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| ENQUADRAMENTO 

 

As Grandes Opções do Plano – GOP e a proposta de Orçamento para 2013 são elaboradas pela 

Câmara Municipal e submetidas a aprovação da Assembleia Municipal, conforme a disposição 

legal da alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

Os documentos previsionais, GOP e proposta de Orçamento, regem-se pelo Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 2 de 

Fevereiro, no que respeita aos princípios orçamentais e contabilísticos e regras previsionais, 

respetivamente, pontos 3.1, 3.2 e 3.3. 

A estrutura adotada assenta na descrição das principais linhas de desenvolvimento estratégico 

da autarquia para 2013, e inclui designadamente, o Plano Plurianual de Investimento – PPI e as 

Atividades Mais Relevantes – AMR. 

O PPI destaca todos os projetos e ações que implicam despesa orçamental a realizar por 

investimento, a desenvolver no âmbito dos objetos definidos pelo Executivo para o Município, 

num período temporal de 4 anos, bem como o ajustamento das execuções anteriores. Este 

plano é feito tendo em especial atenção a atual conjuntura económico-social do nosso Pais e, 

particularmente, as suas repercussões nas diferentes áreas de intervenção das autarquias 

locais. 

As AMR explanam, e este ano pela primeira vez, toda a despesa com a atividade do Município, 

a realizar em 2013, de natureza corrente, serviço da dívida, subsídios e transferências e ainda 

alguns investimentos em bens que, não sendo propriedade do Município, configuram por via 

da celebração de protocolos, um apoio a essas entidades. 

A proposta de Orçamento está elaborada de acordo com a classificação económica das 

receitas e das despesas públicas aprovada pelo Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro. 

A Câmara Municipal de Peniche continuou a ser vítima da maior redução de sempre, num só 

mandato autárquico, das transferências de verbas provenientes do Orçamento do Estado, e 

que significa um total superior a 2 milhões de euros no período que medeia entre 2010 e 2013. 
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Entretanto em 2012, entrou em vigor a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

bem como a respetiva regulamentação. Esta lei estabeleceu as regras que determinam uma 

gestão rigorosa de todos os compromissos assumidos e a assumir, o que aponta para uma 

necessidade de ajustamento entre a exigibilidade do pagamento dos compromissos e o 

Orçamento. Por este motivo e tendo igualmente em conta o esforço de compatibilização das 

receitas esperadas e dos limites para as despesas a efetuar, espera-se que a taxa de execução 

do Orçamento seja bastante elevada. É certo que vão continuar a existir riscos associados a 

incertezas na definição das fontes de financiamento e também ao nível da cobrança de 

determinadas receitas que o Município não controla e que, dada a conjuntura atual, 

dependem muito mais de fatores externos do que internos ao Município. 

Por outro lado, e não menos importante, o Município de Peniche candidatou-se ao PAEL – 

Plano de Apoio à Economia Local, criado pela lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e 

regulamentado pela portaria n.º 281/2012, de 28 de agosto. Com esta candidatura, pretende-

se contrair um empréstimo no valor de 3.321.703€, para liquidar dívida, cuja data de 

vencimento, acrescida de 90 dias, à data de 31 de março de 2012 já tivesse sido ultrapassada. 

Também é objetivo deste programa criar condições para consolidar a dívida e, desta forma, 

caminhar para um Orçamento de base zero que preveja apenas os compromissos a liquidar no 

exercício económico, em função das capacidades do Município para o fazer. Da mesma forma, 

a realização de despesa também passou a estar balizada por um conjunto de medidas de 

criação de receita e de redução de despesa, que possam gerar liquidez para compromissos 

certos e permanentes e para investimento no próximo ano e em anos futuros.  

Com a nova lei dos compromissos a despesa fica condicionada à previsão da receita e obriga o 

Município a fazer uma gestão trimestral, em função do cumprimento de um conjunto de 

indicadores que passam a determinar a capacidade de atuação do Município nos seus diversos 

domínios de intervenção. 

A gestão dos recursos, com base nos três meses seguintes, afigura-se, atualmente, como uma 

preocupação e uma obrigação para a gestão do Município. Considerando que grande parte da 

despesa é de natureza corrente, certa e permanente, e que uma das receitas anuais mais 

significativas é cobrada apenas em dois períodos, prevê-se a ocorrência de um desequilíbrio 

financeiro, principalmente no primeiro semestre. Esta discrepância entre a cobrança e a 

exigibilidade do pagamento obrigará certamente à negociação das datas de pagamento de 
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determinados compromissos assumidos transferindo-os para períodos de arrecadação dessas 

receitas. 

Um outro pressuposto da LCPA é o de manifestar uma permanente garantia em não aumentar 

em nenhum momento os pagamentos em atraso. Esta exigência reforça a dificuldade de 

gestão de tesouraria no primeiro semestre de 2013. Contudo, é necessário ter presente as 

diversas consequências que podem advir de algum deslize nesta matéria, desde logo, a 

proibição de realizar despesa com base na expectativa do valor arrecadado nos últimos 24 

meses e também as diversas penalizações previstas com cortes nas transferências do 

Orçamento do Estado ao longo do ano. 

Por outro lado, o Plano de Ajustamento Financeiro, adiante designado por PAF, aprovado em 

conjunção com o PAEL, assenta num conjunto de medidas, quer de aumento da receita, quer 

de racionalização da despesa, que por si só funciona como premissa orientadora da atividade 

económico-financeira do Município para ano 2013.  

A acrescer a esta realidade, é imperioso salientar o conjunto de expectativas criadas na 

construção e aprovação do PAF e que foram, entretanto, alteradas/modificadas por diversos 

fatores.  

Desde logo, as limitações previstas no Orçamento do Estado para 2013. O pagamento do 

subsídio de Natal na íntegra e por duodécimos, que não tendo como destino uma melhoria dos 

rendimentos dos trabalhadores, agrava por via do seu pagamento o orçamento da Câmara 

Municipal pela obrigação do pagamento do vencimento e pelos encargos da entidade 

decorrentes desse pagamento. Decorre ainda do Orçamento do Estado para 2013 o aumento 

previsto para o encargo da entidade, em 5% para os trabalhadores que descontam para a 

Caixa Geral de Aposentações e em 1,45% para os trabalhadores que descontam para a 

Segurança Social. Ainda, a obrigatoriedade de canalizar o valor o acréscimo de IMI, resultante 

do processo de reavaliação dos prédios para amortização da dívida de médio e longo prazo, 

quando se apontava como uma das medidas com maior impacto no equilíbrio a curto prazo e 

já para 2013. 

Igualmente, com uma dimensão muito relevante é de salientar a redução de receitas do IMI, 

que resultou da decisão da Assembleia Municipal ao aprovar taxas de IMI inferiores às que 

estavam projetadas no PAF. Esta redução teve um impacto muito negativo nas receitas 

previstas no Plano de Ajustamento Financeiro com as quais se contava como ponto de partida 
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no momento de elaboração e aprovação do plano de equilíbrio financeiro apresentado e 

aprovado também pela Assembleia Municipal. 

Desta forma, e relembrando as dificuldades que acompanharam a construção de um Plano de 

Ajustamento Financeiro que permitisse projetar o equilíbrio financeiro do Município, e que 

estabeleceu o ano 2016 como meta de consolidação orçamental das contas do Município, 

existe pouca margem de manobra para qualquer desvio. É importante relevar que nos 

confrontamos com uma brutal alteração/redução das expectativas existente, quer com menos 

receita quer com mais despesa, num valor anual global que significa várias centenas de 

milhares de euros face à versão inicial do PAEL. 

Com todo este enquadramento jurídico e financeiro, o ano 2013 vai ser um ano de muitas 

exigências, quer em termos de gestão quer em termos operacionais, trabalho esse que 

transparece desde já na apresentação destas GOP e dos compromissos daí resultantes para o 

acampamento de toda a atividade para 2013. 
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| METODOLOGIA 

 

Os documentos previsionais para 2013 foram produzidos com a colaboração de todas as 

unidades orgânicas desta autarquia. No entanto, e tendo em conta o enquadramento legal e 

financeiro com que nos deparamos para 2013, estes documentos ficaram, à partida, 

vinculados ao Plano de Ajustamento aprovado, que por si só deixava pouca margem para a 

identificação de novas necessidades de despesa e de novos investimentos. 

Com os novos constrangimentos, pós aprovação do PAF, seremos obrigados a reajustar todo o 

plano e fazer acompanhar a execução do Orçamento de um plano de intervenção que garanta 

o desenvolvimento dos mecanismos necessários à efetivação da receita prevista e à redução 

de despesa prevista, com medidas de acompanhamento e controlo. 

As orientações estratégicas para 2013 assentam principalmente na resposta às atribuições e 

competências da autarquia, previstas na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. 

Toda a estrutura dos documentos previsionais obedece ao estabelecido no POCAL, permitindo, 

de forma simples, a identificação das dotações orçamentais, das fontes de financiamento, da 

unidade orgânica responsável pela execução, do prazo de execução e da fase em que se 

encontra o projeto. 

A proposta de Orçamento, nomeadamente o PPI e AMR, é ordenada de acordo com a 

classificação funcional do POCAL. Quanto à proposta de Orçamento, para além do quadro-

resumo inicial e da discriminação das despesas e receitas são ainda apresentados mapas 

auxiliares que decompõem as receitas e as despesas para uma melhor compreensão de alguns 

montantes inscritos em diversas rubricas. 

As GOP para 2013 são constituídas, pela presente parte introdutória, pelas orientações 

estratégicas, pelo resumo do PPI e AMR e pela proposta do Orçamento. 

Este ano, o Orçamento da Despesa, com exceção da dívida a pagar de compromissos de anos 

anteriores, vai ser integralmente lançado num plano plurianual (PPI e AMR). Pretende-se com 

isto, ter um documento onde se evidencie a despesa a realizar no ano, mas conferir-lhe 

igualmente um horizonte temporal a 4 anos. Pretende-se também dar suporte à autorização 

prévia que a Assembleia Municipal deverá dar à Câmara Municipal para a assunção de 
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compromissos plurianuais desde já identificados e cuja despesa a imputar em cada ano ficará 

desde já prevista. 

De salientar, que esta é uma iniciativa própria da Câmara Municipal, mas que pretende de 

forma pró-ativa experienciar uma orientação que começa a ser discutida e em relação ao qual 

o Governo tem já autorização legislativa para executar, no quadro de uma alteração ao POCAL. 
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| ORIENTAÇÕES ESTRATÉGIAS 

 

| Plano de Ajustamento Financeiro 

 

Como já foi referido, em 02 de outubro de 2012 foi aprovada a candidatura do Município de 

Peniche ao PAEL – Plano de Ajustamento à Economia Local. 

O seu principal objetivo é contribuir, através de um empréstimo a 14 anos, para a 

regularização das dívidas em atraso do Município de Peniche a 31 de Março de 2012 e criar 

condições para o cumprimento e aplicação do Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso 

no respeito por todos os seus princípios. 

A elaboração do dossier de candidatura exigiu a construção de um Plano de Ajustamento 

Financeiro (PAF) que determinava a estratégia para, a médio prazo, conseguir atingir o 

equilíbrio financeiro das contas municipais. 

Para isso, foi necessário traçar um plano de ação que integrasse um significativo conjunto de 

medidas que visam atingir os objetivos nele traçado. 

É importante salientar que a construção do PAF assentou no seguinte conjunto de 

pressupostos: 

- A estrutura da despesa para 2013 foi prevista com base na estrutura da despesa para 2012, 

calculada com base na execução a 20 de setembro e na perspetiva da receita e da despesa a 

arrecadar até 31 de dezembro. 

- As previsões para 2013, quer para a receita quer para a despesa tiveram subjacente o 

impacto de diversas medidas devidamente identificadas. Para além disso, foram elencados 

grupos de medidas visando o aumento da receita e a redução da despesa, ainda não 

mensurados, mas a incluir futuramente no PAF. 

- O PAF já previa o desenvolvimento de alguns investimentos, como sejam a Casa Mortuária de 

Peniche, o Edifício António Bento, o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, o Fórum de Serra 

d'El Rei, o recinto da Feira da Bufarda e o Prohabita – Reabilitação. 
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- Previa também a elaboração de planos de liquidação para a dívida aos SMAS, até outubro de 

2012, extra PAEL integrando em cada ano o valor a pagar desse acordo. Da mesma forma, 

estão também incluídos os pagamentos a fazer por acordo de regularização com a Rodoviária 

do Tejo bem como o pagamento dos compromissos assumidos e não pagos do Programa 

Pares. 

- Em cada ano estão refletidos os valores a liquidar de pagamentos de compromissos por pagar 

de anos anteriores em função da liquidez de cada período, conforme o n.º 2 do artigo 16.º da 

LCPA. 

 

No quadro seguinte relembramos as medidas do PAF que acompanharam a candidatura do 

Município de Peniche ao PAEL. 
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Relevantes alterações (desvios) ao PAF 

1. Reavaliação de prédios; 

2. Taxas de IMI para 2013; 

3. Despesas com pessoal. 

 

Reavaliação de prédios  

O artigo 96.º da Lei do Orçamento do Estado para 2013 determina o seguinte: 

“Artigo 96.º - Redução do endividamento 

1 - […] 

2 - […] 

3 - […] 

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o aumento de receita do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos constante do Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de 

novembro, é obrigatoriamente utilizado na redução do endividamento de médio e longo prazo do 

município. 

5- Os municípios que cumpram os limites de endividamento líquido calculado nos termos da Lei n.º 

2/2007, de 15 de janeiro, podem substituir a redução do endividamento referido no número anterior por 

uma aplicação financeira a efetuar obrigatoriamente junto do Agência de Gestão da Tesouraria e da 

Dívida Pública - IGCP, E.P.E. (IGCP, E.P.E.), no mesmo montante em falta para integral cumprimento das 

reduções previstas no presente artigo. 

6- A aplicação financeira referida no número anterior é efetuada até 15 de dezembro de 2013, só 

podendo ser utilizada para efeitos de redução de pagamentos em atraso há mais de 90 dias ou do 

endividamento municipal. 

7- No caso de incumprimento das reduções previstas no presente artigo, há lugar a uma redução das 

transferências do Orçamento do Estado no montante equivalente a 20 % do valor da redução 

respetivamente em falta.” 

 

Desta norma do Orçamento do Estado para 2013, resulta que a verba prevista para o equilíbrio 

financeiro a curto prazo, cujo impacto previsto para o próximo ano era de cerca de 397.000, 

não vai poder ser “usada” para equilibrar, a curto prazo, as contas do Município, nem servir de 
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contrapartida à despesa necessária para prosseguir as atribuições e competências do 

Município. Não é de forma nenhuma compreensível esta norma, tendo em conta que: 

A criação do PAEL surge da necessidade de consolidar dívida de curto prazo. 

A expectativa da consolidação era criar liquidez para, num determinado período de tempo, o 

mais curto possível, poder, por um lado, equilibrar as contas públicas e por outro, gerar 

liquidez para gastar e pagar o necessário à atividade normal do município e, se possível, 

investir. 

A candidatura ao PAEL, regida por uma Lei e por uma Portaria, obrigou à construção de um 

Plano de Ajustamento Financeiro, que consubstanciava um compromisso de todos os 

intervenientes em cumprir e fazer cumprir um conjunto de regras capazes de atingir um 

objetivo: gerar liquidez suficiente para cumprir a missão da autarquia, amortizar a dívida 

vincenda e não acumular outras. 

A construção deste plano, só por si, perecia uma missão impossível, uma vez que o equilíbrio 

financeiro terá consequências na capacidade de intervenção do município, o que sendo 

necessário, considerando o fim vai obrigar a medidas de controlo muito apertadas. 

 

Taxas de IMI para 2013 

Excerto da minuta da ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche, 

realizada no dia 26 de novembro de 2012: 

“…a Assembleia Municipal de Peniche deliberou, por maioria, fixar as seguintes taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano de 2013, nos termos e para efeitos do disposto no n.os 1 e 5 do 

artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de novembro: 

- Prédios urbanos – 0,65%; 

- Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,35%.” 

Considerando que a receita de IMI prevista no PAF tinha como ponto de partida a manutenção 

em 2013 das taxas de IMI em vigor, que esse plano foi aprovado pela Assembleia Municipal, 

para além de ter contado com uma deliberação por unanimidade da Câmara Municipal, nada 

fazia prever que iria haver alteração das taxas de IMI para 2013. 
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A avaliação do impacto da redução das taxas de IMI nas receitas para 2013 permite estimar 

uma diminuição em cerca de 340.000,00€. 

Esta nova realidade obrigou a novo ajustamento na previsão das receitas e das despesas para 

2013, agravando a capacidade do Município em dar as respostas necessárias em diversas 

frentes. 

A redução de receita de IMI prevista, conjugada com a exigência em permanente cumprimento 

da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que obriga à existência de liquidez para 

efetuar qualquer despesa e de uma margem zero para poder aumentar o endividamento de 

pagamentos em atraso, e ainda a obrigatoriedade de redução dos pagamentos em atraso 

imposta no OE, vão certamente condicionar a atuação da Câmara Municipal, podendo estar 

em causa fazer opções em frentes de igual importância para a comunidade. 

 

Despesas com Pessoal 

Também no capítulo das Despesas com Pessoal, o Orçamento para 2013 teve de ser ajustado 

face às expectativas contidas no Plano de Ajustamento Financeiro. 

O número de 5.978.175,00 €, previsto no PAF, tinha como pressuposto manter-se a realidade 

de 2012, acrescido do impacto das medidas de 2012, que pelos diversos momentos em que 

foram sendo consumadas as alterações, só em 2013 terão efeitos a 100%. 

O Orçamento do Estado para 2013 prevê novas orientações, penalizadoras em termos 

financeiros para o Município, enquanto entidade empregadora. Por uma lado, a 

obrigatoriedade de efetuar o pagamento do subsídio de Natal a todos os trabalhadores, o que 

sendo uma medida bem-sucedida naquilo que é o reaver de um direito dos trabalhadores, 

todos sabemos, que para o trabalhador pouco vai ficar, considerando a sobretaxa criada, não 

passando de uma estratégia de tornar legal, aquilo que foi concretizado e declarado 

inconstitucional em 2012, e que tem como objetivo resultar numa receita adicional para os 

cofres do Estado. 
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“Artigo 28.º - Pagamento do subsídio de Natal 

1 - Durante a vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), o subsídio de Natal ou 

quaisquer prestações correspondentes ao 13.º mês a que as pessoas a que se refere o n.º 9 do artigo 

anterior tenham direito, nos termos legais, é pago mensalmente, por duodécimos.” 

Esta medida penaliza triplamente o Município de Peniche, pois obriga à orçamentação 

e ao pagamento de duas novas despesas face a 2012 - o vencimento e a contribuição 

da entidade relativa a esse pagamento, e ainda, o pagamento por duodécimos desse 

mesmo vencimento, o que torna ainda mais penoso o processo de gestão de 

tesouraria. 

 
Acréscimos 2013 

Subsídio de Natal 162.882 € 

Caixa Geral de Aposentações 20.124 € 

Segurança Social - Regime Geral 17.122 € 

 

200.128 € 

 

Uma outra rubrica que vai obrigar a ajustar o Plano de Ajustamento Financeiro é a alteração 

das taxas dos dois regimes contributivos prevista no Orçamento do Estado para 2013. As taxas 

contributivas relativas aos trabalhadores em funções públicas são revistas em alta nos 

seguintes termos: 

 

“Artigo 79.º - Alteração ao Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro 

1 - Os artigos 6.º-A, 43.º e 83.º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 

de dezembro, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 6.º-A 

[…] 

1 - Todas as entidades, independentemente da respetiva natureza jurídica e do seu grau de autonomia, 

contribuem mensalmente para a CGA, I.P., com 20 % da remuneração sujeita a desconto de quota dos 

trabalhadores abrangidos pelo regime de proteção social convergente ao seu serviço.” 
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Esta alteração representa um aumento de 5% do valor da contribuição para a Caixa Geral de 

Aposentações, devida pelo Município, enquanto entidade patronal, que está atualmente 

fixada em 15% e que passará, de acordo com o OE para 2013, para 20%. 

 

“Artigo 116.º - Alteração ao Cód. dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Seg. Social 

… 

Artigo 69.º 

Taxas contributivas 

1 - […]. 

147 

2 - A taxa contributiva relativa aos administradores e gerentes das sociedades é de 34,75 %, sendo, 

respetivamente, de 23,75 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.” 

 

Esta alteração representa um acréscimo de 1,45%, imputável apenas ao empregador no caso 

da Câmara Municipal de Peniche, que passa a suportar 23,75% em vez dos atuais 22,3%. 

Incidência contributiva A taxas de 2012 A taxas de 2013 Variação 

Seg. Social 1.836.492,35 € 409.537,79 € 436.166,93 € 26.629,14 € 

 

Avaliando agora o orçamento para 2013, na rubrica 01 - Despesas com Pessoal, verificamos 

que foi afetado pelas medidas previstas na Lei do Orçamento do Estado para 2013, em cerca 

de 312.000€, face ao que estava inicialmente previsto no Plano de Ajustamento Financeiro, 

obrigando ao respetivo ajustamento. 

 

Descrição Orçamento 2012/PAF Orçamento 2013 Impacto no Orç. 2013 

Subsídio de Natal 338.000 € 478.000 € 140.000 € 

CGA 360.000 € 483.261 € 123.261 € 

Seg. Social 387.000 € 436.167 € 49.167 € 

 
1.085.000 € 1.397.428 € 312.428 € 

 

 

Incidência contributiva A taxas de 2012 A taxas de 2013 Variação 

CGA 2.416.306,54 € 362.445,98 € 483.261,31 € 120.815,33 
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Investimentos –  Breve enquadramento 

No que diz respeito aos investimentos previstos no Plano de Ajustamento Financeiro, eles 

estão todos contemplados no Plano Plurianual para 2013. No entanto, alguns deles estão 

condicionados à obtenção de comparticipações financeiras para a sua comparticipação. Em 

função da definição desses apoios, também a contrapartida nacional deverá ser assegurada, o 

que obrigará a alterações ao Orçamento para ajustamento das respetivas verbas.  

Para fazer face estes investimentos, contribuirão, não só, as verbas de comparticipações e de 

empréstimos já obtidos, mas também, o saldo da gerência de 2012 e o acréscimo de liquidez 

que se vier a conseguir por via da implementação do plano de intervenção ao nível da receita e 

da despesa. 

 

Medida de contenção e redução da despesa  

Desde 2011 que a Câmara Municipal tem vindo a implementar um conjunto de medidas de 

contenção, que se prolongaram também em 2012. 

Para 20113, de forma muito particular e para dar cumprimento ao Plano de Ajustamento 

Financeiro foi traçado um plano de intervenção com a definição de objetivos e metas, para 

monitorizar, controlar e garantir o seu desempenho em termos de eficiência e eficácia. 

Medidas transversais de contenção nos gastos da despesa corrente da autarquia, de combate 

ao crescimento da despesa orçamental, tais como: 

- Continuar a controlar a aquisição de materiais e melhorar a gestão de stock, evitando desta 

forma custos de stockagem desnecessários e faturação de materiais cuja utilização seja 

deferida. 

- Melhorar o resultado a obter com a medida implementada desde de 2011, com a elaboração 

de fichas de custos de atividades organizadas quer pelo Município quer por entidades 

externas, de forma a apoiar a tomada de decisão e garantir o seu enquadramento em sede 

fundos disponíveis. 
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- Aumentar o número de processos de aquisição a abrir ao mercado, através da utilização da 

plataforma de compras públicas, que permita tornar públicos os procedimentos de ajuste 

direto, em detrimento do convite a um ou vários fornecedores. 

- Recorrer à Central de Compras do Oeste, sempre que possível, garantindo assim preços 

assentes na economia de escala para aquisições de bens e serviços específicos resultantes da 

expectativa de consumos dos Municípios do Oeste. Em 2012, já se fizeram algumas 

experiências, com resultados muito positivos, nomeadamente na área do economato. Neste 

momento, e do conhecimento que se tem, estão em negociação, produtos de limpeza e 

higiene e comunicações. Está já em fase de estudo a elaboração das peças do procedimento 

para lançar procedimento concursal para a carteira de seguros. 

- Limitar a aquisição de serviços externos para funcionamento da autarquia ou para obras de 

pequena e média dimensão.  

- Redução dos custos com materiais gráficos de divulgação das atividades. Pretende-se 

concretizar uma melhor avaliação do custo/benefício da elaboração de material promocional 

para os eventos desenvolvidos pelo Município e garantir um maior controle na sua distribuição 

de forma a assegurar a sua efetiva promoção. 

- Redução do pagamento de horas extraordinárias, incrementando mecanismos de melhor 

planeamento das atividades de forma a assegurar que o trabalho a desenvolver possa ser 

realizado naturalmente dentro do horário normal de trabalho. Importa referir que a LOE para 

2013 prevê mais uma redução no valor hora. 

- Dar prioridade às ações de formação financiadas pelo POPH e programar uma aplicação 

rigorosa da Lei do Trabalhador Estudante. 

- Controlo rigoroso na justificação de faltas por parte da respetiva chefia e garantir um maior 

rigor no acompanhamento das baixas médicas, solicitando intervenção do Delegado de Saúde, 

nos termos da Lei. 

- Definir novos valores nos apoios e nos subsídios às atividades de carácter associativo através 

do estabelecimento de regulamentação para acesso aos apoios municipais, de acordo com a 

planificação das áreas de apoio municipal ao associativismo. 
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- Diminuição dos custos com material de economato e consumíveis informáticos, dando 

continuidade à implementação da gestão documental, redefinição de novos processos 

administrativos e implementação de equipamentos de cópia por open space. 

- Redução dos gastos com combustíveis e prosseguir com o controlo rigoroso no 

abastecimento de viaturas, através introdução cartões de consumo por viatura, com inserção 

de plafons; restrição no uso do autocarro municipal, limitando a 300km's (viagem de ida e 

volta); redução no transporte de pessoal; 

- Restrição no uso de viaturas municipais de serviço, reduzir o número de viagens dos 

autocarros municipais e restringir o uso de viaturas para consultas, dando sempre prioridade 

aos Munícipes mais carenciados. 

- Sensibilização dos serviços para redução do consumo de energia, nomeadamente através da 

criação de normas internas que incentivem a desligar computadores, monitores, impressoras, 

aquecimentos, iluminação e outros equipamentos durante o período de descanso, não deixar 

os equipamentos em stand-by, devendo ser desligados, etc. Realização de concurso público 

para fornecimento de energia, em zonas de baixa e média tensão. 

- Redução do consumo de água, com racionalização dos contratos existentes, controlo de 

consumos por contador, controlo de consumos para espaços verdes e sensibilização dos 

serviços. 

 

Outras medidas de redução de despesa  

Projeto promovido pelo Oeste Sustentável: Luminárias tipo LED  

A Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, designada como “Oeste Sustentável”, 

promovida pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), definiu com uma das suas 

iniciativas prioritárias a remodelação de toda a Iluminação Pública na região Oeste, 

promovendo a substituição de luminárias tradicionais, por outras do tipo LED (Ligth Emitting 

Diode). 

Estas luminárias, em comparação com as tradicionalmente instaladas, permitem uma redução 

no consumo de energia eléctrica que pode atingir os 60%, com o consequente contributo para 

a redução nas emissões de CO2, estimando-se uma vida útil da ordem das 60.000 horas de 
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funcionamento. Para além das vantagens já mencionadas, destacamos ainda a melhoria da 

qualidade da iluminação em certos espaços públicos, particularmente nos níveis de 

iluminância atingidos. No entanto, a aplicação desta tecnologia ainda não é adequada a todas 

as situações de iluminação pública, razão pela qual a sua implementação deve ser progressiva. 

Os Municípios da região Oeste celebraram um protocolo com a EDP Distribuição, permitindo 

que esta parceria, em conjugação com a candidatura apresentada pela OesteCIM ao eixo 

prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento, no âmbito do regulamento 

específico – Energia MaisCentro, garanta alcançar os objectivos atrás referidos. 

A candidatura foi entretanto transferida para o POVT – Programa Operacional de valorização 

do Território, aguardando-se a sua imediata aprovação no primeiro semestre de 2013. 

Com a candidatura apresentada ao QREN e a parceria celebrada com a EDP Distribuição, não 

existirão custos para o Município com a instalação das novas luminárias. 

 

Iluminação Pública (IP) – Utilização Racional 

Constituindo os custos da Iluminação pública um valor significativo no conjunto da despesa 

efetuada com os consumos de energia elétrica da autarquia, e considerando as restrições 

orçamentais existentes, merece a gestão racional da iluminação pública uma atenção especial. 

A instalação dos relógios astronómicos, de luminárias do tipo LED e a utilização de luminárias 

tradicionais de bom rendimento luminotécnico são os vetores essenciais de uma política de 

gestão racional de Iluminação Pública. Para 2013, iremos prosseguir a redução de horário das 

luminárias por todo o concelho, bem como número de luminárias em serviço, já iniciado no 

final de 2012. 
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Quantificação de algumas medidas: 

MEDIDA OBJETIVO 2012 2013 
QUANTIFICAÇÃO 

DA MEDIDA 
META % 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM 
COMBUSTÍVEIS 

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS  

500.000,00 405.000,00 95.000,00 23% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DE 
ENERGIA  

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 
CERCA DE 10% 

286.000,00 260.000,00 26.000,00 10% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM 
CONSUMO DE ÁGUA  

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 

CERCA DE 10% 
266.000,00 241.000,00 25.000,00 10% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 
CERCA DE 8% 

699.338,00 650.000,00 49.338,00 8% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM 
MATERIAL DE ECONOMATO E 
CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS 

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 
MAIS DE 30% 

93.463,00 68.502,00 24.961,00 36% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS DE 
COMUNICAÇÕES 

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 
CERCA DE 9% 

97.775,00 90.000,00 7.775,00 9% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM 
SEGUROS 

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 
CERCA DE 7% 

88.076,00 82.000,00 6.076,00 7% 

DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS 

NECESSÁRIOS AO 
FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA 

REDUÇÃO DOS 
CUSTOS EM 
CERCA DE 6% 

321.562,00 303.566,00 17.996,00 6% 

 

Medidas associadas às receitas municipais 

Incentivar uma cultura de cobrança de receitas 

Redefinir procedimentos de faturação de receitas no momento imediato ao da prestação de 

serviços, substituindo a emissão da guia de recebimento apenas no momento do pagamento. 

Promover acordos de pagamento que garantam a cobrança de algumas dívidas de forma 

equilibrada para ambas as partes. 

Como principal consequência do Licenciamento Zero, que irá entrar em vigor, vai ser 

necessário reforçar a Fiscalização Municipal, para poder obter garantia de cobrança de 

determinadas receitas através da sua atuação. Uma vez que, na maioria dos casos, é 

substituída a figura do licenciamento pela da comunicação prévia, ficaremos dependentes da 

boa vontade dos agentes económicos em cumprir a lei, o que como é óbvio, vai exigir uma 

maior intervenção do serviço de fiscalização. 
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Monitorizar os processos de licenciamento em curso de forma a garantir a redução de prazos 

de emissão das respetivas licenças e antecipar a cobranças de receitas. 

 

Endividamento municipal e consolidação orçamental  

Endividamento municipal 

Em termos de endividamento municipal, transcreve-se as regras a que estaremos sujeitos e 

que estão definidas na LOE para 2013: 

“ Artigo 98.º - Endividamento municipal em 2013 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, 

de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 

64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, o limite de endividamento líquido de cada 

município para 2013, tendo em vista assegurar uma variação global nula do endividamento líquido 

municipal no seu conjunto, corresponde ao menor dos seguintes valores: 

a) Limite de endividamento líquido de 2012; 

b) Limite resultante do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas 

Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-

A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio. 

2 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o limite de endividamento de médio e de longo 

prazos para cada município em 2013 é o calculado nos termos do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 

28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a celebração de novos contratos de empréstimo de 

médio e longo prazos é limitada ao valor resultante do rateio do montante global das amortizações 

efetuadas pelos municípios no ano de 2011 proporcional à capacidade de endividamento disponível para 

cada município, aferida nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-

A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio. 

4 - O valor global das amortizações efetuadas no ano de 2011 é corrigido, até 30 de junho, pelo valor das 

amortizações efetuadas no ano de 2012. 

5 - O rateio referido nos n.ºs 3 e 4 é prioritariamente utilizado pelos municípios em empréstimos de 

médio e longo prazos para investimentos no âmbito do QREN ou da reabilitação urbana. 

6 - Pode ser excecionada dos limites de endividamento estabelecidos no presente artigo a celebração de 

contratos de empréstimo, a autorizar por despacho do membro do Governo responsável pela área das 
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finanças, em situações excecionais devidamente fundamentadas e tendo em conta a situação económica 

e financeira do País, designadamente no âmbito do QREN e da reabilitação urbana, e da aquisição de 

fogos cuja construção foi financiada pelo IHRU, I.P., e incluindo o empréstimo quadro do Banco Europeu 

de Investimento (BEI). 

7 - Os municípios transmitem obrigatoriamente à DGAL, até ao dia 15 do mês seguinte ao final de cada 

trimestre, informação sobre os novos contratos de empréstimo de médio e longo prazos celebrados, os 

montantes utilizados no cumprimento de contratos de crédito bancário e os montantes das amortizações 

efetuadas no trimestre anterior. 

8 - O valor disponível para rateio nos termos dos n.ºs 2 e 3 é reduzido em 150 milhões de euros. 

 

| Gestão autárquica 

 

Organização dos serviços municipais  

Neste capítulo, destacam-se os impactos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na organização 

dos serviços municipais e consequentemente as duas deliberações da Assembleia Municipal, 

de dia 26 de outubro de 2012, cujo objetivo foi ir ao encontro da nova legislação. 

Em 2010, com a publicação do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara 

Municipal procedeu à revisão da sua estrutura orgânica de forma a adequa-la ao normativo 

jurídico nele previsto, e que conformou por deliberação da Assembleia Municipal de 21 de 

dezembro de 2010. Nessa altura, optou-se pela estrutura hierarquizada, com cinco unidades 

orgânicas nucleares, e adotou-se como limite máximo 12 unidades flexíveis, 7 subunidades 

orgânicas, 2 equipas de projeto. 

Com a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procedeu-se à adaptação à 

administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 

de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 

dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

administração Central, Regional e Local do Estado. 

Dessa Lei, decorre do n.º 1 do seu art.º 25.º, que os municípios devem aprovar a adequação 

das suas estruturas orgânicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às 

regras e critérios nela previstas até 31 de dezembro de 2012.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16700/0482904834.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/12/24400/0537305389.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/12/24400/0537305389.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/10/20600/0795007953.pdf
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Nesse sentido, o Município de Peniche, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, de 

26 de novembro de 2012, procedeu já à adequação prevista na Lei. 

O ajustamento da estrutura orgânica a que o Município está obrigado pela Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, limita a estrutura orgânica a criar, a quatro unidades orgânicas flexíveis, ou seja, 

quatro divisões, face aos atuais cinco departamentos e doze divisões. 

Assim, e por deliberação da Assembleia Municipal, manteve-se a estrutura hierarquizada, com 

quatro unidades flexíveis, e como limites, 7 subunidades orgânicas, 2 equipas de projeto: 

1)           Divisão de Administração e Finanças 

2) Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; 

3) Divisão de Obras Municipais;  

4) Divisão de Energia e Ambiente; 

No entanto, e tendo em conta o regime transitório, previsto e aprovado, a Câmara Municipal 

decidiu manter até ao final do respetivo período as comissões de serviço dos atuais diretores 

de departamento e dos chefes de divisão. Manifestou-se ainda a intenção de renovar as 

quatro comissões de serviço dos atuais diretores de departamento, ficando suspensos os 

efeitos da nova estrutura orgânica. 

Considerando que a nova estrutura orgânica implica a eliminação de um dos departamentos, 

nomeadamente o Departamento de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, 

e que esta unidade orgânica nuclear, não tem nenhum dirigente nomeado, a atual estrutura 

carecia de um ajustamento imediato, com efeitos a 01 de janeiro de 2013. 

Nesse sentido, e antes da aprovação da nova estrutura, foi aprovada pela Assembleia 

Municipal uma alteração à atual estrutura, e eliminado o Departamento de Educação, Cultura, 

Desporto, Turismo e Intervenção Social, tendo sido reafectados e integrados os serviços nele 

inseridos nos seguintes termos: 

- Departamento Administrativo e Financeiro: Setores da Educação, Desporto, Cultura, 

Associativismo e Juventude e Planeamento e Intervenção Social; 

- Departamento de Energia e Ambiente: Parque de Campismo e Piscinas Municipais; 
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Esta nova realidade vai ter impactos a diversos níveis, quer em termos de gestão quer em 

termos operacionais. O ano de 2013 vai ser o início de um trabalho de adaptação da estrutura, 

que vai obrigar a um ajustamento dos recursos humanos, bem como redefinição de 

competências e tarefas de cada unidade orgânica. A compatibilização das competências, e 

atribuições do Município com a redução de recursos, quer financeiros quer humanos, 

representa um grande desafio para a gestão municipal de 2013. 

Em 2013, iremos dar continuidade a um processo iniciado no final de 2010, que vai ao 

encontro da simplificação dos serviços internos, introdução de boas práticas e eficaz gestão de 

recursos, diminuição de despesas desnecessárias e incremento dos níveis de eficácia da 

organização, com vantagens claras para os munícipes. 

 

Recursos humanos 

Os encargos associados à estrutura dos Recursos Humanos assumem um peso muito elevado 

na estrutura da despesa corrente do Município. Tendo em conta todas as restrições financeiras 

e legais para a contratação de novos recursos, a Câmara Municipal viu-se obrigada a iniciar um 

processo de redução do número de trabalhadores e consequentemente a verba afetar a esta 

despesa. 

Para além desses fatores, o Orçamento do Estado para 2012 obrigou a uma redução dos 

recursos humanos em 2%, medida que se mantém para o ano de 2013 conforme previsto no 

Orçamento do Estado para 2013. De salientar que em 2012, houve saídas voluntárias de alguns 

trabalhadores, que sendo inesperadas, contribuíram de forma líquida para a redução do 

número de trabalhadores.   

Importa reforçar mais uma vez, que a redução do número de trabalhadores, embora 

necessária, por questões legais e financeiras, desenvolve-se numa tendência contrária às 

exigências e às competências cada vez maiores das autarquias locais. 

O Orçamento do Estado para 2013, introduz uma nova obrigação. No seu artigo 57.º, 

ficaremos obrigados a reduzir em 50% o número de trabalhadores com contrato a termo 

resolutivo certo contratados a 31 de dezembro de 2012. 

No nosso caso, e tendo em conta o esforço que tem sido feito por parte desta autarquia em 

afetar recursos com contrato por tempo indeterminado para o desempenho de funções com 
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necessidades permanentes, aliás, tal como a legislação em vigor indica, vamos chegar a 31 de 

dezembro, com apenas 9 trabalhadores com contrato a termo, não incluindo para este efeito 

os 40 Técnicos Superiores contratados, até ao momento, para as atividades de Enriquecimento 

Curricular. 

Assim, conclui-se que, a 31 de dezembro de 2013, o Município de Peniche só poderá ter ao 

serviço cerca de 4 trabalhadores com contrato a termo certo, o que se revela completamente 

insuficiente face às necessidades do Município e aos procedimentos concursais que estão a 

decorrer e que previam a contratação de 8 assistentes operacionais, a termo resolutivo certo, 

o que obrigará a Câmara Municipal decidir sobre a continuidade destes procedimentos. 

Conforme estratégia de redução de custos já traçada em 2011, destes 9 contratados, 7 vão 

entrar em caducidade até ao final do ano de 2013, e um 1 em de janeiro de 2014. Neste 

momento, estão a decorrer procedimentos concursais, já em fase adiantada para a 

contratação de 3 assistentes técnicos e 6 técnicos superiores. De salientar que a contratação 

destes recursos por tempo indeterminado, pressupõe a saída de 7 trabalhadores, 

representando um acréscimo face a 31 de dezembro de 2012 de apenas 2 unidades. 

Para 2013, a proposta é efetivar a contratação dos trabalhadores que resultarem dos 

procedimentos concursais que estão a decorrer por tempo indeterminado e aguardar as 

orientações para o cumprimento do artigo 57.º da LOE para 2013, para decidir em 

conformidade no que diz respeito aos contratos a termo resolutivo certo. Propõe-se ainda, a 

abertura de procedimento para contratação de um trabalhador por temo indeterminado para 

a gestão do Parque de Campismo e Centro de Alto Rendimento de Surf, sendo que esta 

contratação substituirá o trabalhador que está a desempenhar essas funções com contrato a 

termo resolutivo certo. 

 

 

 

+ - Obj. Cump.

Comissão de Serviço 3 3 0 1 2 -1

CTFP por tempo indeterminado 360 352 9 10 351 -1

CTFP a termo resolutivo certo 26 9 4 9 4 5 -5

AEC 44 40 40 40 40 0

Outros 4 3 2 2 3 0

Total de trabalhadores 437 407 55 62 400 -7

Auxiliares de Educação comparticipadas (CTTI) 8 12 12 0

Pagos / Comp. pelo Ministério da Educação(a),(b) 55 54 54 0

Total a considerar 382 353 55 62 346 7 -7

31-12-2011 31-12-2012
Variações

31-12-2013
Obj. OE 2013
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Em termos da estrutura de recursos humanos, para além das questões legais a que estamos 

sujeitos e a necessidade de reduzir custos nesta frente, a realidade que vivemos, é de carência 

de recursos nalguns serviços. De salientar, que existem outros fatores nomeadamente, baixas 

prolongadas, licenças sem vencimento, licenças por maternidade e paternidade, e até saídas 

voluntárias que tornam ainda mais complicada a gestão dos recursos. 

Todos estes constrangimentos vão obrigar ao reajustamento dos serviços prestados pelo 

Município, o que se espera conseguir, fazendo de forma diferente com o menor impacto 

possível para o munícipe e com o recurso a contratos de inserção emprego, que têm vindo a 

colmatar algumas necessidades sazonais. 

O orçamento do Estado para 2013 prevê mais um ajustamento no valor hora para trabalho 

extraordinário, o que sendo um benefício para o Município enquanto entidade pagadora, não 

deixa de gerar algumas dificuldades, uma vez que a disponibilidade dos trabalhadores para 

fazer trabalho extraordinário começa a ser cada vez menos, o que conjugado com a 

impossibilidade de contratação de novos recursos, pode pôr em causa determinadas tarefas / 

serviços. 

O mapa de Pessoal para 2013 está de acordo com apresentação feita neste capítulo. 

Em 2012, foram dados alguns passos em termos da Higiene, Segurança, e Saúde no Trabalho, e 

que se pretende dar continuidade em 2013. 

A Câmara Municipal reconhece na formação um incentivo importante, senão um dos únicos 

que pode proporcionar aos trabalhadores, tirando partido dela através de recursos mais bem 

preparados para enfrentar os desafios do dia-a-dia. Para 2013, prevê-se que se dê inicio à 

formação prevista na candidatura ao POPH elaborada pela Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, já aprovada, sem prejuízo de algumas iniciativas internas de ações de formação 

promovidas por trabalhadores municipais que constituem a nossa bolsa de formadores. Ainda 

nesta frente, a Câmara Municipal vai garantir as formações obrigatórias para o exercício de 

funções de motoristas previstas na Lei. 
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| Ordenamento do território e urbanismo 

 

Tal como foi mencionado aquando da previsão das Grandes Opções do Plano para o ano de 

2012, este foi um ano em que a recessão no setor imobiliário se agravou fortemente, 

confirmando-se o que de algum modo o que já se antecipava. Não se trata de uma mera crise 

conjuntural, mas sim de um problema estrutural, que será necessariamente longo. A mudança 

de paradigma que, nas GOP de 2012 já nos parecia inevitável, é incontestável, e isso lança-nos 

um enorme desafio em matéria de ordenamento do território. 

 

Sendo uma evidência, valerá a pena questionar e ponderar em que consiste essa mudança de 

paradigma e quais os desafios que, por essa razão, nos esperam em 2013, em matéria de 

ordenamento do território e da gestão urbanística autárquica – tal como o fizemos em 2012, 

procuraremos, tanto quanto possível antecipar os obstáculos que nos esperam e que teremos 

que ultrapassar, mas também,  algumas oportunidades que, apesar de tudo, se vislumbram e 

que não podemos deixar de aproveitar. 

 

 Modelo de desenvolvimento  

Na prática, tudo o que se escreveu e previu sobre este tema no ano passado, está 

perfeitamente atual, talvez apenas com a diferença do fenómeno recessivo nos setores que 

mais têm influenciado estes modelos nas últimas décadas, terem atingido dimensões mais 

graves que as previsões. De tal modo esse fenómeno assume uma importância determinante 

no modelo de desenvolvimento territorial que, forçosamente, se terá que reponderar. 

Desde logo, é bom que todos tenhamos perfeita consciência que, ao nível dos instrumentos de 

planeamento do território, em especial na revisão do Plano Diretor Municipal, iremos ser 

obrigados a enfrentar circunstâncias até agora inéditas e desconhecidas, comuns a todo o 

território nacional, como sejam: 

a) - Planear o ordenamento do território, num contexto de recessão; 
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b) - Planear o urbanismo, com uma nova realidade, que a existência de solos urbanizados e 

mesmo de habitações já construídas e desocupadas, é superior às necessidades das 

populações residentes; 

c) – Atenuar e contribuir para eliminar as assimetrias e desequilíbrios que são evidentes, em 

que, apesar desse excesso de oferta, paradoxalmente, continuar uma parte da população a 

viver em condições infra-humanas, em construções sem condições de habitabilidade, 

insalubres e, por vezes, sem garantias mínimas de segurança. 

Com efeito, todos os planos municipais de ordenamento do território que são conhecidos, 

desde os planos de urbanização que proliferaram um pouco por todo o país, a seguir ao final 

da segunda guerra mundial, até aos atuais PMOT´s, apesar de toda a evolução legislativa e 

procedimental que entretanto se verificou em mais de 6 décadas, basearam-se sempre em 

várias premissas comuns, tais comum: 

- A maior ou menor tentativa de consolidação e adaptação das zonas mais antigas dos 

perímetros históricos; 

- A previsão de áreas generosas de expansão dos perímetros urbanos com vista a suprir as 

carências de habitação e de equipamentos, proporcionar um crescimento ordenado de novos 

bairros e gerar novas centralidades, com novas edificações para utilizações polivalentes 

(habitação, comércio, serviços e equipamentos).  

 

Desenvolvimento era sinónimo de mais construção e de expansão urbanística, com todas as 

valências atrás referidas. 

A transformação de solo rural em urbano era geradora de mais-valias apreciáveis. 

As pressões sobre as autarquias e entidades públicas para garantia do direito à construção em 

qualquer parcela do território eram muito fortes. 

Tudo isso, provocou uma profusão generalizada, mas nem sempre regrada de novas 

urbanizações em zonas de expansão dos perímetros urbanos tradicionais, acompanhada de 

um êxodo das populações mais novas, dos centros históricos para as zonas mais periféricas, 

com os núcleos mais antigos a ficarem ocupados por uma população cada vez mais 

envelhecida e com uma tendência acelerada para a desertificação e degradação. 
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Esta foi uma realidade praticamente comum ao nível de todo o território nacional e o concelho 

de Peniche, embora com algumas especificidades, não fugiu à regra. 

Atualmente, assiste-se a um fenómeno recessivo, de desinvestimento na atividade imobiliária, 

mercê da quebra abrupta da procura, da quebra do poder de compra das famílias, das 

restrições ao crédito e do excesso de oferta, com algumas várias urbanizações dispersas, 

infraestruturadas, com encargos fiscais e custos de manutenção apreciáveis, nalguns casos 

sem construções, noutros, com construções avulso, com poucas ou nenhumas perspetivas de 

transações, quer de lotes, quer de frações ou moradias já edificadas. 

Esta realidade obriga a repensar todo o modelo de desenvolvimento, pelo menos, a médio 

prazo, o qual, já não será, certamente baseado, em premissas de expansão urbanística 

indiferenciada, mas mais baseado em potenciar todos os usos do território, aproveitando e 

maximizando os recursos naturais existentes e as novas tendências de procura interna e 

externa.  

Neste âmbito a revisão do PDM, terá um papel determinante. 

 

A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) 

Em 2012 foi finalmente possível dar início formal ao processo de revisão do PDM, não 

obstante os estudos preparatórios a nível interno já decorrerem há algum tempo, o que 

tornou viável a elaboração do relatório de justificação e dos termos de referência, num prazo 

muito curto e baseados, não em modelos mais ou menos decalcados e padronizados, mas na 

realidade do nosso concelho. 

Por motivos que têm a ver com atual situação crítica, que condiciona fortemente as 

disponibilidades financeiras da autarquia, a estratégia para a equipa de trabalho, não se 

baseou no recurso a uma ou mais empresas de consultadoria, mas no aproveitamento dos 

recursos técnicos que estão ao serviço do Município, com a formação de uma equipa 

multidisciplinar, transversal a todos os serviços, departamentos e divisões. 

Temos consciência do risco e do esforço adicional que isso representa, nomeadamente para o 

funcionamento normal dos serviços. Também, temos consciência que o Município não possui 

todas as valências técnicas e que haverá que pontualmente recorrer a consultores externos, 

para alguns estudos específicos. Mas também temos a certeza que os técnicos ao serviço do 
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Município, com o seu melhor conhecimento das características do território do concelho, 

darão o melhor de si próprios, para que o resultado final deste documento tão estratégico 

para o concelho, possibilite um desenvolvimento sustentado, não só ao nível urbanístico, mas 

que o uso do solo tenha sempre presente as novas realidades e oportunidades, com referência 

a várias opções estratégicas da Magna Carta Peniche 2025, nomeadamente: 

- O aproveitamento de infraestruturas existentes e fecho de redes; 

- A possibilidade de captação de investimentos produtivos e de maior valia para a economia do 

concelho e geradores de emprego, nomeadamente nos setores primários (agricultura e pesca), 

mas também na indústria transformadora, criando as condições para sua implantação no 

concelho, incluindo as estruturas logísticas, que hoje são indispensáveis para o sucesso destas 

atividades; 

- O aproveitamento do incremento dos desportos de onda, designadamente o surf, como 

forma de atração de praticantes de todo o mundo, de animação e de sustentabilidade da 

economia local, tornando-a menos dependente da sazonalidade; 

- O aproveitamento dos recursos endógenos para atração e dinamização turística tradicional 

(praias, pesca desportiva, recreio náutico, monumentos históricos e outros); 

- A aposta nas energias renováveis; 

- A reabitação e valorização dos núcleos históricos tradicionais; 

- A valorização da economia do mar, nos seus variados e múltiplos recursos. 

Em resumo, investir os poucos recursos disponíveis, no que vale a pena investir, com 

seletividade e critério, especialmente naquilo que poderá verdadeiramente contribuir para a 

criação de emprego, dinamização económica local e qualidade de vida da população. 

Para atingir estes objetivos, é decisivo que a proposta de ordenamento do território assente 

critérios bem sustentados. 

Atualmente, decorrem já as pesquisas para os estudos de caracterização e obtenção de 

elementos para a delimitação das condicionantes (REN; RAN; Rede Natura; Servidões 

Administrativas e Carta de Riscos), o que tem exigido um trabalho bastante intensivo de 

contactos e reuniões com entidades públicas, pesquisa bibliográfica e obtenção de cartografia 

e de estudos específicos.  
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Está marcada para ao início do mês de Janeiro de 2013 a primeira reunião plenária da 

Comissão de Acompanhamento que integra 23 entidades e cuja composição foi publicada em 

Diário da República, em 10 de outubro de 2012. 

 

Outros Planos Municipais de Ordenamento do Território  

Sendo a revisão do PDM o principal desígnio do Município ao nível dos planos de ordenamento 

do território, não podemos deixar de salientar outros instrumentos de grande importância que 

se esperam concluídos em 2013, nomeadamente: 

- Os planos de pormenor das UOPG´s das praias de Baleal e Gamboa; 

- O plano de Pormenor da Zona Central de Peniche; 

- Outros planos de pormenor para unidades específicas de fecho de redes urbanas, a 

contratualizar. 

Por último, mas não menos importante, após conclusão de um trabalho muito pormenorizado 

de caracterização, edificação a edificação, do centro histórico de Peniche, iremos dar 

continuidade a esse trabalho, com planos de salvaguarda e programas específicos de 

reabilitação urbana, os quais deverão ser também estendidos aos núcleos históricos de 

Atouguia da Baleia, Serra d’El-Rei e Ferrel. A aposta na reabilitação urbana, como forma de 

requalificar as cidades e vilas, afigura-se como a única via para revitalização de um setor tão 

importante para a dinamização económica e para o emprego, como é a construção e o 

imobiliário, aproveitando, simultaneamente, infraestruturas já existentes.  

 

Gestão Urbanística 

Também nesta área as mudanças vão, forçosamente, ser uma realidade, já em 2013. O 

conceito de gestão urbanística enraizado, há muitos anos, não obstante a evolução legislativa, 

de controlo estático de operações urbanísticas, deixará, a curto prazo, de fazer sentido. 

Até agora, tem sido feito um esforço enorme por parte de toda a divisão, desde os técnicos 

superiores aos assistentes técnicos, na análise de projetos, em todas as suas componentes, na 

conformidade com os instrumentos de ordenamento do território e servidões administrativas 

(muitas, complexas e, não raras vezes de difícil e questionável interpretação), na gestão de 
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processos e nos tempos legais de resposta. Este trabalho, tem esgotado toda a capacidade dos 

recursos existentes, ainda agravado pelo facto de, desde o início de 2012, se ter que alocar 

funcionários dos mais experientes, para a pesquisa, fornecimento de plantas e outros 

elementos e carregamento no Portal, no âmbito da avaliação excecional de prédios para 

efeitos de IMI, que, só no concelho de Peniche, equivalem a quase 18.000 processos de 

imóveis, com construções desde 1937 até 2004, com toda a complexidade de pesquisa e todo 

o trabalho que isso envolve. Não valerá a pena tecer mais considerações sobre um processo, 

cujas vicissitudes já foram suficientemente explicadas e debatidas. Esta tarefa, ir-se-á arrastar, 

no mínimo, até final do 1.º trimestre de 2013 e, até lá, grande parte dos recursos e das 

energias têm que aí ser concentradas, não deixando praticamente, qualquer margem de 

manobra, para alterar a estrutura e o modelo de organização existente. 

Mas, passado o primeiro trimestre, com o decréscimo abrupto de processos de operações 

urbanísticas tradicionais que é esperado e com o final esperado do processo de avaliação de 

IMI, impõe-se uma mudança de organização e de procedimentos que se adapte às novas 

realidades. 

Com efeito, verificando-se uma diminuição muito significativa de processos de operações 

urbanísticas tradicionais, um aumento da conflitualidade entre confinantes por força de obras, 

que já é muito notório, uma degradação acentuada dos núcleos históricos, a entrada em vigor 

de nova legislação para aligeirar o licenciamento de instalação de atividades económicas, de 

que é exemplo, “o licenciamento zero”, impõe-se uma participação mais proactiva dos 

técnicos que trabalham na gestão urbanística, em novas matérias, tais como:  

- A capacidade de propor regulamentação técnica adequada; 

- A participação e a gestão de em operações de planeamento e urbanização contratualizadas 

para unidades operativas de planeamento e gestão; 

- A formação adequada, em matéria de instalação de atividades económicas; 

- A coordenação técnica de programas de reabilitação urbana e a elaboração de planos de 

salvaguarda. 

Tudo isso implica novas formas de organização da estrutura que foi concebida já há alguns 

anos como reforço da legislação atual. 

E implica sobretudo, uma participação muito mais ativa da componente jurídica da Câmara, 

numa primeira fase com uma parceria bem definida, dado que, neste novo paradigma de 
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procedimentos, é uma das componentes técnicas mais importantes e que o atual 

departamento (DPGU) não dispõe, salvo consultadoria externa para efeitos de planeamento. 

Será uma valência indispensável para o trabalho diário, como parte ativa nos processos e as 

formas de colaboração interdepartamental e de responsabilidades, terão, forçosamente, que 

ser redefinidas. 

 

| QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 

 

Também os projetos cofinanciados por fundos comunitários vão ser afetados pelo contexto de 

enorme contenção financeira do Município, que por sua vez reflete o situação que o país 

atravessa. Assim, durhoante o ano de 2013 será dada prioridade à gestão corrente das 

candidaturas já aprovadas e aos respetivos pedidos de pagamentos, de periodicidade mensal, 

sendo expectável que se venha a registar a apresentação de uma única nova candidatura, caso 

se verifique a abertura de concursos no âmbito da “Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e de Educação Pré-Escolar” que permita candidatar a construção do Centro 

Educativo de Atouguia da Baleia. 

De resto, já se encontram reunidos os principais requisitos para que esta candidatura seja 

aprovada: existe parecer positivo por parte do Ministério da Educação, terreno disponível, 

projeto de arquitetura e especialidade e previsão em Plano e Orçamento Municipal, faltando 

apenas autorização por parte da tutela para que o Mais Centro abra um novo concurso e o 

Município de Peniche possa submeter a respetiva candidatura. 

Do conjunto de candidaturas em que o Município se encontra envolvido durante o ano de 

2013 destacam-se as que representam maiores investimentos e que em simultâneo 

representam parcerias com outras entidades, designadamente com outros municípios da 

região, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

Ainda assim, estas candidaturas encontram-se envoltas num clima de enorme incerteza 

motivada pelo contexto de súbitos avanços e recuos que têm surgido de forma aparentemente 

aleatória por parte da tutela. Caso paradigmático é o da candidatura conjunta dos Municípios 

do Oeste, denominada OesteLED, que tem sido publicitada pelo Governo em vários fóruns 

como um exemplo a seguir por outras regiões, mas que ainda não foi aprovada. Caso venha a 
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ser aprovada no início de 2013, poderá ter impactos muito significativos na iluminação pública 

do concelho de Peniche e, consequentemente na respetiva fatura. 

 

Seguidamente apresenta-se um breve resumo das candidaturas em execução durante 2013: 

Modernização Administrativa do Oeste – Modelo de Gestão Voltado para o Munícipe 

Promovido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste - OesteCIM – este projeto pretende 

contribuir para o reforço da proximidade entre Munícipes e autarquias locais, através da 

simplificação de processo administrativos, baseados numa forte componente de modernização 

tecnológica.  

Esta candidatura, que se encontra em plena execução, abrange diversas componentes, 

nomeadamente os seguintes subprojectos: 

1. Balanced Scorecard; 

2. Interoperabilidade de sistemas; 

3. Arquitetura de Sistemas; 

4. Plano de Classificação do Arquivo do Oeste; 

5. Infraestrutura Tecnológica; 

6. Gestão Documental; 

7. Base Conhecimento – Balcão Único do Oeste; 

8. Balcão Único Multicanal do Oeste; 

9. Portais – Internet; Internet e Extranet; 

10.  Gestão da Qualidade; 

11. Plano de Comunicação; 

Trata-se de uma candidatura submetida em Abril de 2010, com um investimento elegível 

aproximado de 3,5 milhões de euros, envolvendo 12 Municípios, que apresenta um prazo de 

execução de cerca de 3 anos. 

O Município de Peniche tem dado o seu contributo para o desenvolvimento do projeto, 

estando representado em diversos grupos de trabalho. A sua ação tem procurado garantir que 

não haja redundância com soluções já desenvolvidas e implementadas, procurando contribuir 

para que exista uma rentabilização dos recursos que lhe estão afetos. 



 

33 

Município de Peniche 
 

Largo do Município – 2520-239 PENICHE | + 351 262 780 100 | Fax + 351 262 780 111  

www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

OesteLed 

Trata-se de uma candidatura conjunta dos 12 Municípios do Oeste, em parceria com a EDP 

Distribuição, com um Investimento Elegível de cerca de 14 milhões de euros, que visa 

modernizar a rede de iluminação pública da região. Esta candidatura será executada em várias 

fases e, após um primeiro em que foi submetida ao Mais Centro, encontra-se agora a guardar 

aprovação por parte do Programa Operacional Valorização do Território, para onde foi 

transferida. 

 

Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia 

Conforme já foi referido, esta candidatura apresenta os principais requisitos para que esta 

possa ser aprovada: existe parecer positivo por parte do Ministério da Educação, terreno 

disponível, projeto de arquitetura e especialidade e previsão em Plano e Orçamento Municipal, 

faltando apenas autorização por parte da tutela para que o Mais Centro abra um novo 

concurso no âmbito da “Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e de 

Educação Pré-Escolar” que permita ao Município de Peniche submeter a respetiva candidatura. 

O investimento total da operação está estimado em cerca de 1,9 milhões de euros e encontra-

se prevista no quadro da contratualização, reunindo amplas condições para ser cofinanciada a 

uma taxa de 85%.  

 

Recuperação do Edifício António da Conceição Bento 

A empreitada de Recuperação o Edifício António da Conceição Bento foi recentemente 

adjudicada ao consórcio Arada e Manindústria, estando apenas a aguardar que o respetivo 

contrato obtenha visto do Tribunal de Contas para poder ser consignada. 

Este é um importante passo para que a candidatura aprovada possa avançar, de acordo com 

os pressupostos que estiveram na base da sua aprovação. Atualmente, o Município já recebeu 

as comparticipações relativas à aquisição do edifício e à elaboração dos projetos de 

arquitetura e especialidades, prevendo-se que a execução da empreitada possa ocorrer 

durante o ano de 2013, encerrando-se física e financeiramente esta candidatura que 

apresenta um investimento elegível superior a 623.000,00 euros. 
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Recorde-se que o edifício António da Conceição Bento data da década de 40 do séc. XX, 

beneficia de uma localização privilegiada no Centro Histórico de Peniche e, devido à relevância 

do seu passado e às suas características arquitetónicas singulares, permitirá acolher, no piso 

térreo, com a devida dignidade, o futuro Museu das Rendas de Bilros de Peniche, ficando os 

pisos superiores destinados à instalação de diversos serviços do Município. 

Incluída na Parceria para a Regeneração Urbana, esta iniciativa beneficiará de uma taxa de 

cofinanciamento de 85%. 

 

 

| Relação com as Juntas de Freguesia do Concelho 

 

A Câmara Municipal de Peniche vai prosseguir uma efetiva política de Descentralização com as 

Freguesias do Concelho, apesar dos permanentes desafios à autonomia e à capacidade 

financeira de que tem sido vítima. Embora a Câmara Municipal de Peniche (e também as 

Juntas de Freguesia) tenha sofrido significativos cortes nas sucessivas transferências do 

Orçamento do Estado propõe-se para 2013 a manutenção dos Protocolos de Delegação de 

Competências em vigor, com uma ligeira redução de 5% comparativamente com os valores 

financeiros transferidos em 2012.  

É importante salientar que, para 2013, a Câmara Municipal de Peniche assumirá também os 

custos com o pessoal e respetivos encargos com a ADSE, como forma de ajudar a reduzir as 

despesas das Juntas de Freguesia do concelho permitindo-lhes deste modo a continuação do 

seu importante trabalho em defesa dos nossos Munícipes.  

Em 2013, serão promovidas reuniões de elaboração do Mapa de Obras, com o envolvimento 

das Juntas de Freguesias e com uma periodicidade de 2 em 2 meses. 

A Câmara Municipal de Peniche apesar do quadro financeiro já descrito continuará a promover, 

de acordo com os meios disponíveis, pequenas obras por administração direta, em todas as 

Freguesias. Será prosseguida uma política de contenção no fornecimento de matérias-primas e 

combustíveis. 
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A Câmara Municipal de Peniche contempla no seu Orçamento, obras importantes nas seis 

Freguesias do concelho, a iniciar ou a concluir no decurso de 2013. 

 

 

| Turismo 

 

Na senda do Plano de Ajustamento Financeiro construído com base num conjunto de 

compromissos implementados pela Câmara Municipal de Peniche, o sector do Turismo 

continuará a ser uma aposta com futuro, embora limitada pela redução de verbas, usufruindo 

dos imensos recursos de que o concelho dispõe. É importante manter o apoio que tem sido 

dedicado ao turismo, para que este continue a ter um impacto positivo e enriquecedor na 

economia local.  

Para o ano de 2013 manter-se-á a aposta na promoção no destino Peniche e das suas 

potencialidades, ancoradas no património local tangível e intangível, capaz de gerar procuras 

significativas por parte dos diferentes públicos-alvo. O incremento da atratividade e a 

diminuição da sazonalidade, através da especialização do turismo relacionado com a marca 

“Peniche - Capital da Onda” e do turismo cultural, manter-se-ão como grandes apostas do 

Município para 2013.  

O espaço onde se situa o atual Parque de Diversões Aquáticas, cujo direito de superfície irá 

terminar em maio de 2013, vai merecer, pela importância da sua localização, e ao longo dos 2 

primeiros meses de 2013, a definição das principais orientações que visam assegurar a melhor 

forma de dar uso a esse espaço.  

Considerando o aumento da procura turística no concelho de Peniche, fruto da promoção 

efetiva que tem sido executada ao nível do património e das atividades de animação, dos mais 

variados âmbitos: culturais, recreativas, desportivas, etnográficas e que, em 2013, serão 

mantidas, embora adaptadas a uma menor capacidade financeira do Município. 

O evento Rip Curl Pro Portugal – Peniche, possui já uma grande notoriedade, pois nos últimos 

anos, milhares de pessoas têm-se deslocado a Peniche para assistir in loco às melhores ondas 

da Europa. A Mostra Internacional de Renda de Bilros que, no último ano contou com a 

presença de um maior número de comitivas estrangeiras, tem dinamizado e promovido este 
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símbolo de Peniche. Este evento continuará a merecer um especial carinho por parte da 

Autarquia, através da introdução de melhorias graduais em todas as edições, como foi a 

introdução de joias nas rendas. A organização do “Carnaval de Inverno” e do “Carnaval de 

Verão” será para manter. Reforçar a presença em certames internacionais de promoção de 

Peniche enquanto destino turístico, como a FIA (Feira Internacional do Artesanato), a BTL 

(Bolsa de Turismo de Lisboa) e o Fórum do Mar (Oceano XXI – cluster do conhecimento e 

economia do mar) são objetivos a renovar em 2013. 

 

 

| Política cultural 

 

Reconhecendo o importante papel da Cultura enquanto veículo de um desenvolvimento 

comunitário assente no conhecimento, na cidadania e na valorização pessoal, e no seguimento 

das linhas de desenvolvimento estratégico elencadas na “Magna Carta - Peniche 2025”, o 

Município estrutura desde 2010 a sua política cultural na persecução de um conjunto de 

objetivos, cuja concretização deverá ser aferida a médio/longo prazo. 

Neste sentido, pretende-se: 

- Apostar numa política cultural centrada na valorização da identidade e cultura locais;  

- Promover a cidadania e coesão social através de uma educação pela arte e pela cultura;  

- Desenvolver uma política descentralizada de fomento cultural versando a criação de novos 

públicos; 

- Prover a dinamização, qualificação, valorização e divulgação dos agentes culturais locais.   

A valorização do património cultural, na sua componente identitária e, simultaneamente, 

turística, radica num programa estruturado de intervenções visando a identificação, 

conservação, estudo e divulgação deste ativo de diferenciação e afirmação territorial.  

Será dado particular destaque ao desenvolvimento e potenciação da Rede Museológica do 

Concelho de Peniche, contemplando a dinamização de vários projetos, atividades e iniciativas 

no espaço da Fortaleza de Peniche/Museu Municipal e no Centro Interpretativo de Atouguia 

da Baleia.  



 

37 

Município de Peniche 
 

Largo do Município – 2520-239 PENICHE | + 351 262 780 100 | Fax + 351 262 780 111  

www.cm-peniche.pt | cmpeniche@cm-peniche.pt 

Pretender-se-á dar início ao processo de requalificação da exposição permanente do Museu 

Municipal, dedicada à fileira da pesca, ao abrigo de uma candidatura aprovada no âmbito do 

Grupo de Ação Costeira do Oeste.  

Em parceria com a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, entidade com a qual o 

Município estabeleceu um protocolo de colaboração, serão dinamizadas várias iniciativas em 

torno da valorização do espaço da Fortaleza de Peniche, sendo dada continuidade ao projeto 

de edificação de um memorial evocativo de todos aqueles que estiveram presos na chamada 

“Cadeia do Forte de Peniche”. 

O Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia (CIAB), inaugurado em março de 2012, 

continuará a constituir-se enquanto polo cultural de referência apostando numa museologia 

participativa enquanto vetor de valorização da memória e ruralidade do território concelhio.  

No domínio da recuperação do património histórico, será dada continuidade a várias 

intervenções no domínio da conservação e restauro de património cultural de índole móvel e 

imóvel, com destaque para a requalificação da Fortaleza de Peniche. 

Continuará a ser apoiado o projeto de escavação arqueológica do sítio do Murraçal da Ajuda 

(cidade de Peniche), em curso deste 1998, e que tem possibilitado a redescoberta do passado 

conserveiro de Peniche.  

No âmbito da divulgação do património cultural será dada continuidade à “Rota das Igreja do 

Concelho de Peniche”, projeto dinamizado em parceria com as paróquias de Peniche, Atouguia 

da Baleia e Serra d’ El Rei, e as Misericórdias de Peniche e Atouguia da Baleia, e que desde o 

seu arranque em julho de 2009, regista perto de 160 mil visitas. 

Considerando que a Cultura, nas suas diversas formas de expressão, pode desempenhar um 

papel decisivo na promoção da cidadania, da coesão social e criação de novos públicos, 

pretende-se desenvolver e/ou colaborar na dinamização de eventos e projetos no domínio 

artístico, contemplando a artes plásticas, visuais e performativas. 

Destaca-se a dinamização de exposições e outros projetos artísticos na Fortaleza de Peniche, 

em particular de artista locais, com especial nota para a programação letiva do Estúdio 

Municipal de Dança, equipamento municipal que anualmente promove a aprendizagem desta 

arte performativa junto de mais de uma centena de crianças e jovens do concelho.  
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Será dada continuação ao projeto “A poesia anda por aí”, dinamizado pela Biblioteca 

Municipal, visando a promoção da leitura e divulgação do texto poético em diversos locais do 

concelho numa clara aposta na descentralização. Este equipamento cultural continuará a 

dinamizar um conjunto de atividades de promoção da leitura dirigidas à comunidade escolar, 

com destaque para exposições temáticas, visitas orientadas e a leitura de textos literários.  

Continuarão a ser celebrados os meses temáticos, como o Mês do Teatro (Março), o Mês da 

Liberdade (Abril) ou o Mês do Mar (Novembro). 

O tema do Mar merecerá especial atenção com a dinamização de um conjunto de atividades, 

eventos e projetos versando a divulgação da identidade marítima do território, salientando a 

continuação da “Semana Tanto Mar”, organizada com a Fórum Estudante e a Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar e do projeto “Peniche, Mar Pedagógico” desenvolvido em 

parceria com este estabelecimento de ensino superior e com o Colégio Pedro Arrupe.  

Este programa será realizado em articulação com os pelouros da Educação, Juventude e 

Solidariedade Social. 

 

 

| Educação 

 

Numa lógica de continuidade das políticas educativas que se têm vindo a desenvolver, o 

Executivo Municipal, reconhece e valoriza a Educação enquanto pilar fundamental de 

desenvolvimento, atento à necessidade de acompanhar o progresso da sociedade aos seus 

vários níveis. 

Em termos de concretização, dispõe de vários meios e mecanismos para a sua execução, de 

entre os quais se destacam os seguintes: 

 

Parque Escolar 

Relativamente ao Parque Escolar, a autarquia efetua as obras de manutenção e conservação 

que se revelem necessárias, zelando pelo bem-estar e conforto das crianças e alunos que 
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frequentam, respetivamente, a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Consideram-se neste âmbito, obras a efetuar nos pátios escolares, espaços de lazer e prática 

desportiva, hortas pedagógicas, nos edifícios escolares e apetrechamento de salas. 

Relativamente ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia, o Município aguarda a abertura do 

QREN, que permitirá o acesso aos meios financeiros necessários para avançar com a execução 

da obra. 

 

Transportes Escolares 

A organização, funcionamento e financiamento dos transportes escolares constituem uma 

competência das autarquias, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. 

As competências do Município nesta matéria consistem na oferta do transporte, entre o local 

de residência e o estabelecimento de ensino mais próximo desta, a todos os alunos que 

residam a mais de 3 Km ou 4 Km dos estabelecimentos de ensino, respetivamente com ou sem 

refeitório. Os transportes são gratuitos para os alunos que frequentem a escolaridade 

obrigatória. 

Para levar a efeito o bom funcionamento dos transportes escolares, recorre-se à oferta 

existente na rede de transportes públicos, aos transportes da CMP e em determinadas 

situações a circuitos especiais, de forma a garantir a igualdade de oportunidades para todos os 

alunos em idade escolar. 

 

Conselho Municipal de Educação 

Consignado no Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, o Conselho Municipal de Educação 

define-se no seu artigo 3.º como sendo “ uma instância de coordenação e consulta, que tem 

por objetivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a 

intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 

interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo 

as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do 

mesmo.”  
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Obedecendo a um conjunto de competências que provêm da Lei e lhe são próprias, localmente 

procura-se promover momentos de partilha e reforçar a articulação com os diferentes 

parceiros educativos. No âmbito das suas competências, temos a decorrer a Monitorização da 

Carta Educativa, que constitui um instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 

edifícios e equipamentos educativos. Feita a primeira fase da sua aplicação. Encontra-se em 

fase de elaboração o relatório para a sua atualização e monitorização, numa perspetiva 

abrangente e que contemple aspetos diversificados inerentes à sua natureza e potencial. 

Neste processo, é fundamental o envolvimento dos vários parceiros educativos, elementos 

fundamentais na recolha e análise crítica de dados. 

 

Feira de Ensino, Formação e Emprego | Orient@-te 

A preocupação com os percursos profissionais e académicos dos jovens do Concelho de 

Peniche continuará a fazer parte da estratégia educativa deste Município. Em 2013, terá lugar 

a VI Edição da “Orient@-te” Feira de Ensino, Formação e Emprego –  perseguindo os objetivos 

que a patenteiam, desde a sua primeira edição. 

Esta iniciativa pretende apoiar os jovens no processo de escolha de percursos formativos, 

profissionais e académicos, concentrando no mesmo espaço um conjunto de ofertas nas áreas 

de ensino, formação e emprego. A “Orient@-te”, é dirigida, essencialmente, a jovens em idade 

escolar e/ou à procura de emprego, procurando facilitar as opções de futuro, quer seja pela via 

profissional ou pelo prosseguimento de estudos. 

 

Regime de Fruta Escolar 

O Regime de Fruta Escolar mantém-se em 2013, sendo já o quarto ano desde o início da sua 

implementação. Com um objetivo geral que visa a distribuição de frutas e produtos hortícolas, 

duas vezes por semana, distribuídos ao longo de trinta semanas, destina-se a todos os alunos 

que frequentem os estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho. 

Este Programa está sujeito à implementação de Medidas de Acompanhamento, numa 

perspetiva de educação alimentar que promova hábitos de vida saudáveis. Das medidas 

apresentadas à Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, pela Câmara Municipal 

em parceria com os três Agrupamentos de Escolas, constam:  
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- Dinamização das hortas pedagógicas;  

- Realização de atividades lúdicas;  

- Fornecimento de materiais didáticos; 

- Iniciativas junto dos agregados familiares das crianças;  

- Fornecimento aos professores de livros e outro material didático, para ensino às crianças de 

hábitos de alimentação saudáveis; 

- Divulgação do Programa através do site do Município. 

 

Bolsas de Estudo 

As Bolsas de Estudo destinam-se a estudantes do Ensino Superior, detentores de um percurso 

escolar meritório e residentes no concelho, de forma a apoiar e tentando contornar as 

dificuldades económicas evidenciadas pelo seu agregado familiar. 

Certos de que a Educação é um investimento fundamental para o desenvolvimento social. 

Neste sentido, a Autarquia conta voltar a apoiar 13 estudantes do ensino superior, no 

montante total de 13 mil euros. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular e de acordo com o Despacho n.º 

8683/2011, de 28 de junho, que procede à primeira alteração ao Despacho n.º 14460/2008, de 

26 de maio, que define as normas a observar no período de funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, na oferta das atividades de enriquecimento curricular e de 

animação e de apoio à família. O Município disponibiliza, aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, três áreas de atividades: (1) Atividade Física e Desportiva, (2) Ensino de Inglês e (3) 

Atividades Lúdico-expressivas. 

Os Agrupamentos de Escolas são parceiros fundamentais na implementação e 

acompanhamento pedagógico deste Programa. Anualmente, o Município contrata cerca de 50 

técnicos superiores, para lecionar Atividades de Enriquecimento Curricular, dentro das três 

áreas que disponibiliza aos alunos. Ao longo do ano letivo realizam-se várias iniciativas e 

projetos, promovidos pela Autarquia e/ou pelos Agrupamentos de Escolas, contando com o 

apoio destes docentes e envolvendo a comunidade educativa. 
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Ação Social Escolar 

No âmbito da Ação Social Escolar é prioritário apoiar o número crescente de famílias 

financeiramente carenciadas, quer através de Auxílios Económicos, para livros e material 

escolar, com a Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar e com o Programa de 

Generalização de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. De ano para ano tem-se 

conseguido alargar a oferta a um maior número de crianças e famílias.  

O investimento da Autarquia, em matéria de Ação Social Escolar, reflete a sua preocupação e 

consciência social. Sendo objetivo em 2013, ultrapassar as 100 mil, o número global de 

refeições fornecidas. Para este efeito o Município estabeleceu com diversas entidades 

concelhias acordos de colaboração, de forma a garantir a execução do serviço de refeições 

escolares. Este ano o serviço foi alargado aos alunos da EB1 de Atouguia da Baleia, por acordo 

de colaboração no Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Atouguia da Baleia. 

O papel da Escola é cada vez mais amplo, além da componente letiva, hoje em dia oferecem 

uma componente social tradicionalmente remetida às famílias ou vizinhos – Componente de 

Apoio à Família na Educação Pré-Escolar. A componente da Apoio à Família tem como objetivo, 

a implementação das refeições escolares e o prolongamento de horário, bem como o 

desenvolvimento de atividades nas interrupções letivas, para as crianças a frequentarem os 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede pública.  

O Município de Peniche elaborou um Regulamento do Serviço de Apoio à Família (RSAF), que 

tem por objetivo definir as respetivas normas de funcionamento, nomeadamente:  

- Fornecimento de almoço;  

- Prolongamento de horário;  

- Atividades nas interrupções letivas, estas atividades serão exercidas nos estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar da Rede Pública. 

 

Rendas de Bilros de Peniche 

Elemento fundamental de Património e Identidade de Peniche, as Rendas de Bilros têm 

merecido vários momentos de divulgação e promoção, ao nível local, nacional, internacional e 
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através dos meios de comunicação social. A estratégia desenvolvida pelo Executivo Municipal 

visa colmatar a necessidade eminente de preservar este saber-fazer ancestral enraizado na 

comunidade de Peniche e pauta-se pelos seguintes objetivos: 

- Contribuir para a promoção das Rendas de Bilros de Peniche enquanto expoente máximo do 

artesanato local, a nível nacional e internacional; 

- Estabelecer uma relação dialética entre a preservação das técnicas tradicionais e a inovação 

de alguns produtos, tendo em vista um melhor posicionamento no mercado e a sua 

consequente sustentabilidade. 

Dar-se-á a devida continuidade a diversas iniciativas, tais como: “As Rendas de Bilros vão à 

Escola”; “Mostra Internacional de Rendas de Bilros”; Ateliers de Verão das Rendas de Bilros; 

entre outras cujos impactos têm vindo a ser positivos ao nível da promoção e renovação desta 

arte. 

“As Rendas de Bilros vão à Escola” - Iniciativa de divulgação e fomento da arte de rendilhar 

junto de todas as crianças que integram a comunidade escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

Concelho de Peniche. O Dia do Estudante será assinalado novamente pela Câmara Municipal 

de Peniche em articulação com os Agrupamentos de Escolas do concelho no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, através da promoção de diversas atividades lúdicas 

no domínio das várias expressões artísticas e do encontro intergeracional entre rendilheiras e 

as crianças. 

Ateliers de Verão das Rendas de Bilros - Com o objetivo de proporcionar alternativas de 

ocupação dos tempos livres durante as férias escolares, os Ateliers dedicam os meses de verão 

ao ensino da arte de tecer a Renda de Bilros a cerca de 70 crianças e jovens do Concelho de 

Peniche. 

Ciclo de Workshops - Renda de Bilros de Peniche - O ciclo de workshops sobre Renda de Bilros 

de Peniche destinados aos formandos das várias delegações do Modatex - Centro de Formação 

Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios (Lisboa, Porto, Covilhã, Vila das 

Aves, Barcelos) com o objetivo de sensibilizar para aplicação de Rendas de Bilros em artigos 

vestuário e acessórios de moda, continuarão a constar no plano de atividades da Câmara 

Municipal de Peniche para o sector das Rendas de Bilros, dada a sua importância para a 

inovação de produtos nesta área.  
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XXI Concurso de Rendas de Bilros de Peniche - Concurso pioneiro ao nível Europeu destinado a 

todos os naturais do Concelho de Peniche ou nele residentes, que pratiquem esta arte e visa 

estimular o interesse pelo seu desenvolvimento, renovação e promoção. A edição de 2013 

primará pelo aumento da participação de um maior número de crianças e de novos 

participantes a concurso. O Prémio INOVAÇÃO criado em 2012 dará, uma vez mais, lugar à 

expressão de inovação e criatividade e possibilitará o surgimento de novos conceitos de 

aplicação da Renda de Bilros de Peniche com vários tipos de materiais e desenhos não 

convencionais.  

Mostra Internacional de Rendas de Bilros - Esta iniciativa representa uma homenagem à 

mulher rendilheira e à arte de tecer a Renda de Bilros e visa contribuir para a valorização e 

promoção das Rendas de Bilros aos níveis nacional e internacional. A acentuada 

representatividade de países provenientes de vários continentes e a realização dos desfiles 

“Rendas na Moda” cuja aplicação de rendas de bilros em artigos de vestuário e acessórios de 

moda sugere a necessidade de renovação, assumem-se como fatores de sucesso desta 

iniciativa que, em 2012, foi classificada como a melhor de sempre. Em 2013, a Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros continuará a pautar-se pela forte aposta em critérios de 

qualidade e diversidade. Esta qualidade deverá ser impressa através do reforço da participação 

de comitivas estrangeiras, da oferta de atividades associadas ao mar e às suas gentes e da 

consolidação das sinergias criadas com instituições que têm contribuído para a projeção do 

evento.  

Escola Municipal de Rendas de Bilros de Peniche - A Escola Municipal de Rendas de Bilros 

continuará a assegurar os serviços inerentes à sua função dedicando, de segunda-feira a 

sábado, algum tempo do seu funcionamento, não só à iniciação da aprendizagem e 

aperfeiçoamento das Rendas de Bilros, como também à aprendizagem de técnicas e processos 

como o desenho e cerzidura. A descentralização do apoio concedido a algumas localidades 

integradas nas freguesias rurais continuará a verificar-se estendendo a Escola Municipal de 

Rendas de Bilros a sua área de abrangência às localidades de Geraldes, Serra d’El-Rei, Atouguia 

da Baleia e Coimbrã. A Escola continuará ainda a apostar na flexibilização do seu horário 

adequando-o à disponibilidade dos interessados na aprendizagem de técnicas de iniciação e 

aperfeiçoamento das Rendas de Bilros. Por este motivo, abrirá as suas portas também às 

quartas-feiras, em horário pós-laboral, numa tentativa de abranger jovens adultos e aos 

sábados, durante todo o dia, dedicando-o às crianças inscritas.  
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Museu das Rendas de Bilros de Peniche - A adjudicação da obra referente ao Museu das 

Rendas de Bilros de Peniche teve lugar no ano de 2012. Esta aposta da Câmara Municipal de 

Peniche vem responder aos anseios de longos anos e representará a expressão máxima no que 

respeita à preservação e conservação das rendas de bilros de Peniche. Pretende-se que este 

seja um museu vivo e sentido pela comunidade e que possa ser mais um elemento de 

atratividade ao concelho de Peniche.   

Outras iniciativas - A realização da itinerância da exposição sobre Rendas de Bilros de Peniche, 

no ano transato, permitiu uma ampliação da divulgação deste elemento representativo do 

património cultural local ao território nacional, estimulando assim o aumento da procura de 

artigos em Rendas de Bilros de Peniche e a valorização desta arte. Esta iniciativa que percorreu 

vários pontos do país distinguiu o ano de 2012 com a maior divulgação nacional da Renda de 

Bilros de Peniche de sempre e facilitou o aparecimento de propostas para 2013, no sentido de 

dar continuidade à sua itinerância em novas localidades. Por outro lado, a própria divulgação 

da renda de bilros através de todas as iniciativas enunciadas começam a despertar interesse 

noutros públicos, dando origem à solicitação por parte de algumas instituições para a 

realização de workshops sobre este ícone do património cultural local.  

Toda a estratégia enunciada anteriormente deverá ser complementada com a criação de 

material divulgativo, compatível com o material promocional já existente sobre o destino 

“Peniche”. Neste sentido, pretende-se dar início à criação de material informativo sobre a 

Renda de Bilros de Peniche exaltando um dos ícones mais representativos da identidade do 

nosso Concelho. Trata-se de permitir a contextualização, em várias línguas, sobre este saber 

tradicional local a visitantes e turistas que visitam a Escola Municipal de Rendas e/ou o Posto 

de Turismo com vista a estimular a valorização e a consequente aquisição de produtos em 

Rendas de Bilros. 

 

| Desporto, Parque de Campismo Municipal e Piscinas Municipais 

 

Pretende-se dar continuidade a uma metodologia que se alicerça na existência de um eixo 

estratégico de intervenção no qual se entroncam diferentes objetivos nas áreas do apoio e 

incentivo à prática desportiva organizada, apoio às dinâmicas sócio-desportivas e incremento 

do associativismo local, promoção do desporto como fator de saúde e qualidade de vida em 
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projetos de desporto para todos, pretendendo fomentar o Desporto no nosso concelho e 

proporcionar a todos os cidadãos estilos de vida ativos e melhor qualidade de vida. 

Particularmente importante no conteúdo da programação desta área e a que será dado um 

forte apoio é a realização de atividades relacionadas com os desportos da fileira da onda, de 

âmbito nacional e internacional. No tocante ao Surf e Bodyboard serão apoiadas as provas do 

circuito mundial (Rip Curl Pro 2013), e o Circuito de Surf e Bodyboard de Peniche.  

Em destaque estará mais uma vez nas edições de 2013, a Corridas das Fogueiras e da Corrida 

das Fogueirinhas, que se esperam continuar a ser mobilizadoras como sempre, tanto em 

termos de participantes, como de organização, o 30.º Triatlo Cidade de Peniche e a Corrida e 

Caminhada da Praia Norte. 

A concessão de apoios a eventos organizados por Associações, Escolas e Clubes desportivos do 

Concelho, nas mais diversas áreas, continuará a merecer a atenção da Autarquia, dando como 

exemplo o Corta Mato Escolar, o Tri-Escola (Aquatlo, Duatlo e Triatlo) e a Corrida do 1.º Ciclo – 

AEC 2013. 

Manteremos uma política de atribuição de subsídios às associações em atividade, com vista a 

possibilitar a solução de problemas decorrentes do seu normal funcionamento. Os montantes 

a atribuir terão em conta a atividade e a dimensão de cada associação desportiva. 

Por último, importa reforçar a importância da realização em Peniche de provas de âmbito 

nacional e internacional, como fator de valorização da componente turística e promocional da 

cidade e do próprio desenvolvimento económico, associado à prática desportiva, para o qual 

procuraremos estar atentos, dentro das nossas objetivas capacidades, à semelhança do que 

tem acontecido nos últimos anos. 

 

Parque de Campismo Municipal   

O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, dada a sua excelente localização 

e dimensão, assim como os preços praticados, é anualmente procurado por milhares de 

campistas e caravanistas, que vêm nesta modalidade de alojamento turístico, um tipo de ócio 

“low cost” e uma forma de estar mais próximo da natureza e num ambiente mais descontraído. 
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Outubro, mês do mundial de surf, apesar da crise, revelou-se um mês auspicioso com o 

aumento da procura por parte dos estrangeiros, o que atenuou a sazonalidade em mês 

tipicamente débil. 

Apresentando-se como uma importante fonte de receita, o Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo, continuará a merecer investimento por parte da autarquia, nomeadamente no 

âmbito da modernização e manutenção de equipamentos e edifícios, aspirando sempre a uma 

melhoria contínua. 

Assim, no ano de 2013, dar-se-á continuidade aos trabalhos de melhoramento, continuar-se-á 

com a remodelação dos socalcos, será criado um novo espaço para autocaravanas. Os 

trabalhos decorrerão gradualmente, de forma a minimizar os impactos junto dos seus 

utilizadores. 

Com estas iniciativas prevêem-se melhorias significativas na fruição, conforto e bem-estar dos 

utilizadores do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche. 

 

Piscinas Municipais 

No decorrer do ano de 2013, como já é habitual, a piscina municipal terá um plano de 

atividades, que vai englobar todas as modalidades existentes atualmente. 

Por esse motivo, os objetivos para 2013 do SIADAP, referentes aos técnicos da piscina, 

preveem que, cada um dos cinco técnicos, terá de realizar uma ação inovadora na piscina, 

capaz de abranger os vários setores ou modalidades que existem na piscina, tendo como regra 

não haver qualquer despesa extra para a Câmara. 

Para além disso, haverá também o festival de encerramento para as escolas de natação e 

bebés, o festival de natação sincronizada e as semanas temáticas, que incluem a semana do 

pai, da mãe e do amigo. 

Estas atividades propostas têm como finalidade a promoção da piscina, quer a nível interno 

quer a nível externo, fazendo muito com pouca ou nenhuma despesa para o orçamento da 

piscina. 
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|Trânsito 

 

Nos domínios da acessibilidade, da mobilidade e da segurança rodoviária, a Comissão 

Municipal de Trânsito vai continuar a dar a devida atenção nas reuniões regulares, 

apresentando soluções para a problemática do trânsito no concelho de Peniche. Está prevista 

para 2013 a implementação do projeto desenvolvido conjuntamente pelo DEPPC e pelo DOM, 

referente à reordenação do trânsito numa zona central da cidade, designadamente desde o 

Largo 5 de Outubro, Largo D. Pedro V, até ao Campo da República e outras ruas transversais 

que confluem, nesta artéria principal. Esta proposta foi amplamente debatida na reunião da 

Comissão Municipal de Trânsito, tendo obtido alargado consenso. 

Na sequência da aprovação em sede da Câmara Municipal de Peniche, para alguns pontos 

nevrálgicos da cidade, vão ser instalados os semáforos no cruzamento da Rua Arquiteto 

Paulino Montez com a Rua Heróis do Ultramar.   

Para aumentar a segurança dos peões, será dada continuidade à política de aplicação de 

acalmia de trânsito nas diversas localidades. 

Implementar, em 2013, uma solução global de zonas de estacionamento pago na cidade e nas 

praias do Baleal e Consolação, que permita potenciar as zonas de estacionamento em causa e 

permita à Autarquia arrecadar novas receitas. 

Manter-se-á como objetivo continuar a erradicar gradualmente as barreiras arquitetónicas 

existentes, melhorando as condições de circulação para pessoas com mobilidade reduzida, 

sendo esta também uma forma de distinguir Peniche e promover a necessária atratividade do 

concelho. 

 

| Cultura de segurança, Cidadania e Proteção civil 

 

A atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Peniche tem caráter permanente 

e multidisciplinar, contemplando um elevado número de operações, que se enquadram no 

ciclo das catástrofes, ou seja, ao nível da prevenção, preparação, socorro ou da reabilitação. 
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O regulamento do SMPC de Peniche, aprovado em Assembleia Municipal no dia 8 de maio de 

2009 definia que o serviço era constituído pelo Gabinete de Prevenção e Planeamento, 

Gabinete Técnico Florestal e Apoio Administrativo. 

Esta estruturação do SMPC de Peniche, tem vindo a permitir otimizar as atividades de 

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, bem 

como uma aproximação deste serviço aos munícipes, permitindo assim difundir uma Cultura 

de Segurança no âmbito da Proteção Civil. 

 

Cultura de Segurança e Cidadania  

O SMPC de Peniche continua a promover ações de Cultura de Segurança e Cidadania junto dos 

munícipes, principalmente os 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. Ainda neste domínio, o SMPC de Peniche continua a divulgar e 

incentivar a criação dos Clubes de Proteção Civil nas escolas. 

 

Planeamento de Emergência 

O caráter transversal do SMPC de Peniche, nos diversos eventos que se realizam ao nível 

municipal, implicam a elaboração de Planos de Coordenação, que 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 em fase final de elaboração, estando neste momento a ser cruzado os dados 

respeitantes aos riscos existentes no concelho de Peniche, com os riscos expressos no Plano 

Diretor Municipal 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 
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Municipal de Proteção Civil, Conselho Municipal de Segurança e Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios. 

Na área do planeamento de emergência, ainda de referir que em 2013 pretende-se dar 

continuidade ao projeto iniciado em 2009, “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, 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.cm-peniche.pt) e a rádio local.  

 

Gabinete Técnico Florestal  

No domínio do Gabinete Técnico Florestal e estando afeto ao gabinete um Engenheiro 

Florestal, permite-se assim que os munícipes possam dispor de um técnico especializado que 

tem desenvolvido um conjunto de ações e iniciativas no âmbito florestal.  

 

 

 

| Fórum Multiusos de Serra d´El-Rei 

 

Encontra-se em elaboração o projeto de arquitetura e especialidades do Fórum Multiusos de 

Serra d’El-Rei.  

Prevê-se que, no decurso do ano de 2013, tenha início a primeira intervenção por 

administração direta. Esta reabilitação contempla parte do edifício com a manutenção dos 

parâmetros exteriores, de forma a manter a identidade do imóvel na vila de Serra d’El-Rei. 

http://www.cm-peniche.pt/
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|Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia 

 

A conclusão da negociação com os proprietários dos 8 terrenos necessários para a construção 

do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e a conclusão do projeto de arquitetura, foram os 

passos decisivos dados pelo atual Executivo Municipal, que podem permitir o início da sua 

construção, a qualquer momento durante o ano de 2013. 

Tal procedimento avançará logo que o Governo aprove o novo Edital do QREN. 

Este novo equipamento educativo localizar-se-á na Vila de Atouguia da Baleia. 

 

 

|Recuperação do Edifício António da Conceição Bento – Museu de Rendas de 

Bilros 

A rede Museológica do concelho ficará mais enriquecida com o novo projeto do Museu de 

Rendas de Bilros de Peniche. Este importante projeto municipal encontra-se já em fase 

adiantada de concurso público, seguindo-se de imediato a reabilitação do imóvel que a 

Câmara Municipal de Peniche adquiriu à família de António da Conceição Bento. 

O Museu de Rendas de Bilros de Peniche versará o estudo, a conservação e a divulgação deste 

património cultural – A Renda de Bilros de Peniche na sua vertente material e imaterial.  

Este espaço cultural será implantado em pleno coração do Centro Histórico de Peniche. 

O processo aguarda o visto do Tribunal de Contas e a obra de construção terá início em 2013.  

 

|Feira da Bufarda 

A Câmara Municipal de Peniche vai concretizar a execução da construção das infraestruturas 

destinadas ao recinto da Feira Mensal da localidade da Bufarda, freguesia de Atouguia da 

Baleia, considerando que atualmente o mercado mensal desempenha um papel importante na 

economia local, as exigências resultantes deste tipo de mercado e a importância deste para 

fazer face aos elevados compromissos financeiros do seu pavilhão para o Centro Social da 

Bufarda. 
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| Cemitérios 

 

Casa Mortuária de Peniche 

No passado dia 19 de novembro de 2012, a Câmara Municipal de Peniche deu início aos 

trabalhos de construção da Casa Mortuária no terreno adjacente ao Cemitério Municipal. 

A construção da Casa Mortuária, que ficará concluída por administração direta, em 2013, é 

composta por cinco câmaras ardentes, uma capela, instalações sanitárias comuns, vestiário e 

sala de arrumos. 

 

Alargamento do Cemitério de Ferrel  

Após a conclusão da negociação de terrenos particulares que permitam o alargamento do 

Cemitério de Ferrel, é objetivo da Câmara Municipal de Peniche, em estreita colaboração com 

a Junta de Freguesia, executar o alargamento do cemitério desta localidade. 

 

|Política Social e Coesão Sócio-Territorial 

 

Uma das prioridades da Câmara Municipal de Peniche passa por dar continuidade ao 

desenvolvimento de uma política social que promova da coesão social concelhia. Na sequência 

desta premissa, têm promovido vários instrumentos que visam o combate à exclusão social na 

perspetiva da melhoria da população a nível social. Neste sentido, são enumerados de uma 

forma sucinta os vários instrumentos: 

 

Política Social de Habitação 

Bairros Sociais 

A reabilitação do Bairro do Calvário é uma das principais prioridades defendidas pela Câmara 

Municipal para o ano de 2013. Apesar da já referida asfixia financeira do Poder Local, será 
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concretizada uma intervenção ao nível dos edifícios e de uma zona verde - Projeto de espaços 

exteriores do Largo do Calvário.      

A Câmara Municipal de Peniche parte do princípio de que o acesso à habitação é uma 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. 

No entanto, entende-se que a habitação por si só, é insuficiente para o desenvolvimento do 

sistema familiar e comunitário devendo ser complementado com uma gestão social dos 

bairros na base de um trabalho de proximidade, através de uma intervenção integrada nas 

várias áreas tais como a educação, a formação, o emprego, a saúde, a cultura, o lazer, 

incentivando uma cultura de empreendedorismo, em parceria com os vários sectores da 

comunidade, descritivamente: 

- Atendimento/acompanhamento em contexto de visita domiciliária ao individuo/ família 

residente nos Bairros Sociais Camarários e se necessário, de acordo com os problemas do 

agregado a integração de outros parceiros; 

- Monitorização do pagamento mensal de rendas e dos planos de amortização de pagamento 

de rendas em atraso; 

- Mobilização comunitária para corresponsabilização e participação dos moradores na 

manutenção do edificado, nas regras de coabitação e na gestão dos espaços comuns; 

- Articulação/sinalização dos problemas do edificado com os diversos serviços camarários, 

sobretudo os DEA e DOM com vista a realização de obras de conservação e manutenção; 

- A implantação da Horta Comunitária em Peniche. 

 

Apoio ao arrendamento Jovem 

Continuação do apoio na elaboração de candidaturas ao Programa Porta 65 - Jovem, nas 

quatro diferentes fases de candidatura que decorrem durante o ano, aos jovens interessados 

em beneficiar desta medida de apoio ao arrendamento que manifestem dificuldades de acesso 

às novas tecnologias de informação e comunicação, no âmbito do Protocolo estabelecido com 

o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 
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Paralelamente, ao apoio prestado durante os períodos de candidatura definidos, são 

efetuados atendimentos para explicação de dúvidas e para prestar esclarecimentos solicitados 

pelo IHRU às candidaturas submetidas que se encontrem em fase de análise. 

 

Reabilitação/regeneração:  

Programa PROHABITA:  

- A operacionalização do Programa Prohabita para o ano de 2013 envolverá a reabilitação dos 

bairros sociais COOSOFI, Fernão Magalhães, Valverde, partes exteriores;  

- Recuperação de habitações devolutas no bairro Calvário. 

 

Ação Social 

GPS - Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade – Vai manter os gabinetes de 

proximidade em diferentes territórios do concelho. Esta proximidade promove a acessibilidade 

das populações carenciadas e /ou em situação de exclusão social a bens e serviços de âmbito 

social, da saúde, da formação e emprego, habitação. A procura destes gabinetes tem vindo 

aumentar substancialmente, nomeadamente: problemas económicos associados ao 

desemprego, e à diminuição dos apoios sociais, doença mental associadas às questões da 

velhice. 

De acordo com as problemáticas mais significativas pretende-se manter um trabalho de 

envolvimento com os vários parceiros, nomeadamente:  

- a dinamização a rede concelhia de apoio alimentar e de distribuição de bens de primeira 

necessidade a carenciados, no sentido da adequação da oferta à procura, melhorando a 

eficácia das respostas às necessidades existentes. Enquadra-se aqui o investimento no Grupo 

de Trabalho da Rede Social “Para a Distribuição de Bens Essenciais” que é coordenado pelo 

Município; 

- Definição e implementação de um modelo integrado de intervenção na doença mental. 

No âmbito do projeto, irão continuar a ser desenvolvidos esforços de incentivo ao trabalho em 

rede e de mobilização para o trabalho em parceria das diferentes organizações e profissionais 
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com intervenção social, assim como de mobilização dos próprios destinatários das medidas de 

inclusão.  

 

Promoção da Cidadania Sénior - Consciente do envelhecimento demográfico do concelho, a 

Câmara Municipal 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. Cabe neste âmbito um forte 

investimento no trabalho em rede entre as diferentes organizações locais que estão, de 

alguma forma, ligadas à área social dos idosos, como sejam as IPSS, as autarquias locais, as 

forças de segurança, as instituições de ensino, os serviços de saúde e também organizações 

privadas. É com esse sentido estratégico que se continuará a dinamizar o Grupo de Trabalho 

da Rede Social “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”.  

No que diz respeito à questão da cidadania, prevê-se também em 2013 disponibilizar à 

comunidade um vasto leque de iniciativas a partir do Plano Interinstitucional de Promoção da 

Cidadania Sénior. 

A Câmara Municipal propõe-se ainda elaborar um plano Gerontológico Local, o qual terá por 

referência a informação produzida no âmbito do projeto de investigação a concluir, em torno 

das determinantes do envelhecimento ativo no concelho de Peniche, um trabalho que, em 

termos metodológicos, tem por base a aplicação de inquéritos por questionário à população 

idosa, assim como o recurso à técnica das histórias de vida.  

 

Gestão de equipamentos sociais na área das crianças e jovens - ATL Arco-Íris e na área dos 

idosos – Centro de Convívio. 

 

Parcerias: O envolvimento do Município em parcerias institucionais como acontece no caso da 

Rede Social, do RSI (Rendimento Social de Inserção), da CPCJ (Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens), do GIP (Gabinete de Inserção Profissional), do Projeto “Azimute 270.º”, 

Projeto Porto + Seguro e Projeto Sidade Aberta e do Projeto “Ala Arriba”. 
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GIP – Gabinete de Inserção Profissional - presta apoio à população desempregada, através da 

criação de condições para o emprego, nomeadamente: encaminhamento para formação 

profissional e para as empresas com ofertas de emprego da região. Manter-se-á a colaboração 

ao nível do Grupo de Trabalho da Rede Social “Emprego, Formação e Empreendedorismo”, em 

particular ao nível da caracterização das ofertas formativas, da identificação das necessidades 

formativas e da ligação ao mercado de trabalho. 

 

Rede Social – No âmbito da Rede Social, estrutura de parceria institucional que é presidida pela 

Câmara Municipal e tem por finalidade promover a confluência e a congregação de recursos 

para o combate à pobreza e exclusão social, estabelece-se como objetivos centrais a 

consolidação e o reforço do trabalho em parceria, através da dinamização das diversas 

estruturas locais do Conselho Local de Ação Social (CLAS, Núcleo Executivo do CLAS e Grupos 

de Trabalho) e da elaboração de instrumentos de planeamento de suporte ao trabalho em 

rede.  

Cabe aqui, de uma forma particular, o investimento na animação dos Grupos de Trabalho 

constituídos, tendo em conta a sua vocação mais operacional, que faz deles importantes 

instrumentos locais de resposta às situações de emergência social decorrentes do contexto 

atual de crise, referimo-nos, nomeadamente: ao GT “Emprego, Formação e 

Empreendedorismo”, GT “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade” e GT “Para 

a Distribuição de Bens Essenciais”. 

No caso do Grupo de Trabalho “Emprego, Formação e Empreendedorismo”, trata-se de 

investir na articulação, cooperação e complementaridade interinstitucional ao nível da 

concertação das ofertas formativas; da identificação e caracterização dessas ofertas; da 

adequação das ofertas formativas às necessidades; do desenvolvimento de estratégias que 

permitam conciliar o calendário formativo com a oportunidade de inserção laboral; da 

monitorização do desemprego; e da facilitação do acesso ao emprego ou autoemprego. 

Quanto ao Grupo de Trabalho “Pessoas Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, 

consiste numa resposta da Rede Social aos desafios e problemas suscitados pelo 

envelhecimento demográfico do Concelho, que tem por base uma parceria interinstitucional 

alargada que assumiu como finalidade a prevenção e o combate às situações de isolamento 

social, a promoção do envelhecimento ativo e saudável, assim como a promoção da 
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solidariedade entre gerações. Entre os principais produtos deste Grupo de Trabalho que estão 

previstos para 2013 estão, designadamente: a conclusão do estudo sobre os determinantes 

locais do envelhecimento ativo, o alinhamento do Plano Interinstitucional de Promoção da 

Cidadania Sénior e a definição de um Plano Gerontológico Local. 

Já no que diz respeito ao Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens Essenciais”, 

continuará a insistir-se sobretudo na criação de condições operacionais que promovam a 

eficácia e eficiência ao nível da rede local de resposta às situações de emergência social, em 

que se enquadra o conjunto de iniciativas destinadas a apoiar pessoas e famílias carenciadas, 

como sejam as de ajuda alimentar, as de distribuição de roupa ou aquelas que tenham por 

objetivo a distribuição de outros bens essenciais. 

Para o Município de Peniche, a Rede Social, enquanto medida de política social, reveste-se de 

um sentido estratégico na medida em que configura um espaço interinstitucional e 

intersectorial de partilha de informação, de produção de conhecimento, de debate e de 

reflexão, que é essencial para o planeamento e implementação de ações sustentadas e 

sustentáveis, em prol de uma melhor cobertura concelhia das respostas sociais, bem como da 

promoção da coesão e do desenvolvimento social a nível local.  

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Peniche - O Município manterá o necessário 

apoio administrativo/logístico, organizacional, psicológico e jurídico à CPCJ, continuando a 

assegurar a coordenação e o apoio técnico na gestão de casos. 

 

Saúde 

O bem-estar e qualidade de vida da população do concelho que se reflete no nível da 

população configura uma preocupação da Câmara Municipal. Neste sentido, propõe-se a dar 

continuidade às seguintes ações: 

- Dinamização do Conselho da Comunidade da área da abrangência do ACES ON, por ter a 

presidência deste órgão; 

- Acompanhamento da reestruturação da Rede Hospital do Oeste; 

- Acompanhamento da constituição da UCC, da USF, das Unidades Personalizadas – 

Levantamento das necessidades de cuidados de saúde;  
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- Articulação com os serviços de saúde locais na dinamização de projetos para a promoção da 

saúde nomeadamente no âmbito de Hábitos de vida Saudáveis, ambientes saudáveis, 

obesidade e alcoolismo, através da Comemoração de dias;  

- Desenvolver ações que contribuam para a saúde dos trabalhadores da CMP – Combate aos 

consumos nocivos, nomeadamente o alcoolismo.  

 

Politica Municipal para a Juventude 

Reconhecendo a importância do lugar e do papel dos jovens na sociedade atual e futura, o 

Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Peniche irá continuar a disponibilizar incentivos 

aos jovens para a participação social e o empreendedorismo, apoiando as iniciativas das 

associações juvenis. 

 

Será dado continuidade às seguintes atividades:  

- Acompanhamento das associações juvenis concelhias, bem como das suas atividades; 

- Acolhimento/intervenção/acompanhamento dos jovens no sentido de apoiar as suas 

iniciativas; 

- Dinamização da Semana da Juventude. 

 

Politica Municipal para o Associativismo  

Reconhecendo que o associativismo local constitui um pilar fundamental para o 

desenvolvimento do concelho, que contribui para a coesão social, identidade local e qualidade 

de vida da população, a Câmara Municipal de Peniche irá continuar a investir na consolidação 

do tecido associativo, através do aprofundamento do conhecimento do mesmo, do apoio às 

atividades, da divulgação das iniciativas, do apoio na elaboração de instrumentos de 

planeamento e, ainda, da promoção do trabalho em rede.  
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| Estratégia municipal para o mar …Peniche, sempre o mar… 

 

É amplamente reconhecido a nível Nacional, o papel de liderança e dinamismo do concelho de 

Peniche na concretização objetiva de ações em torno do Mar nos mais diversos domínios: 

ambiente e desenvolvimento sustentável, tradição, modernidade, cultura, educação, inovação 

e tecnologia, não esquecendo a sua principal atividade económica – a Pesca. 

Para além da tradição ao nível da pesca, as ondas e os desportos de deslize (surf, bodyboard, 

etc.) assumem, cada vez mais, um papel preponderante na promoção e desenvolvimento local, 

conferindo igualmente uma forte imagem de modernidade. Este fator distintivo do concelho 

de Peniche é encarado atualmente como uma oportunidade efetiva para o seu 

desenvolvimento sustentável no futuro próximo.  

No atual contexto nacional e internacional, caracterizado por um forte constrangimento 

económico-financeiro, a fórmula de sucesso para o desenvolvimento sustentável dos 

territórios deverá assentar na exploração dos seus recursos endógenos e diferenciadores, os 

quais não sejam passíveis de ser replicados em outros locais, quer seja por inexistência da 

matéria-prima ou de massa crítica que a possa valorizar enquanto produto.  

Associado à exclusividade do recurso, deverá estar igualmente um potencial intrínseco passível 

de gerar atratividade, notoriedade e desenvolvimento económico. Neste enquadramento, a 

nível nacional identificamos facilmente o potencial do recurso Mar, e ao nível do concelho de 

Peniche as Ondas! As ondas existem em Peniche e as suas características não são passíveis de 

replicar em outros locais nacionais ou internacionais. 

Nesse sentido, o Município de Peniche, no âmbito do seu plano estratégico de 

desenvolvimento – Magna Carta Peniche 2025 identificou, no conjunto das ações prioritárias, a 

construção do Centro de Alto Rendimento de Surf (CAR Surf) e a realização de um evento de 

elevada projeção mediática nacional e internacional – Rip Curl Pro Portugal. Encontrando-se o 

Centro de Alto Rendimento de Surf concluído, a elaboração do seu modelo de gestão assim 

como a sua exploração e gestão correntes, ambas em conjunto com a Federação Portuguesa 

de Surf e com o Instituto Português da Juventude e Desporto, passam a ser uma prioridade em 

2013. A realização do Rip Curl Pro Portuga manter-se-á nas Grandes Opções do Plano para 

2013, tal como vem acontecendo nos anos transatos. 
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“Peniche – Capital da Onda”, é a marca que a Câmara Municipal de Peniche definiu por forma 

a constituir um fator distintivo do seu território. Associando uma dupla dimensão da onda, 

desporto e energia, esta designação pretende sobretudo afirmar Peniche no contexto nacional 

e internacional legitimamente sustentada nas suas características naturais, potencialidades e 

oportunidades que existem no concelho de Peniche. 

Ao nível da energia das ondas, foi instalado, em Agosto de 2012, na praia da Almagreira, o 

protótipo da versão pré-comercial da tecnologia Waveroller, com uma potência de 300kw, 

dando início a uma nova era do aproveitamento energético de um dos nossos maiores 

recursos. De referir que o projeto SURGE (Simple Underwater Renewable Generation of 

Eletricity – produção de energia renovável debaixo de água), envolve um investimento de 

cinco milhões de euros, dos quais três milhões são financiados pela Comissão Europeia, após 

aprovação no âmbito do Sétimo Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento. 

O SURGE envolve um consórcio Europeu do qual fazem parte, entre outros, o Município de 

Peniche, os Estaleiros Navais de Peniche e o Grupo Lena. O SURGE consiste na otimização da 

tecnologia «Wave Roller», desde a conceção e construção do protótipo à monitorização dos 

dados obtidos na produção de energia. O parceiro-líder deste consórcio internacional é a 

empresa finlandesa AW Energy, a qual tem vindo a desenvolver nos últimos 3 anos a sua 

tecnologia no concelho de Peniche. 

O papel do Município nesta candidatura é apoiar a disseminação e a promoção desta 

tecnologia, funcionando ainda como stakeholder local e agente facilitador junto do Estado 

Português, das populações e das empresas locais que possam influenciar diretamente o 

sucesso do projeto. 

O Município de Peniche adotou a nível local a Estratégia Nacional para o Mar, criada em 

Agosto de 2005 pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 128, como documento 

orientador da sua abordagem ao Mar. A concretização de tal documento estratégico a nível 

Municipal foi elogiada publicamente pelo Senhor Presidente da República aquando da sua 

visita a Peniche, em Maio de 2010, no âmbito da 3ª Jornada do Roteiro das Comunidades 

Locais Inovadoras, tendo reconhecido publicamente o dinamismo e o esforço do Município de 

Peniche na concretização de um conjunto significativo de ações que se traduzem na 

implementação de uma verdadeira Estratégia para o Mar. 
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A nível Nacional, o Município de Peniche integra a direção da Oceano XXI – Associação para o 

Conhecimento e Economia do Mar, pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos, que 

tem por principal objetivo dinamizar o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, 

promovendo o desenvolvimento de relações de cooperação entre instituições do sector 

científico, empresas e entidades associativas dos diferentes sectores e atividades, cuja área 

funcional de procura final é o Mar. 

A atribuição da nomeação das Berlengas como Reserva da Biosfera da UNESCO a 3.º de Junho 

de 2011 foi de extrema importância para o Município de Peniche, principalmente porque é um 

justo reconhecimento da mais-valia em termos de património natural do arquipélago das 

Berlengas, baseado em parâmetros concretos definidos pela UNESCO. 

Ao ser reconhecida como Reserva da Biosfera, atesta igualmente a sua importância ao nível da 

investigação científica para a qual a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Instituto 

Politécnico de Leiria) tem contribuído com um conjunto significativo de projetos de 

investigação e de voluntariado para o ambiente. Ao ser designada como Reserva da Biosfera, 

aumenta as responsabilidades de todos aqueles que de algum modo possuem competências 

ao nível da gestão e no seu usufruto tendo por objetivo o desenvolvimento de ações concretas 

para a promoção do desenvolvimento sustentável deste território singular. 

Na área do Mar, pretendemos igualmente aprofundar a relação de estreita colaboração com a 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (Peniche) do Instituto Politécnico de Leiria 

envolvendo a dinamização de projetos com forte impacto no desenvolvimento local e regional 

no âmbito do Turismo e dos Recursos Marinhos. Já com alguns atrasos registados no que 

inicialmente se previa, é expectável que no decurso de 2013, o Instituto Politécnico de Leiria 

proceda ao lançamento do concurso público para a construção na zona portuária do edifício 

que albergará as atividades de investigação científica aplicada aos recursos marinhos – 

CeteMares. Trata-se de um projeto que assume uma elevada importância para o concelho de 

Peniche, colocando-o numa posição de destaque para o surgimento de novas atividades 

económicas relacionadas com o aproveitamento sustentável dos recursos marinhos. O projeto 

CeteMares foi desde a primeira hora apoiado pelo Município de Peniche, enquadrado na sua 

estratégia de desenvolvimento local – Magna Carta Peniche 2025 -, e pelo Instituto Portuário e 

dos Transportes Marítimos. Trata-se de um investimento que ronda os 3 milhões de euros, 

sendo cofinanciado pelo QREN.  

 


