Consolidar a Marca “Renda de Bilros de Peniche”.



Aprofundar a função e o desempenho da Escola Municipal de Rendas de Bilros;



Proceder ao balanço da iniciativa “As Rendas de Bilros vão à Escola”, em parceria
com os vários Agrupamentos de Escolas do Concelho de Peniche e definir,
também, aqui uma estratégia de acordo com a perspetiva concelhia em relação
às rendas de bilros, particularmente sobre a sensação da Escola em relação a
esta atividade.
37|49



Realização dos Ateliês de Verão das Rendas de Bilros, no decurso das férias
escolares.



Prossecução do processo de certificação nacional da Renda de Peniche com o
objetivo de agregar vantagens competitivas aos produtos tecidos em Renda.

13. Turismo
O turismo é uma das atividades em maior ascensão no mundo, movimentando e
influenciando o desenvolvimento tanto económico, social, político ou ambiental.
A realidade turística do concelho de Peniche tem-se destacado nos últimos anos,
alargando a visibilidade turística devido aos inúmeros recursos que dispõe, com especial
destaque para a economia do mar e património histórico, cultural e religioso.

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


Reforcem as identidades;



Reduzam a sazonalidade presente;



Sejam sustentáveis económica, social e ambientalmente no longo prazo.

As ações a implementar deverão reunir os seguintes eixos de desenvolvimento:


Reforço da identidade do Concelho



Valorização do património próprio do concelho tanto tangível como intangível;



Captação de investimentos;



Qualificação dos serviços;



Diversificação da oferta;



Diluição da sazonalidade.
Potencialidades
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Em torno dos principais atributos: património geológico; património museológico;
produtos do mar e da terra excecionais; tranquilidade e segurança e clima e paisagem.
É determinante, também, um aproveitamento das seguintes potencialidades e
especificidades do Concelho:


Valorização do património museológico e interpretativo;



Valorização do património geológico, arqueológico e etnográfico;



Valorização do património edificado;



Criação de condições para fruição da praia e do mar;



Criação de rotas e percursos pedestres, ciclismo, etc.;



Desenvolvimento do turismo de natureza;



Desenvolvimento do turismo de saúde e bem-estar;



Criação e dinamização de eventos;



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



Melhoria das acessibilidades e sinalética.

14. FUNDOS COMUNITÁRIOS E OUTROS INCENTIVOS

No âmbito do Portugal 2020, o Município de Peniche participou, através da OesteCIM,
no processo de elaboração e apresentação ao Programa Operacional do Centro – Centro
2020, do Pacto Territorial e dos respetivos Investimentos Territoriais Integrados (ITI),
que decorreu durante o primeiro semestre de 2015.
Os ITI do Oeste contemplam projetos, programas e investimentos Municipais e
Intermunicipais, cofinanciados a uma taxa média de 85%, dentro das prioridades de
investimento elegíveis e/ou obrigatórias nesse âmbito, respeitando o “mapeamento”
ou listagem de Prioridades de Investimento (PI) de acordo com as disponibilidades
orçamentais, definida pelos organismos da administração central para o caso dos
equipamentos de saúde, dos equipamentos culturais e dos equipamentos escolares.
Assim, de acordo com o referido “mapeamento” determinado pela Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale de Tejo (ARS-LVT), encontra-se previsto um
investimento de 1.078.000,00 euros, na área da saúde (PI 9.7), destinados à
requalificação de estabelecimentos de cuidados de saúde primários do concelho
(Requalificação do Centro de Saúde de Peniche). Neste âmbito, estava prevista a
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assinatura de um protocolo entre a ARS-LVT e o Município de Peniche, que permitisse a
este último ser beneficiário da candidatura e dono da obra, entregando-a no final à ARSLVT. Por decisão unilateral da ARS-LVT, a candidatura, a elaboração de projetos e a
execução de empreitada, passarão a ser da sua exclusiva responsabilidade, tendo a
candidatura já sido aprovada durante este ano.
Na área da cultura (PI 6.3) os ITI do Oeste contemplam um investimento de 600.000,00
euros para a Recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação, tendo em vista a
sua futura utilização como núcleo museológico dedicado ao tema da geologia, projeto
que já foi desenvolvido por parte do Município de Peniche, em estreita colaboração com
a Direção- Geral do Tesouro e Finanças e com a Direção-Geral do Património Cultural,
tendo a respetiva candidatura sido aprovada em setembro de 2017. Está previsto que
durante o primeiro semestre de 2018 se inicie a empreitada de recuperação do imóvel.
Na área da educação (PI 10.5) destaca-se a aprovação e o bom nível de execução da
candidatura do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, cuja empreitada se encontra a
decorrer.
Os projetos Intermunicipais previstos nos ITI do Oeste serão geridos e dinamizados pela
OesteCIM em parceria com os municípios do Oeste e centram-se nos domínios da
Eficiência Energética (PI 4.3), da Proteção Civil (PI 5.2), Tecnologias da Informação e
Comunicação (PI 2.3), Criação de Emprego (PI 8.3 e 8.8) Promoção da Inclusão Social e
Combate à Pobreza (PI 9.1), Melhoria do Acesso a Serviços Sustentáveis (PI 9.4) e
Investimentos na Educação, na Formação e na Formação Profissional (PI 10.1).
A PI 4.3 inclui o projeto Oeste LED, com um investimento total de 13.000.000,00 euros
destinados a promover eficiência energética e as energias renováveis nas
infraestruturas públicas, nomeadamente na iluminação pública da região.
A PI 5.2 contempla um investimento de 750.000,00 euros para o reforço da reserva de
emergência de proteção civil da Região Oeste, destinados à construção de um sistema
de videovigilância de prevenção aos incêndios florestais.
A PI 2.3 é constituída pelo projeto Oeste Digital 3.0 (Upgrade do SAMA com SIG e
Cartografia), com um investimento previsto de 4.500.000,00 euros, com o objetivo de
melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade e o apoio à
modernização da administração local da Região Oeste. Trata-se de uma candidatura que
já se encontra aprovada e cuja execução se iniciará durante o ano de 2018.
As PI 8.3 e 8.8 abarcam os projetos “Mais Empresas - apoio a empreendedores e criação
de postos de trabalho – FSE” e “Mais Empresas – apoio a micro e pequenas empresas –
FEDER”, num investimento total que ascende a 7.465.000,00 euros.
Na PI 9.1 encontra-se previso um investimento de 2.928.703,00 euros a realizar no
âmbito do projeto “Cultura para Todos”, que prevê apoiar a implementação de medidas
de inclusão ativa de comunidades marginalizadas e de grupos de risco da região.
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A PI 9.4, com um investimento de 1.268.591,00 euros, prevê a implementação do
projeto “Idade Mais”, destinado oferecer cuidados de saúde e serviços sociais de
interesse geral à população do Oeste, necessitada e com mais de 65 anos.
Por fim, a PI 10.1 apresenta um projeto no valor de 9.444.800,00 euros, designado de
“Programa Aluno ao Centro” com o objetivo de promover a educação, a formação e a
formação profissional para a aquisição de competências de aprendizagem ao longo da
vida, incluindo ainda o apoio a intervenções de redução e prevenção do abandono
escolar e promoção da igualdade de acesso ao ensino. Também esta candidatura foi
aprovada durante o ano de 2017 e destina-se a toda a Região Oeste.
No âmbito do Programa Operacional MAR 2020 também já se encontra constituído e
com a respetiva candidatura aprovada o GAL-Pesca do Oeste. O GAL-Pesca do Oeste
surge na sequência do Grupo de Ação Costeiro do Oeste, que foi constituído e funcionou
como Organismo Intermédio no período de execução do QREN, e assenta numa parceria
alargada, semelhante à do GAC, continuando a ser liderado pela Associação para o
Desenvolvimento de Peniche. O Gal-Pesca do Oeste abrange as freguesias litorais dos
concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche.
Neste âmbito, o Município de Peniche prevê apresentar já no início de 2018 três
candidaturas ao GAL-Pesca: Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda;
Arranjo Paisagístico do Depósito de Catástrofe do Naufrágio do “San Pedro de
Alcantara” e Recuperação da Barca Júdice Fialho, com uma comparticipação prevista de
100%.
No âmbito de uma parceria constituída para o efeito com os Municípios da Murtosa e
de Ílhavo (líder da parceria), o Município de Peniche viu já aprovada uma candidatura
destinada a promover a Programação Cultural em Rede, denominada “Territórios com
história: o mar, a pesca e as comunidades - programação cultural em rede dos
municípios de Ílhavo, Peniche e Murtosa”, cuja execução se iniciará já no início de 2018.
Quanto às candidaturas já submetidas individualmente pelo Município de
Peniche/SMAS de Peniche, destaca-se a aprovação da operação “Remodelação da ETAR
de Peniche”, da responsabilidade dos SMAS, com um investimento de 6,5 milhões de
euros que se prevê virem a ser comparticipados a 85%. Esta candidatura foi submetida
em 29.05.2015, após convite do POSEUR e visa a resolução de problemas ambientais
graves, com o objetivo de reduzir o nível de poluição das massas de água, atribuindo um
especial enfoque ao cumprimento da Diretiva de Águas Residuais Urbanas (DARU) e à
resolução de processos de contencioso comunitário já reportadas à Comissão Europeia.
Ainda no âmbito do Abastecimento de Águas e Saneamento, os SMAS de Peniche
encontram-se em fase de execução de uma candidatura com vista à elaboração do
cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa, que prevê, numa
primeira fase, o levantamento das redes existentes nas principais localidades do
concelho.
No âmbito das Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial (EIDT) o Município
de Peniche submeteu em setembro de 2015 uma candidatura constituída por 20
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operações, denominada Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Peniche
(PEDU). Com um investimento total de 11.399.100 euros, o PEDU de Peniche divide-se
em 3 planos distintos de acordo com as obrigações do concurso: Plano de Ação para a
Regeneração Urbana (PARU), Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável (PAMUS) e
Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD). Esta candidatura
foi reformulada, num processo negocial que decorreu em várias fases, e que resultou na
sua aprovação, com um montante FEDER de 4,5 milhões de euros, entretanto
reforçados com mais 330.000,00 euros pelo “Acelerador de Investimento Municipal”
criado pelo governo.
A candidatura ao PEDU implicou que o seu PARU contemplasse a constituição de uma
Área de Reabilitação Urbana, aprovada em reunião da Câmara e a submeter à aprovação
da Assembleia Municipal, com um conjunto de objetivos e operações próprias,
montantes de investimento e incentivos fiscais a aplicar. O PARU prevê operações do
Município destinadas à 2.ª Fase do Fosso da Muralha, ao Reordenamento da Rua 13 de
Infantaria e à Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica. Para além destes
projetos de iniciativa municipal, a candidatura contempla duas dotações destinadas a
investimentos públicos e a investimentos privados, ambos a realizar no âmbito de
operações de reabilitação urbana que recorram ao Instrumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) que foi criado pelo Governo e que
começou a aceitar a apresentação de candidaturas em outubro de 2017.
O PAMUS contempla diversas operações municipais no âmbito da mobilidade urbana,
que se traduzem em intervenções físicas, em espaço público, que passam pela criação
de dois pequenos percursos pedonais e cicláveis.
Por fim, o PAICD, contemplava 7 operações de iniciativa municipal que entretanto foram
concentradas em duas empreitadas, com um investimento que ascende a 1.167.100
euros. Essas intervenções consistem na reabilitação integral de 12 fogos devolutos do
Bairro do Calvário e na recuperação de dois edifícios destinados a intervenção social e
comunitária, a promover pelo Município junto de alguns desses bairros.
A outra empreitada destina-se a reabilitar espaços públicos envolventes aos bairros
sociais Fernão de Magalhães, Calvário, Valverde e Edifício Coosofi.
No domínio das operações já executadas fisicamente encontra-se a candidatura do
Programa de Estágios Profissionais da Administração Local (PEPAL), com um
investimento total superior a 76 mil euros, cofinanciados a 92%, destinados a apoiar a
realização de 8 estágios profissionais de nível 6 (licenciatura).
Considerando a oportunidade que resulta do lançamento do Programa Valorizar, do
Turismo de Portugal, I.P., o Município de Peniche prevê concretizar 4 projetos no
domínio das acessibilidades turísticas: Acessos ao futuro Museu Nacional da Resistência
e ao Campo da República; Acesso à Praia da Cova da Alfarroba; Acesso à Praia do Meio
da Baía e Acesso à Praia do Baleal Campismo. Caso estas candidaturas venham a ser
aprovadas, terão uma comparticipação de 90% e serão executadas durante o ano de
2018.
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Numa outra linha do Programa Valorizar, que também contempla comparticipações a
90%, o Município de Peniche planeia candidatar, até junho de 2018, a construção de
percursos pedonais e cicláveis que permitam a ligação do Parque Urbano às Praias do
Molhe Leste e dos Supertubos, com a possibilidade de extensão deste percurso até ao
Centro de Alto Rendimento de Surf.

15. Saúde
Espera-se que em breve se inicie as obras de intervenção no Centro de Saúde de Peniche
como está previsto e aguarda por decisão superior das Finanças.
Quanto à estratégia de Peniche e atendendo ao que se vem passando nos últimos anos,
importa, provavelmente, reconsiderar essa mesma estratégia e promover o necessário
debate, particularmente, entre os autarcas e todos os agentes de saúde que queiram
participar, mais do que definir nestas GOP um conjunto de ações que o Município de
Peniche poderá realizar.
Entretanto e porque as dificuldades existem e é dever do Município intervir para as
colmatar, pretende-se concentrar a atenção do Município com o objetivo de procurar
influenciar no reforço dos médicos de famílias no nosso Centro de Saúde.
A promoção e proteção da saúde dos seus trabalhadores é uma preocupação do
Município, pelo que serão, também, desenvolvidas iniciativas no âmbito da Saúde
Ocupacional.

16. Cultura de Segurança, Cidadania e Proteção Civil
Estruturação:
O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Peniche, no que respeita à sua
atividade, tem caráter permanente e multidisciplinar, dado que é transversal, no âmbito
da intervenção, num conjunto elevado de operações, que se enquadram no ciclo das
catástrofes (prevenção, preparação, socorro e reabilitação).
O regulamento do SMPC de Peniche, aprovado em Assembleia Municipal no dia 08 de
maio de 2009 definia que o serviço é constituído pelo:
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Gabinete de Prevenção e Planeamento;
Gabinete Técnico Florestal;
Apoio Administrativo.

As atividades realizadas prendem-se com o planeamento, prevenção, segurança e
informação pública, tendentes a prevenir 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 em perigo.
Também numa ótica de sensibilizar e despertar consciências para aquilo que é a Cultura
de Segurança no âmbito da Proteção Civil, tem e pretende continuar a ter o SMPC de
Peniche um papel de aproximação aos munícipes.
O papel do SMPC de Peniche no que respeita à Comissão Municipal de Proteção Civil, ao
Conselho Municipal de Segurança e à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios é de organizar e coordenar as respetivas atividades, centralizando informação
e disseminando-a pelos diversos elementos integrantes.

Cultura de Segurança e Cidadania:
O SMPC de Peniche continua a promover ações de Cultura de Segurança e Cidadania
junto dos munícipes, principalmente estudantes, permitindo assim, despertar o
interesse pela segurança nos mais jovens, tentando desta forma que sejam estes a fonte
transmissora desta temática aos mais velhos.

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, são alvo de
preparação ao nível do “security” e do “safety”, existindo um plano de coordenação,
onde todos os agentes de proteção civil envolvidos tomam conhecimento das diversas
competências e atribuições.
Os Planos de Coordenação e Planos de Segurança elaborados pelo SMCP de Peniche são
instrumentos que possibilitam o desencadeamento sistematizado da resposta a
operações de proteção e socorro, permitindo conhecer antecipadamente os cenários e
os meios, garantindo-se assim uma melhor gestão integrada de recursos, ou seja dos
diversos agentes envolvidos na ocorrência.
No que respeita ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Peniche o
mesmo encontra-se na fase final 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
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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.
É ainda da responsabilidade do SMPC de Peniche organizar e preparar diversas reuniões
com os agentes de Proteção Civil de âmbito municipal, onde se destaca as reuniões da
Comissão Municipal de Proteção Civil, Conselho Municipal de Segurança e Comissão
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
No que respeita ao planeamento de emergência no espeço territorial da ilha da
Berlenga, é pretensão em 2018 manter o projeto iniciado em 2009, denominado de
“Berlenga mais Segura”, garantindo-se assim, durante os meses de verão, o
funcionamento do posto de socorros na ilha da Berlenga.

Informação pública:
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 os referentes às condições meteorológicas adversas (frio, vento,
precipitação e agitação marítima), divulgando junto da população estas informações
que podem representar um acréscimo nas medidas de autoproteção. São formas
prioritárias de difusão de informação o sítio da internet do Município (www.cmpeniche.pt) e a rádio local. A divulgação junto da população destas informações,
pretende criar um acréscimo nas medidas de autoproteção e de resiliência das
populações.

Gabinete Técnico Florestal
No domínio do Gabinete Técnico Florestal e estando afeto ao Gabinete um Eng. Florestal
que é intermunicipal (Peniche/Lourinhã) este tem desenvolvido um conjunto de ações
e iniciativas no âmbito florestal. Tal recurso permite que os munícipes possam dispor de
um técnico especializado que poderá auxiliar o cidadão na salvaguarda da mancha
florestal do concelho de Peniche.

17. Património – aquisição e venda
Existe um conjunto de propriedades que pela sua localização, por razões de segurança
e ou ordenamento do território importa ponderar a oportunidade de se programar a
aquisição das mesmas. Por exemplo:



Na cidade: na Rua Sacadura Cabral, na Rua do Brasil e na Rua da Liberdade;
Na vila de Atouguia da Baleia: na Rua Drº Francisco Coutinho;
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Na vila de Ferrel: na Avenida do Mar.

Ponderar a oportunidade e ou a necessidade de procurar adquirir propriedades ou
imóveis com o objetivo de ultrapassar insuficiências de apoio logístico, procurando
melhores soluções ou inclusive perspetivar e acautelar melhores posições quanto ao
futuro, são determinações que devem estar sempre em aberto, tendo em linha de conta
as disponibilidades financeiras de cada momento.
Em sentido contrário, deve-se, também, estar disponível para deliberações de venda de
património. Equacionando a possibilidade de venda de fogos de habitação social no
Bairro Vale Verde, ou outras propriedades municipais que se entenda ser esse o
interesse.

18. Proteção animal
A criação do pelouro, para lá da carga simbólica que só por si comporta essa decisão,
pretende perspetivar uma determinação que tem como objetivo final a definição da
politica municipal para a proteção animal.
Algumas medidas já foram tomadas e neste momento está a ser desenvolvido a
alteração do projeto do CROA – Centro de Recolha Oficial Animal.
Foram retomados os trabalhos desenvolvidos por voluntários de apoio aos animais
recolhidos nas boxes dos armazéns municipais da Prageira.
Estão a ser prestados os apoios médicos aos animais recolhidos nas referidas boxes e
estão a decorrer medidas preventivas através de intervenções de esterilização.
Pretende-se durante o próximo ano promover a discussão e análise da problemática da
proteção animal com as associações, técnicos e demais interessados.
Pretende-se promover a colaboração com as associações de proteção animal do
concelho.

19. Parque Municipal de Campismo
Pretende-se elaborar um plano estratégico para a exploração das potencialidades deste
importante equipamento municipal.
É objetivo deste Executivo implementar um projeto de ordenamento no Parque e
desenvolver um estudo de intervenção faseada nas diversas infraestruturas.
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É necessário definir as prioridades do Parque Municipal, por onde começar e quais os
investimentos a assumir.
Nos últimos anos, este equipamento, tem merecido atenção dos responsáveis
autárquicos, nomeadamente por força e em resultado das intervenções / visitas
periódicas da ASAE.
O nosso Parque, reclama de todos uma predisposição para o assumir como um
importante cartão de visita para quem o utiliza.
A sua imagem, as suas condições, a forma como se tratam os seus utilizadores, tanto os
frequentes como os esporádicos, fica como sendo a imagem da nossa terra, do nosso
concelho, do Município de Peniche e das nossas gentes.
No essencial, grande parte das infraestruturas terão de ser substituídas ou
significativamente melhoradas:







Remoção dos telhados, uma parte significativa, e consolidação de outros;
Instalação de novos sistemas de redes de fornecimento de energia, águas,
saneamento e comunicações;
Substituição, continuação, das vedações do exterior;
Conclusão da nova receção e portaria principal;
Implementação da portaria norte;
Inovar, implementando novos sistemas de vigilância;

Quanto a novos investimentos, será dada continuidade aos trabalhos já iniciados no
estudo e avaliação das novas ofertas comerciais que alguns campistas procuram.
O propósito é entender o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo como uma
estrutura sustentável, com boas e variadas ofertas de serviços, mais bonito, mais
organizado e que ofereça a quem o utiliza um bom cartão de visita ,originando uma boa
fonte de receita ao Município.
Considerando os objetivos enunciados, o orçamento Municipal para 2018 reflete esses
propósitos.

20. Armazéns municipais
Existe a possibilidade de adquirir alguns armazéns, para procurar suprimir evidentes
carências de zonas cobertas para recolha de viaturas, máquinas e outros equipamentos.
A opção pelo aluguer das instalações para funcionamento dos serviços ou apoio
logístico, parece-nos não ser a melhor solução financeira para o município. Poderá ser
uma situação para as emergências como, por exemplo, foi a necessidade de arrendar
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um armazém para acondicionar e guardar, em condições ambientais favoráveis, todo o
acervo e espólio da Fortaleza que é pertença do município.

21. O Mar – A Economia e outros envolvimentos
A Pesca continua a ser para Peniche um setor importante como componente
económica e de emprego.

A atual instabilidade no sector da frota de cerco que tem como principal fonte de
rendimento a captura da sardinha, cria naturais dificuldades em relação à
sustentabilidade das empresas, à sua manutenção e à estabilidade de todas as famílias
que dependem deste importante segmento da pesca.
O Município de Peniche continuará atento à evolução do processo de limitação de
capturas, com a proximidade que se impõe com os responsáveis governamentais, com
os produtores e trabalhadores.
É propósito da Câmara Municipal manter uma posição interventiva e discreta
enquanto for possível na defesa dos interesses de todo o setor.
De acordo com a estratégia de desenvolvimento concelhio e de apoios ao Tecido
empresarial , pretende-se também aqui e sempre que possível e necessário, agir e
apoiar as empresas de transformação e comercialização do pescado.
Continuaremos a intervir no Grupo de Ação Local Pesca na presunção dos interesses
do Concelho.
Pretendemos durante o próximo ano definir o envolvimento na designada parceria
alargada – Ciência Viva.
Nessa perspetiva terá que merecer o aprofundamento necessário a participação
municipal no designado Parque Ciência e Tecnologia do Mar em Peniche.
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22. Conclusão
A elaboração destes documentos em tempo muito limitado, não são pretensões de ser
um documento que reflita toda a estratégia para o próximo ano, nem tão pouco para o
mandato.

Terá erros e omissões que a seu tempo deverão ser analisados, corrigidos e
melhorados.

Os documentos para 2019 serão elaborados e participados depois de terminados os
correspondentes diagnósticos com tempo, com disponibilidade e outro conhecimento
das realidades.

Agradecemos o trabalho de todos os envolvidos neste processo trabalhoso e exigente.

Obrigado!
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