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1. | ENQUADRAMENTO 

 

Ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cabe à Câmara Municipal elaborar as propostas das grandes 

Opções do Plano e do Orçamento e submetê-las à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com a alínea a) do nº2 do artigo 53º da mesma Lei. 

 

Os documentos previsionais para 2011 tiveram em consideração o estipulado no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 2 de Fevereiro, 

reflectindo assim um maior rigor na sua elaboração. 

 

As Grandes Opções do Plano mantêm a estrutura utilizada desde 2007 que, para além de incluir 

os capítulos introdutórios, de enquadramento e metodologia, descreve as orientações 

estratégicas que a Autarquia prevê seguir para 2011, tendo em consideração as condicionantes 

internas e externas, assim como as oportunidades criadas no âmbito do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN). 

 

Incluem-se ainda o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), onde estão descritos os 

investimentos previstos realizar num horizonte de quatro anos, de acordo com os objectivos 

previamente definidos, e pelas Actividades Mais Relevantes (AMR), que reflectem as acções de 

maior impacto não considerados orçamentalmente como investimento, ambos ordenados por 

objectivos, programas, projectos e acções. 

 

Os objectivos tanto do PPI como das AMR encontram-se ordenados de acordo com a 

classificação funcional do POCAL. 

 

A classificação orçamental de todas as receitas e despesas previstas está de acordo com o 

código de contas estabelecido pelo Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de Fevereiro. Foi observado o 

cumprimento dos princípios orçamentais definidas no ponto 3.1 do POCAL e a previsão das 

receitas foi efectuada de acordo com o estabelecido nas regras previsionais constantes no ponto 

3.3 do POCAL, alterado pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril. As excepções a estas 

regras são justificadas na parte introdutória do orçamento. 
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2. | METODOLOGIA 

 

Para elaboração dos documentos previsionais de 2011 foram, uma vez mais, solicitados 

contributos a todas as unidades orgânicas municipais, que responderam de forma muito positiva, 

apresentando as suas propostas, e tendo como principal orientação o seu enquadramento na 

linha de actuação que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos 5 anos de gestão 

autárquica. Como vem sendo hábito, verificou-se um forte envolvimento dos serviços do 

Município e um empenhamento dos respectivos colaboradores na prossecução dos objectivos a 

concretizar no próximo ano. Após uma selecção criteriosa, em que foram tidos em conta os 

recursos disponíveis (materiais, humanos e, essencialmente, financeiros) chegou-se à versão 

final dos documentos previsionais que a seguir se apresentam. 

 

As Grandes Opções do Plano estão ordenadas por objectivos, programas, projectos e acções 

tanto no tocante a investimentos como em relação às actividades mais relevantes. A actividade 

municipal, prevista nos documentos previsionais em análise, encontra-se enquadrada nas 

atribuições e competências da Autarquia, definidas no respectivo quadro legal. A estrutura dos 

documentos previsionais obedece ao estabelecido no POCAL, fornecendo os elementos 

essenciais para uma fácil identificação da forma de realização, fontes de financiamento, serviço 

responsável pela execução, fase em que se encontra o projecto e previsão temporal para s sua 

execução. 

 

Para estruturar os objectivos e os projectos é utilizada a classificação funcional definida pelo 

POCAL. Relativamente ao Orçamento, para além do quadro-resumo inicial e da discriminação de 

todas as receitas e despesas, correntes e de capital, de acordo com o estabelecido com o 

Decreto-Lei nº 26/2002, apresentam-se mapas auxiliares que desagregam tanto receitas como 

despesas, correntes e de capital, para uma melhor compreensão dos montantes financeiros 

inscritos em diversas rubricas. 

 

Assim, para além da parte introdutória constituída pelo enquadramento e introdução, as Grandes 

Opções do Plano são constituídos pelas Orientações Estratégicas, pelo resumo das Actividades 

Mais Relevantes, pela análise dos principais agregados financeiros do Orçamento, pelo Plano 

Plurianual de Investimentos e pelo Orçamento. 
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3. | ORIENTAÇÕES ESTRATÉGIAS 

 

Na sequência do que já vem acontecendo nos anos anteriores, as orientações estratégicas da 

autarquia para o ano de 2011 resultam de um enquadramento mais vasto e de uma visão 

estratégica global de desenvolvimento para Peniche, consubstanciada na Magna Carta Peniche 

– 2025, documento de orientação estratégica do concelho, aprovado por unanimidade pelas 

forças políticas representadas na Câmara Municipal. 

 

A actual conjuntura nacional e internacional, responsável pelas perspectivas de fraco 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), pelo agravamento fiscal de forma generalizada e 

pela diminuição de salários no próximo ano, pela manutenção das altas taxas de desemprego, 

forte contenção do investimento público e pela retracção da iniciativa privada, apresenta-se 

como o factor que mais condiciona a actividade da autarquia e limita a sua actuação e objectivos 

a curto prazo. 

 

As medidas de contenção do Défice Público, que resultam da aprovação dos Planos de 

Estabilidade e Crescimento (PEC) I, II e III, assim como as linhas gerais do Orçamento do 

Estado (OE) já aprovado para 2011, aliadas à tendência de diminuição das transferências da 

Administração Central para as Autarquias Locais, que se vem verificando nos últimos anos, 

tornam 2011 num dos mais exigentes exercícios de gestão financeira desta autarquia.  

 

A juntar a este contexto de enorme instabilidade e incerteza, com perspectivas de entrada num 

período de recessão económica a nível nacional, cortes na despesa pública e possibilidade de 

perda de receitas, prevê-se a continuação da política de transferência de competências para as 

autarquias, com repercussão no aumento dos encargos fixos e sem a equivalente compensação 

ao nível das transferências. 

 

Acresce ainda, que a actividade municipal de 2011 se encontra fortemente condicionada pela 

execução física e financeira de obras com montantes de investimento avultados, há muito 

ambicionadas e determinantes para o desenvolvimento do concelho que, não obstante serem co-

financiadas por fundos comunitários, têm um peso muito significativo no orçamento municipal. 
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Apesar deste quadro muito desfavorável, 2011 será um ano marcado pela execução e início de 

diversos projectos e obras emblemáticas para o concelho de Peniche, aproveitando o quadro de 

ajudas comunitárias disponíveis e a capacidade de endividamento da autarquia, circunstâncias 

favoráveis que poderão não ter condições de se repetirem nos anos mais próximos. 

 

Com efeito, a obra de Recuperação do Fosso da Muralha - 1.ª fase continuará de acordo com o 

cronograma estabelecido, existindo a possibilidade de estar concluída até final do ano. Durante o 

primeiro semestre de 2011 será lançado o procedimento concursal para elaboração dos 

projectos da 2.ª fase desta obra, precedido por um processo de participação e discussão 

públicas com o objectivo de fazer corresponder a intervenção a realizar, aos principais anseios e 

aspirações das populações locais. 

 

O Centro de Alto Rendimento de Surf estará finalizado até final de 2011, constituindo-se como 

um equipamento colectivo altamente diferenciado, com uma oferta inovadora, capaz de 

desempenhar um papel fulcral na especialização de Peniche enquanto destino internacional dos 

desportos de deslize nas ondas, consolidando de forma efectiva a marca territorial distintiva: 

“Peniche – Capital da Onda” 

 

A Biblioteca Municipal de Peniche, cujo concurso de empreitada foi lançado no passado dia 29 

de Outubro, permitirá dotar o concelho de um equipamento cultural, lúdico e formativo da maior 

relevância para a população local. 

 

Um outro equipamento de referência nos domínios da educação e formação, cuja construção 

tem condições para iniciar-se em 2011, é o Centro Educativo de Atouguia da Baleia. Trata-se de 

uma obra fundamental para dar resposta às necessidades educativas de parte significativa da 

população escolar das localidades rurais do concelho, de acordo com a Carta Educativa do 

Concelho de Peniche e com as orientações do Ministério da Educação no que diz respeito aos 

critérios de funcionamento das Escolas do 1.º Ciclo. 

 

Para além das grandes obras já referidas, o Município pretende desenvolver um conjunto muito 

significativo de outros projectos e intervenções, em diversas localidades do concelho, contando, 
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sempre que possível, com o envolvimento das Juntas de Freguesia. Consequentemente, em 

2011, as prioridades passam pela execução das seguintes obras: 

 

- Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

- Reparação do imóvel destinado ao Fórum Multiusos de Serra D’El-Rei; 

- Reabilitação de um edifício daa EB 1 de Ferrel; 

- Reabilitação de Habitação Social existente; 

- Início da intervenção no espaço da Feira da Bufarda; 

- Construção de passeios no Campo da República; 

- Intervenção na Rua da Fonte Nova; 

- Conclusão da obra na zona do Coosofi/Verde Mar; 

- Arranjo urbanístico na zona da Rua Cidade de Seia; 

- Reabilitação da ponte de Ribafria/ Bolhos ; 

- Melhoramentos na rede viária do concelho; 

- Adaptação gradual dos Parques Infantis públicos à nova legislação; 

- Continuação de obras denominadas “Cantos & Recantos”; 

- Início da construção da Casa Mortuária de Peniche. 

 

No capítulo do Ordenamento de Território e do Desenvolvimento Local, é incontornável a 

importância que terá o início do processo de Revisão do Plano Director Municipal de Peniche, 15 

anos volvidos sobre a sua aprovação e publicação. Para que este processo venha a iniciar-se de 

forma segura e responsável foi necessário definir as bases estratégicas do concelho a médio 

prazo, através da aprovação da Magna Carta – Peniche 2025 e aguardar pelas orientações que 

resultam da entrada em vigor do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale 

do Tejo (PROTOVT). 

 

Durante o primeiro semestre de 2011 estarão reunidas as condições necessárias à aprovação 

dos primeiros projectos por parte do Grupo de Acção Costeira do Oeste (GAC Oeste), no âmbito 

do Eixo IV do Programa Operacional Pesca (PROMAR). O GAC Oeste é um organismo 

intermédio no qual o Município de Peniche se encontra representado, ao qual cabe gerir parte 

dos fundos comunitários do Eixo 4 do PROMAR, destinado ao desenvolvimento sustentável das 

zonas de pesca. 
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No domínio da acessibilidade e mobilidade a Comissão Municipal de Trânsito vai continuar a 

merecer uma atenção particular com a realização de reuniões regulares para apreciar, debater e 

apresentar soluções para a problemática do trânsito no concelho de Peniche. Com a aprovação 

em sede de Câmara Municipal de soluções para alguns pontos nevrálgicos da cidade, vão ser 

instalados os primeiros semáforos na zona da rotunda do antigo Dispensário e a implementação 

de uma nova rotunda na Rua General Humberto Delgado com a Avenida Paulo VI. 

 

O ordenamento e organização das zonas de estacionamento no Parque Central da cidade, 

Baleal e Consolação vão merecer a implementação de soluções graduais de forma a minimizar 

os impactos negativos causados pelo grande número de autocaravanas que estacionam nestes 

locais. Estas medidas devem ser acompanhadas de soluções alternativas e com as condições 

mínimas para estes veículos. 

 

Para aumentar a segurança dos peões, será dada continuidade à política de aplicação de 

acalmias de trânsito em diversas vias, com a colocação de equipamentos adequados, assim 

como a pintura de vias rodoviárias. 

 

Na sequência da elaboração do Plano Estratégico das Ciclovias do Concelho de Peniche e da 

conclusão dos Planos Municipal e Local de Promoção da Acessibilidade, manter-se-á o objectivo 

de continuar a erradicar gradualmente as barreiras arquitectónicas existentes, melhorando as 

condições de circulação para pessoas com mobilidade reduzida, sendo esta também uma forma 

de distinguir Peniche e de promover a atractividade do concelho. 

 

 

3.1. | GESTÃO AUTÁRQUICA 

3.1.1. | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Neste capítulo, destacam-se os impactos que as diminuições das transferências do Orçamento 

do Estado terão no funcionamento da autarquia, determinantes para que 2011 seja um ano 

pautado pela implementação de medidas de reorganização e simplificação dos serviços internos, 

introdução de boas práticas e eficaz gestão de recursos, diminuição de despesas 
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desnecessárias e incremento dos níveis de eficácia da organização, com vantagens claras para 

os munícipes. 

 

Não pretendendo diminuir níveis de atendimento nem prazos de resposta, o município terá que 

fazer uma minuciosa análise interna ao conjunto de actividades e serviços públicos que presta à 

comunidade e, numa perspectiva custo/benefício, adaptar-se ao contexto actual, através de 

respostas inovadoras e mais flexíveis. 

 

As medidas de simplificação e modernização administrativa a implementar serão um dos pilares 

essenciais para que o objectivo de organização dos serviços se consiga cumprir com recurso a 

meios mais limitados, sem contudo pôr em causa alguns pressupostos fundamentais como os 

níveis de eficácia e capacidade de resposta já atingidos. 

 

Destaca-se ainda a elaboração da Carta de Missão do Município e a adaptação da estrutura 

orgânica ao preceituado no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro - Regime Jurídico da 

Organização dos Serviços das Autarquias Locais que aponta para uma composição dos serviços 

municipais baseada na constituição de unidades orgânicas, lideradas por pessoal dirigente, e 

subunidades orgânicas, lideradas por pessoal com funções de coordenação.  

 

As unidades orgânicas serão subdivididas em nucleares, que corresponderão aos 

departamentos, e flexíveis que corresponderão às divisões. As subunidades orgânicas 

corresponderão às actuais secções. 

 

O tipo de organização deve ser adequado às atribuições do Município, obedecendo a modelos 

de Estrutura hierarquizada; Estrutura matricial e Estrutura mista (hierarquizada e matricial). 

Poderão ainda ser criadas equipas de projecto no âmbito da estrutura hierarquizada. A estrutura 

matricial será adoptada para áreas operativas dos serviços, sempre que se possam desenvolver 

essencialmente por projectos, devendo ser constituídas equipas multidisciplinares, com base na 

mobilidade funcional. 
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3.1.2. | RECURSOS HUMANOS 

Ao nível dos recursos humanos o ano de 2011 será marcado pela contenção em matéria de 

contratações, sendo expectável que se verifique uma diminuição do número efectivo de 

funcionários e o primeiro retrocesso nos últimos anos, face ao caminho que vinha aos poucos 

sendo percorrido nos anteriores exercícios de gerência, de preenchimento das necessidades 

internas, previstas no Mapa de Pessoal. 

 

Importa reforçar que esta tendência é contrária às exigências cada vez maiores que são 

colocadas às autarquias locais, através de processos de transferências de competências por 

parte da administração central assim como à adaptação da estrutura orgânica ao Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de Outubro - Regime Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 

Locais. 

 

A continuidade do desenvolvimento de um programa formativo adequado às necessidades 

específicas dos funcionários da autarquia e a implementação de um plano de higiene saúde e 

segurança no local de trabalho, que abranja toda a organização, são os dois grandes objectivos 

a atingir nesta temática, em 2011. 

 

 

3.1.3. | RELACIONAMENTO COM JUNTAS DE FREGUESIA 

A Câmara Municipal de Peniche, assume as suas responsabilidades a compromissos assumidos 

com as freguesias do concelho, apesar da grande redução de transferências das verbas 

provenientes do Orçamento de Estado de que foi alvo, desde de Junho de 2010 (mais de 650 mil 

euros) e do aumento de encargos com impostos, através dos dois aumentos de 20% para 21% e 

de 21% para 23%, contribuindo dessa forma para um aumento de despesa da autarquia de 

aproximadamente, mais 200 mil euros. 

 

É neste quadro de asfixia do Poder Local, leia-se Câmaras Municipais e das próprias 

Freguesias, que também sofreram um corte significativo nos seus já reduzidos orçamentos, que 

propomos manter os Protocolos de Delegação de Competências em vigor, bem como os 

mesmos valores financeiros transferidos em 2010.  
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A Câmara Municipal de Peniche assumirá também, os custos com o pessoal e respectivos 

encargos com a ADSE, de acordo com o número de trabalhadores já vêm sendo custeados por 

esta autarquia. 

 

Para o planeamento e agendamento mensal das chamadas pequenas obras por administração 

directa, manter-se-á o envolvimento de todas as Juntas de Freguesia nas reuniões de 

elaboração do Mapa de Obras Municipal. 

 

Face aos cortes de verbas já referidos pelo Poder Central e à prioridade da Câmara Municipal de 

Peniche de manter um valor muito significativo nas transferências financeiras para as 

Freguesias, será iniciada uma política de contenção no fornecimento de matérias-primas e 

combustíveis. Apesar destas medidas a impor pela autarquia, estão contempladas obras 

importantes nas seis Freguesias do concelho a iniciar ou a concluir no decurso de 2011. 

 

 

3.1.4. | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O esforço bastante significativo, que vem sendo realizado, nos últimos anos, em matéria de 

modernização administrativa, irá reflectir-se em breve, de uma forma muito mais evidente, 

através da implementação de procedimentos de desmaterialização de processos e 

procedimentos. 

 

O peso burocrático associado ao funcionamento de qualquer organização complexa e 

multifacetada pode ser um entrave capital para a eficiência do seu desempenho. A esse facto 

não é alheio o desenvolvimento de actividades fortemente baseada em procedimentos em papel 

que começam agora a alcançar as condições tecnológicas necessárias para iniciarem processos 

de desmaterialização. 

 

Na prática, para que estes processos se implementem de modo efectivo é necessário aliar à 

solidez de procedimentos e de circuitos internos e externos de informação uma forte componente 

tecnológica e um inequívoco investimento na formação profissional dos recursos humanos da 

organização.  
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É neste contexto que em 2011 estarão pela primeira vez criadas as condições necessárias à 

implementação de medidas de modernização administrativa no âmbito do Simplex Autárquico, e 

da candidatura, apresentada no âmbito da OesteCIM denominada “SAMA Oeste - Modelo de 

Gestão voltado para o Munícipe” que contribuirão significativamente para melhorar a eficiência 

do funcionamento administrativo da autarquia, ao serviço dos cidadãos. 

 

 

3.2. | DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

O desenvolvimento da economia local, de um modo geral, e mais particularmente o fomento e 

apoio ao empreendedorismo, têm sido apostas efectivas no actual mandato e nos anos 

anteriores, levadas a cabo através do apoio à criação e consolidação de projectos de fomento de 

empresas locais e da criação de condições básicas para a realização de investimento exteriores. 

Em simultâneo têm sido levadas a cabo diversas iniciativas de estímulo ao espírito 

empreendedor sobretudo dos mais jovens, bem como da generalidade dos empresários já 

estabelecidos no concelho. 

 

Em termos de promoção da iniciativa privada, será mantido o atendimento e acompanhamento 

às iniciativas de carácter empresarial, orientando e facilitando os contactos com organismos da 

Administração Central, facultando o acesso à informação e prestando o apoio necessário ao 

desenvolvimento de planos de investimento, designadamente no que concerne às linhas e 

programas de apoio à iniciativa privada.  

 

Estes objectivos serão implementados em estreita colaboração com os diversos serviços da 

autarquia, com competências nas áreas em que se enquadrem as iniciativas, assim como com 

entidades externas, responsáveis por processos de licenciamento ou por atribuição de linhas de 

crédito e financiamento. 

 

Reconhecendo as especificidades da economia local, a autarquia antevê a manutenção do forte 

apoio e empenhamento que vem colocando à disposição dos operadores das principais 

actividades concelhias do sector primário, como a agricultura e a pesca, do sector secundário, 
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como a indústria transformadora, sobretudo de carácter alimentar, e o no terciário ao comércio 

tradicional, aos artesãos locais e aos serviços turísticos e de alojamento.  

 

Durante 2011 espera-se ainda poder concluir o Plano de Acção para o Desenvolvimento do 

Artesanato de Peniche, documento de base para a definição de uma política local desta 

actividade, assim como reforçar a participação em iniciativas que se traduzam pelo fomento da 

actividade económica e da iniciativa empresarial, nos mais diversos sectores de actividade, 

como por exemplo, a Mostra Agrícola Concelhia – Hortas de Peniche. 

 

 

3.3. | PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

Aquando da elaboração das Grandes Opções do Plano para 2010, já em plena crise financeira e 

numa situação muito difícil para o mercado imobiliário, era previsível uma redução significativa 

no número total de processos entrados na Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento 

(DGUO). Em consequência, as expectativas para o ano de 2010 eram de algum alívio da 

pressão, com que os próprios serviços se debatiam, considerando os prazos de resposta que 

são exigidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).  

 

Esse alívio, a confirmar-se, permitiria a que alguns dos poucos recursos técnicos e humanos 

disponíveis, pudessem ser aproveitados para produção de regulamentação que possibilitasse 

acompanhar as alterações legislativas e, simultaneamente, contribuir para uma maior agilização 

de procedimentos.  

 

Todavia, contra o que era esperado, houve de facto redução de processos, mas não com a 

expressão inicialmente prevista. No final do mês de Outubro de 2010, o número de processos 

entrados era de 2521, contra 2724 em igual período de 2009, o que se traduziu numa redução 

de pouco mais de 7%, pelo que, na prática, a pressão pouco abrandou, não tendo ainda sido 

possível libertar os meios necessários, para as tarefas atrás descritas. 

 

Para o ano de 2011, prevê-se que as solicitações continuem em decréscimo e que, com a 

reposição do indispensável apoio jurídico, seja finalmente possível produzir a regulamentação 

tão necessária, especialmente nas seguintes áreas: 
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- Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização (RMUE), de forma a adaptá-lo às últimas 

alterações do RJUE; 

 

- Revisão do Regulamento de Taxas e Licenças de operações Urbanísticas, de modo a conferir-

lhe uma maior correspondência com os serviços prestados, tendo em consideração os custos de 

procedimentos (materiais e desmaterializados) e as opções de carácter político do município, em 

matéria de incentivos ou desincentivos, conforme decorre da Lei 53-E/2006, de 9 de Setembro; 

 

- Demarcação de áreas prioritárias de recuperação urbanística, para permitir a regeneração dos 

núcleos históricos do concelho; 

 

- Adequação do tratamento dos processos de operações urbanísticas que envolvam obras de 

urbanização, de modo a adequá-los ao espírito e à letra da nova versão do RJUE, após a 

publicação da Lei nº 26/2010, de 30 de Março, incluindo acções de esclarecimento aos técnicos 

autores e coordenadores de projectos, directores de obra e directores de fiscalização; 

 

Na prática, mantêm-se para 2011, os grandes objectivos para a gestão urbanística que já 

estavam previstos em 2010, embora mais ambiciosos, por força da nova legislação já em vigor, 

sendo certo que se deram já passos muito significativos, tanto quanto os recursos o permitiram, 

em matéria de controlo interno. 

 

No que concerne à área do planeamento urbanístico, apesar do avanço no ano de 2010, da 

revisão do PDM, nomeadamente nos aspectos preparatórios mais complexos, como é o caso 

das condicionantes, em especial (RAN e REN) e de estarem em vias de finalização alguns 

planos de pormenor (zona central de Peniche, UOPG´s do Baleal e Gamboa e o PP da zona sul 

de S. Bernardino), a adaptação à “revolução legislativa e regulamentar”, que se operou nos anos 

de 2008 e 2009, tem sido algo difícil, particularmente no que se refere ao Decreto Regulamentar 

10/09 (cartografia a utilizar em planos), já que, a adequação dos planos a iniciar e em curso a 

estas novas exigências legais, é morosa e tem custos significativos. 
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Por outro lado, está em curso, há vários anos, um processo de produção e certificação de 

cartografia, na Comunidade Intermunicipal do Oeste, para os diversos municípios, a escalas que 

permitem o planeamento urbanístico, a qual, a ser utilizada, significará uma poupança de custos 

muito significativa para os municípios, para além das garantias de qualidade e de certificação, 

esperando-se que esse processo esteja concluído no primeiro trimestre de 2011. 

 

O ano de 2011, será também determinante para o planeamento e ordenamento do território no 

concelho, considerando que o quadro legal e regulamentar se encontra estabilizado e a 

estratégia definida, uma vez vencidas as dificuldades técnicas, é, desde já imperioso que se 

procedam as acções tendentes a pensar, planear e definir a política de ordenamento do 

concelho. 

 

Independentemente das prioridades que serão definidas para o modelo estratégico de 

desenvolvimento, sintetizados na Magna Carta Peniche 2025 e que serão reflectidas na revisão 

do PDM, alguns desafios estratégicos na área do planeamento, deverão ter já expressão em 

2011, como sejam: 

 

- Os processos de alteração do PDM para adaptação ao PROT, nomeadamente no que respeita 

à regulamentação de políticas de turismo em espaço rural (demarcação de áreas de aptidão 

turísticas), áreas de aptidão temáticas, para aproveitamento do potencial de desportos de ondas 

e regulamentação técnica de actividades permitidas na primeira adaptação do PDM ao PROT, 

de modo a permitir um desenvolvimento equilibrado dessas actividades; 

 

- A execução de planos de nível mais pormenorizado, para permitir a instalação de áreas de 

localização empresarial e de actividades económicas temáticas, assumindo, neste âmbito, uma 

especial relevância o Plano de Urbanização de Vale do Grou e o Plano de Pormenor dos antigos 

espaços turísticos da entrada de Peniche; 

 

- A implementação de planos de pormenor de salvaguarda dos núcleos históricos, sobretudo nas 

áreas mais críticas de recuperação e reconversão urbanística prioritária, para permitir a adopção 

de políticas de regeneração urbana; 
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Por último, atendendo ao quadro de crise financeira que o país atravessa e a que o Município 

não está imune, procurar-se-á optimizar os recursos técnicos existentes no município, para que, 

nestes processos de planeamento, o recurso a aquisição externa de serviços, seja reduzido ao 

mínimo indispensável para concretização dos objectivos. 

 

 

3.4. | QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL 

Tal como 2010, o ano de 2011 será caracterizado pelo arranque físico de várias operações cujas 

candidaturas foram desenvolvidas e aprovadas nos anos anteriores. 

É também expectável que ao longo do ano venham a ser aprovadas várias candidaturas 

relativas a operações que apresentam um elevado estado de maturidade,  

 

A maioria das candidaturas a submeter durante 2011 encontra-se já prevista e com 

financiamento reservado, no âmbito do Contrato de Subvenção Global (contratualização) entre a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste e o Mais Centro ou no âmbito de Estratégias de Eficiência 

Colectiva, aprovadas durante 2009. 

 

As restantes candidaturas, a apresentar através de sistema de concurso, correspondem ou a 

projectos com alguma continuidade temporal, como é o caso do Programa de Estágios 

Profissionais da Administração Local (PEPAL) ou a operações que, pela sua especificidade, ou 

por atrasos e indefinições ao nível das estruturas de decisão e financiamento, aguardam ainda a 

abertura de concurso por parte dos respectivos programas operacionais. 

 

Do conjunto de candidaturas em que o Município se encontra envolvido destacam-se, pela sua 

dimensão financeira e relevância estratégica, as que constituem Estratégias de Eficiência 

Colectiva, quer no âmbito da Política de Cidades - POLIS XXI, quer no âmbito dos Clusters e 

Pólos de Competitividade. 

 

Destacam-se ainda as candidaturas de operações conjuntas, apresentadas no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, cujos resultados será possível observar durante o primeiro 

semestre do ano. 
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Tal como no ano anterior, 2010 ficou marcado por não se ter contabilizado a reprovação de 

nenhuma candidatura. 

 

Uma vez mais, importa realçar que, os bons resultados obtidos até ao momento, resultam, em 

larga medida, do trabalho de envolvimento e cooperação levado a cabo com diversos 

municípios, empresas, associações e instituições de investigação e ensino, tendo em vista o 

desenvolvimento de parcerias para a apresentação da grande maioria das candidaturas, 

conforme é exigência dos regulamentos e critérios de selecção e admissibilidade do QREN. 

 

O ano de 2011 ficará ainda marcado pela execução e conclusão de duas importantes operações: 

a Obra de Recuperação do Fosso da Muralha -1.ª fase – Área Molhada e a Construção do 

“Centro de Alto Rendimento de Surf. 

 

Para além destas, é possível que outras operações físicas de menor investimento e 

complexidade se iniciem e terminem no ano de referência. 

 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição dos objectivos das candidaturas referidas: 

 

Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 2010/2011 

Esta é uma candidatura que visa dar continuidade ao objectivo de promover a modernização, a 

colmatação de algumas lacunas funcionais e o rejuvenescimento dos recursos humanos do 

Município, proporcionando contratos de formação em posto de trabalho a jovens entre os 18 e os 

30 anos, possuidores de licenciatura ou bacharelato (níveis de qualificação V e IV) ou habilitados 

com curso de qualificação profissional (nível III), recém-saídos dos sistemas de educação e 

formação à procura do primeiro emprego ou desempregados.  

 

Em 2009/2010 foram promovidos estágios para as áreas de Secretariado, Administração Pública 

e Autárquica, Direito, Ciências da Educação, Geografia e Protecção Civil. A candidatura já 

submetida mas ainda a aguardar aprovação prevê a colocação de 10 estagiários que exercerão 

funções ao longo de 12 meses. 
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Requalificação das Praias do Molhe Leste e Medão-Supertubos 

A requalificação das praias do Molhe Leste e Medão/Supertubos enquadra-se nos princípios e 

objectivos da Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional, designadamente na 

qualificação da frente de mar abrangida. Este projecto, com candidatura aprovada em 2008, 

contribui para a conservação de recursos e do património natural e paisagístico, reforçando e 

promovendo a qualificação da zona costeira, valorizando um troço de características naturais, 

com forte utilização balnear.  

 

Esta acção, com um prazo de execução de 24 meses, contribui ainda para a melhoria das 

condições de utilização balnear, para o desenvolvimento sustentável de actividades e usos 

específicos e salvaguarda de áreas vulneráveis e de risco.  

 

O projecto, apresentado a concurso em parceria com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, prevê intervenções em áreas sensíveis 

sujeitas actualmente a grande pressão antrópica relacionada com a actividade balnear, 

contribuindo para a melhoria da segurança das pessoas e para a prevenção da degradação dos 

ecossistemas costeiros, correspondendo integralmente às prioridades estratégicas definidas pelo 

município em termos ambientais.  

Durante o início de 2011 serão corrigidos e finalizados alguns projectos de especialidades. O 

lançamento do concurso para execução da obra dependerá da taxa de co-financiamento e do 

grau de envolvimento da ARH Tejo, entidade regional, responsável pela gestão das áreas 

balneares. 

 

Rota Rede Natura do Oeste   

Aprovado em 2008, este projecto em parceria com os municípios de Lourinhã e Torres Vedras e 

com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 

consiste na implementação de um percurso pedestre devidamente delimitado, sinalizado e 

homologado ao longo de mais de 40 Quilómetros da orla costeira dos três concelhos, 

maioritariamente em espaço classificado como Rede Natura 2000.  

 

A sinalética a produzir incluirá informações sobre fauna, flora, geologia, história, etnografia e 

património edificado, promovendo a riqueza e singularidade ambiental e paisagística desta faixa 
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litoral, essenciais para o desenvolvimento e diversificação das ofertas e actividades turísticas. 

Este projecto, que inclui a elaboração de conteúdos como um site, um livro, flyers e 

desdobráveis, deverá ficar concluído durante o primeiro semestre de 2011. 

 

Rede ECOS 

Tendo sido um dos 5 projectos aprovados a nível nacional numa candidatura apresentada às 

“Acções Preparatórias” no âmbito da Política de Cidades – Polis XXI, este é um projecto em 

parceria com mais 6 municípios do Oeste, Alentejo e Algarve que beneficia de um período de 

maturação de mais de 9 meses, ao longo dos quais foram desenvolvidas dezenas de actividades 

como seminários técnicos, acções de benchlearning e benchmarking, promoção e divulgação da 

rede, reuniões com parceiros institucionais e privados, e reuniões de preparação e 

desenvolvimento da candidatura.  

 

Subordinada ao tema da Energia e Construção Sustentáveis, esta candidatura fortemente 

alicerçada na preservação ambiental e na sustentabilidade, baseia-se num conjunto de projectos 

a desenvolver ao longo de 4 anos que inclui acções individuais e comuns entre os parceiros 

participantes.  

 

Os quatro projectos individuais apresentados pelo Município de Peniche incluem a investigação, 

experimentação e produção de energia a partir de fontes renováveis e a aplicação de soluções 

de micro-geração. Até ao final do primeiro semestre de 2011 todas as operações comuns à rede 

deverão ser iniciadas. O Município de Peniche também deverá submeter 2 das suas 4 

candidaturas individuais, as quais dispõem de verbas já reservadas, até ao final do ano.  

 

Trata-se das operações Berlenga Laboratório de Sustentabilidade - Acções de Promoção, 

Divulgação e Sensibilização e Eficiência Energética do Centro de Alto Rendimento de Surf, as 

quais deverão começar a ter execução física a partir de meados de 2011. 

 

Rede de Cidades com Marinas 

Tal como a candidatura anterior este é um projecto a financiar no âmbito das “Redes Urbanas 

para a Competitividade e Inovação da Política de Cidades – Polis XXI”. Esta candidatura, 

aprovada em 2009, consiste no desenvolvimento de uma rede temática entre 12 Municípios do 
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continente, em torno da promoção, melhoria das condições físicas e da oferta de serviços 

associados à náutica de recreio, enquadrando-se nos objectivos estratégicos do Município no 

que respeita ao desenvolvimento sustentável das actividades turísticas relacionadas com o mar.  

 

Constituído por operações comuns e individuais, este é um projecto com um horizonte temporal 

de 4 anos e que prevê a comparticipação complementar através de diversos Programas 

Operacionais do QREN, já que inclui acções que vão desde a requalificação física de edifícios, 

equipamentos e serviços até outras de características imateriais como o marketing, a promoção 

e a formação profissional associados à temática da rede a constituir.  

 

Aguarda-se que durante o primeiro semestre de 2011 venha a realizar-se a assinatura do 

Protocolo de Financiamento entre os beneficiários e os Programas Operacionais das Regiões 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

 

Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar  

Anteriormente designada por Cluster do Mar da Região Centro, esta candidatura visou a 

obtenção do reconhecimento e promoção das actividades ligadas ao mar, enquanto Estratégia 

de Eficiência Colectiva, por parte do Programa Operacional Factores de Competitividade.  

 

A candidatura do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar consiste na criação de 

sinergias, de uma visão integradora e de objectivos comuns, através da coordenação de 

dezenas de operações, previstas ou em desenvolvimento, subordinadas ao mesmo tema, mas 

que podem aplicar-se a áreas tão diversas como o turismo, a pesca, a aquacultura, a construção 

e reparação naval, a biotecnologia, os transportes, a produção de energia ou o património e a 

educação.  

 

Este projecto, a desenvolver até 2013 envolve dezenas de parceiros das regiões Norte e Centro, 

que vão desde associações de municípios a empresas privadas, instituições de ensino e 

investigação, associações empresariais, profissionais e de produtores. O Município de Peniche, 

em representação da Comunidade Intermunicipal do Oeste, integra a direcção da Associação 

Oceano XXI, entidade constituída para promover e implementar o Cluster do Conhecimento e da 

Economia do Mar.  
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O projecto Berlenga Laboratório de Sustentabilidade que visa tornar a Ilha da Berlenga auto-

suficiente em energias renováveis, recolha de resíduos sólidos, abastecimento de água e 

tratamento de efluentes, encontra-se incluído nesta Estratégia de Eficiência colectiva 

 

Centro de Alto Rendimento do Surf 

O Centro de Alto Rendimento do Surf de Peniche integra-se na respectiva rede nacional bem 

como na Medida 6 - Centros de Alto Rendimento, da Secretaria de Estado da Juventude e 

Desporto. Este equipamento, que se encontra já em fase de construção, baseia-se numa 

solução de estrutura ligeira, recorrendo a materiais como a madeira e o vidro, com uma 

integração de baixo impacto na paisagem envolvente.  

 

O projecto deverá incorporar ainda uma componente de micro-geração de energia e uma sala 

destinada a acções de promoção e sensibilização ambiental. O edifício, com capacidade para 

alojar mais de 30 pessoas, será constituído por 3 áreas distintas: uma zona residencial, uma 

área polivalente e uma área social de acesso comum. Prevê-se o início do seu funcionamento 

em 2011. 

 

Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche 

O projecto de Recuperação do Fosso da Muralha e Espaço Envolvente - Frente Ribeirinha e 

Cento Histórico de Peniche promovido pelo Município de Peniche em parceria com o IPTM, 

enquanto parceiro institucional, a ADEPE, a ACISCP, a CERCIPeniche, a Acompanha, a Fábrica 

da Igreja Paroquial de S. Pedro e a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de S. 

Pedro de Peniche foi aprovado em Junho de 2009.  

 

Este projecto, com um horizonte temporal de 4 anos, visa promover a requalificação ambiental e 

urbana do Centro da Cidade, a criação de condições para o recreio náutico e respectivas 

actividades e serviços e ainda fomentar o desenvolvimento do tecido comercial e económico 

local. O conjunto das operações previstas, com protocolo de financiamento assinado e verbas 

co-financiamento reservadas, terá um impacte significativo na atractividade e no reforço da 

centralidade e integração funcional do Centro Histórico na cidade, com resultados e efeitos 

esperados nas dimensões física e ambiental, social, económica, e cultural.  
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Das operações que constituem esta candidatura, destaca-se a Obra de Recuperação do Fosso 

da Muralha – Área Molhada que se encontra já a decorrer e que deverá estar concluída até final 

de 2011. 

 

Grupo de Acção Costeira do Oeste 

Com vista à aplicação até 2013 do Eixo 4 (Desenvolvimento Sustentável das Zonas da Pesca) 

do Programa Operacional Pesca – PROMAR, constituiu-se em 2009 o Grupo de Acção Costeira 

do Oeste em parceria com o Município da Nazaré, a Associação para o Desenvolvimento de 

Peniche, o Sindicato de Trabalhadores da Pesca do Centro, a Cooperativa dos Armadores de 

Pesca Artesanal, a Associação de Armadores de Pesca Local Costeira e Largo da Zona Oeste, a 

Organização de Produtores do Centro, a Associação de Armadores e Pescadores da Nazaré e a 

Mútua dos Pescadores.  

 

O Grupo de Acção Costeira do Oeste, liderado pela ADEPE e com candidatura já aprovada, é a 

entidade regional responsável pela definição e implementação de uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável dentro da sua área de intervenção com vista a apoiar as 

comunidades mais dependentes da pesca nas componentes económica, ambiental e social 

como forma de fazer face à diminuição dos recursos, aos baixos rendimentos da actividade, à 

fraca competitividade do sector e ao reduzido valor acrescentado dos seus produtos.  

 

Durante o segundo semestre de 2010 foram abertos os primeiros concursos para apresentação 

de candidaturas por parte dos promotores interessados, sendo expectável que logo no início de 

2011 sejam lançados os concursos relativos a todas as acções previstas na estratégia do GAC 

Oeste.  

 

Construção da Biblioteca Municipal de Peniche – 2.ª Fase 

A candidatura denominada "Construção da Biblioteca Municipal de Peniche - BM2" - 2.ª Fase, 

visa a obtenção de co-financiamento comunitário para concluir as obras de construção daquele 

equipamento. A candidatura apresentada no final de 2010 contempla, parcialmente, a 

recuperação do edifício da 1.ª Central Eléctrica de Peniche, edifício com interesse histórico e 
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arquitectónico, com um importante papel no imaginário colectivo de Peniche, localizado no 

centro urbano da localidade, junto dos principais serviços públicos e estabelecimentos de ensino.  

 

A 1.ª fase do projecto consistiu em trabalhos de demolição, movimentação de terras, construção 

da super-estrutura em betão armado, alvenarias, revestimento, cobertura, isolamento e 

revestimento de paredes e tectos, estaleiro, instalações eléctricas e estaleiro.  

 

O projecto dispõe de todas as valências e cumpre a totalidade dos requisitos exigidos para a 

tipologia de biblioteca em causa. No entanto, a empreitada só será adjudicada caso a taxa de co-

financiamento atinja os 80%, conforme é expectativa da autarquia. 

 

Fórum Multiusos de Serra D´El-Rei 

Este projecto, a submeter a candidatura no primeiro semestre de 2011 ao Programa de 

Desenvolvimento Rural (PRODER), pretende promover a reabilitação de um imóvel de traça 

tradicional, localizado num espaço urbano central da vila de Serra D´El-Rei, com o objectivo de 

adaptá-lo a um fim multi-usos e transformando-o num pólo de apoio e estímulo ao 

desenvolvimento local.  

 

A construção deste equipamento integra-se numa política municipal mais vasta de serviços de 

proximidade (Biblioteca, Espaço Internet, Correios, Acções de Formação e aulas diversas), de 

valorização do património e de aposta num turismo cultural; está integrado também em várias 

Redes Municipais: a Rede Museológica do Concelho, a de Bibliotecas Municipais e a de 

Espaços Internet, permitindo um desenvolvimento integrado do território concelhio.  

 

O projecto contempla a instalação de uma biblioteca dedicada à divulgação da realidade, do 

património e cultura locais, um espaço internet de acesso público e gratuito, um posto de 

Correios, uma sala multi-usos e gabinetes de apoio administrativo. No edifício anexo, será 

instalado o Centro Interpretativo de Serra d’ El-Rei, com uma sala de exposição de longa 

duração, sala de exposições temporárias e sala de reserva. O espaço exterior, depois de 

requalificado, irá contemplar a instalação de um parque infantil e um espaço de exposições ao ar 

livre.  
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Apetrechamento Tecnológico das Escolas do 1.º Ciclo/Jardins de Infância do Oeste 

Esta candidatura, apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste e aprovada em Julho 

de 2010, inclui o conjunto dos 12 municípios que constituem a região e visa aumentar a 

qualidade do ensino, através do desenvolvimento das competências dos alunos no âmbito das 

tecnologias da informação, melhorando a qualidade dos métodos de ensino, promovendo a 

diminuição das desigualdades e aumentando o interesse dos alunos durante os processos de 

aprendizagem.  

 

Submetida em finais de 2009, trata-se de uma candidatura que se espera que venha a atingir um 

grau de 100% de execução no primeiro trimestre de 2011, através da aquisição e instalação de 

quadros interactivos e vídeoprojectores em 13 salas de 7 escolas EB 1 e Jardins de Infância do 

Município de Peniche. 

 

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

Promovido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste - OesteCIM – este projecto 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.  

 

A candidatura assenta em princípios como a uniformização de padrões de atendimento e 

prestação de serviços públicos municipais no Oeste, através da facilidade no acesso à 

informação por parte do munícipe e da integração e interoperabilidade das soluções tecnológicas 

que suportam o sistema.  

 

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. 

 

Remodelação do Centro Coordenador de Transportes de Peniche 

Pretende-se com esta operação recuperar o Centro Coordenador de Transportes Públicos da 

Cidade de Peniche que apresenta sinais evidentes de avançada degradação. Este Centro 
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Coordenador de Transportes Públicos Rodoviários serve todo o concelho de Peniche (30.000 

hab.) nas valências de transportes escolares, carreiras urbanas, careiras regionais e ligações 

directas com as principais cidades do país, via serviço expresso. 

 

Trata-se de um equipamento colectivo com enorme afluência de utentes e um dos principais 

pontos de chegada de turistas a Peniche, constituindo-se desta forma como sala de recepções 

do concelho. Prevê-se que esta operação, com um investimento elegível de cerca de 160.000,00 

euros de, já candidatada no âmbito do QREN – Mais Centro (contratualização) venha a obter um 

co-financiamento de 80% e uma comparticipação de 50.000,00 euros por parte da Rodoviária do 

Tejo, S.A.. 

 

Os trabalhos a executar são constituídos por demolições várias no interior e exterior, incluindo a 

substituição integral de cobertura, alvenarias, revestimentos de pavimentos, rodapés, paredes e 

tectos, serralharias, carpintarias, cantarias, equipamentos sanitários e acessórios, equipamentos 

fixos e equipamentos diversos, rede de distribuição de águas, rede de drenagem de águas 

residuais e pluviais, segurança contra riscos de incêndios, instalação eléctrica e ITED. No 

exterior está prevista a construção de muretes de vedação, substituição de vedação, colocação 

de portões automáticos, passadeiras para peões, lancis, revestimentos, equipamento diversos e 

ainda sinalização. 

 

Construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia 

Prevê-se que durante o ano de 2011 se inicie a construção do novo Centro Educativo de 

Atouguia da Baleia. O projecto insere-se numa nova lógica integrada de oferta educativa, 

potencializando complementaridades entre as diversas valências de ensino. A sua concretização 

permitirá responder ao previsível incremento populacional da Vila, à disponibilização de oferta 

pública no pré-escolar e melhorar também a qualidade da oferta (permitindo o desenvolvimento 

de novas respostas, como as actividades de complemento e enriquecimento curricular). 

 

Esta operação, com um investimento total estimado em cerca de 1,9 milhões de euros, encontra-

se prevista no quadro da contratualização, reunindo amplas condições para ser co-financiada a 

uma taxa próxima dos 80% 
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Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais de Ferrel – Ligação 

às Águas do Oeste 

Este projecto, a desenvolver pelos Serviços Municipalizados prevê a construção (ampliação) da 

rede de águas residuais domésticas e tem como objectivo a ligação da rede municipal ao 

sistema multimunicipal das Águas do Oeste.  

 

A intervenção, fundamental para a continuação do processo de despoluição dos Rios Ferrel e S. 

Domingos, inclui a construção da rede de colectores de águas residuais domésticas com uma 

extensão aproximada de 2214 metros, a construção de uma estação elevatória de águas 

residuais domésticas com uma extensão aproximada de 173 metros, a construção de uma 

conduta elevatória e de um colector de águas pluviais, com uma extensão de cerca de 487 

metros. 

 

Esta operação terá um Investimento Elegível de 661.500,00 euros e uma taxa de co-

financiamento prevista de 80%. 

 

Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais na Zona da 

Varginha, na Serra D'El-Rei 

Esta operação já concluída e candidatada deverá ser aprovada durante o ano de 2011 com uma 

taxa de co-financiamento de 80%. A empreitada, da responsabilidade dos Serviços 

Municipalizados, consiste na execução e remodelação dos sistemas de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais na zona da Varginha Serra D’el-Rei, incluindo sistema elevatório. 

Faz ainda parte dos trabalhos a abertura de parte dos arruamentos (parte da Rua A e Rua B) do 

futuro loteamento para implantação do referido sistema.  

 

Encontra-se ainda incluída a definição dos novos arruamentos a construir com o assentamento 

de lancil, a execução de colector de águas residuais domésticas numa extensão de cerca de 200 

metros, a execução de colector de águas pluviais numa extensão de cerca 200 metros, a 

concepção/construção de estação elevatória, a execução de conduta elevatória numa extensão 

de cerca de 500 metros e ligação ao colector existente, a execução de condutas de águas numa 

extensão de cerca de 760 metros, a regularização do pavimento com tout-venant, nos 
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arruamentos a construir, a reposição do pavimento nos arruamentos existentes e a construção 

de ramais de ligação de águas residuais domésticas e pluviais. 

 

Recuperação do Edifício António da Conceição Bento 

Pretende-se com este projecto recuperar o Edifício António da Conceição Bento, actualmente 

devoluto e em mau estado de conservação. Trata-se de um edifício da década de 40 do séc. XX, 

beneficiando de uma localização privilegiada no Centro Histórico de Peniche e que, devido à 

relevância do seu passado e às suas características arquitectónicas singulares, foi recentemente 

adquirido pelo Município de Peniche. 

 

A operação, incluída na Parceria para a Regeneração Urbana, poderá beneficiar de uma taxa de 

co-financiamento prevista de 80%, para um investimento estimado em 600.000,00 euros, 

contempla um programa de utilização do edifício que passa pela sua recuperação ao nível do 

exterior e interiores, adaptando-o a uma utilização mista, incluindo a realização de actividades 

culturais. Prevê-se a criação e funcionamento de um amplo espaço de exposições no piso térreo, 

reservando os pisos superiores para a instalação de serviços do Município de Peniche. 

 

Recuperação do Fosso da Muralha -2.ª fase – Área Envolvente/Zona Terrestre 

Com o franco desenvolvimento da Obra de Recuperação do Fosso da Muralha - 1.ª Fase, 

encontram-se reunidas as condições necessárias para que se inicie o planeamento 2.ª Fase da 

obra.  

 

Com efeito, em 2011 será lançado concurso para a elaboração dos projectos da envolvente 

próxima do Fosso da Muralha, com vista à utilização lúdica, cultural, desportiva e comercial, 

através da realização de arranjos urbanísticos e paisagísticos dos espaços, permitindo o 

desenvolvimento e a requalificação da zona ribeirinha e da zona histórica de Peniche. 

 

Esta operação, também incluída na Parceria para a Regeneração Urbana, irá permitir a 

alavancagem de projectos de iniciativa privada, nomeadamente a reconversão dos armazéns da 

frente ribeirinha nascente, a criação de espaços comerciais, o Incremento de zonas de 

restauração e unidades hoteleiras. 
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Requalificação do Mercado Municipal 

Embora já com alguns anos, e com necessidades de adaptação a novos públicos e a novas 

realidades, o Mercado Municipal de Peniche continua a ser um equipamento incontornável no 

abastecimento alimentar à cidade de Peniche. 

 

Beneficiando da candidatura já aprovada, no âmbito das Parceria para a Regeneração Urbana, 

pretende-se lançar em 2011 o concurso para a elaboração dos projectos de requalificação do 

Mercado Municipal de Peniche, de modo a que posteriormente possa dar-se início às obras de 

requalificação e adaptação do mercado às actuais exigências de salubridade e segurança 

alimentar. Este projecto consiste no reordenamento das actividades existentes, adaptação e 

modernização das áreas comuns do edifício e modernização dos estabelecimentos e locais de 

venda às exigências legais em vigor. 

 

Prevê-se ainda que este projecto seja realizado em coordenação com a acção contemplada no 

âmbito do Eixo 4 do PROMAR, tendo em vista a requalificação da área de venda de pescado 

fresco do mercado.  

 

Requalificação do Espaço Público Urbano 

Também incluída na Parceria para a Regeneração Urbana, esta operação consiste na 

requalificação e alteração funcional de um conjunto de espaços públicos centrais e de enorme 

relevância dentro da malha urbana de Peniche, designadamente espaços pedonais, destinados 

à estadia, lazer e fruição próximos das maiores concentrações de estabelecimentos de comércio 

tradicional.  

 

Com a elaboração dos projectos, durante 2011, será possível posteriormente dar-se início às 

obras de requalificação destes espaços, estimadas em 540.000,00 euros, criando condições 

para o aumento da qualidade do ambiente urbano, com condições de estadia, bem-estar e 

circulação de peões e clientes do comércio local. 
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3.5. | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E PATRIMONIAL 

Consciente do seu papel de agente local de promoção da sustentabilidade ambiental, a Câmara 

Municipal de Peniche vai continuar a dinamizar projectos que promovam não só uma das 

maiores riquezas e elementos distintivos do seu território – Património Natural – como na criação 

de condições para a sua conservação. Exemplo disso é o projecto Berlenga – Laboratório de 

Sustentabilidade, a candidatura da Berlenga a Reserva da Biosfera da UNESCO. 

 

Durante o ano de 2011 o Município prevê manter e melhorar as suas políticas de preservação, 

educação e sensibilização ambiental, designadamente as relacionadas com as campanhas da 

Associação Bandeira Azul da Europa, a limpeza dos areais, a prevenção da erosão nas arribas e 

a construção e manutenção de acessos sobre-elevados às áreas balneares. 

 

A participação de Peniche em projectos de forte carácter ambiental como a Rede ECOS e a 

Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste - Oeste Sustentável permitem antecipar o 

início do desenvolvimento de vários projectos, em 2011, nos domínios da eficiência energética, 

da produção de energia a partir de fontes alternativas e da iluminação urbana com recurso à 

tecnologia LED. 

  

 

3.6. | TURISMO 

Na senda das medidas de política implementadas nos anos transactos, em 2011 continuará a 

verificar-se uma aposta clara da Câmara Municipal de Peniche no sector turístico, potenciando 

os vastíssimos recursos de que o concelho dispõe nesta área. Manter os níveis de investimento 

e apoio que vêm sendo dedicados ao sector do turismo é um objectivo determinante para que 

esta continue a ser uma actividade com efeitos multiplicadores, directos e indirectos, capaz de 

impulsionar de forma significativa as actividades que se encontram a jusante na economia local.  

 

Manter-se-á a aposta na promoção no destino Peniche e das suas potencialidades, baseada 

numa aposta multifacetada, ancorada no património local, capaz de gerar procuras significativas 

por parte de públicos-alvo diversificados. O aumento da atractividade e a diminuição da 

sazonalidade, baseado nos recursos endógenos e nas especificidades locais, designadamente 
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através da diferenciação do turismo relacionado com a marca “Peniche - Capital da Onda” e do 

touring cultural, manter-se-ão como grandes apostas do Município para 2011.  

 

Nos últimos anos tem-se verificado um crescimento consolidado da procura turística no concelho 

de Peniche, a que não é alheia a promoção efectiva que tem sido realizada ao nível do 

património e das actividades de animação, dos mais variados âmbitos: culturais, recreativas, 

desportivas, etnográficas e que, em 2011, serão mantidas e constantemente melhoradas.  

 

Destaque para a Mostra Internacional de Renda de Bilros que, nos últimos anos, tem contado 

com a presença de diversas comitivas nacionais e estrangeiras. Este evento continuará a 

merecer um especial carinho por parte da autarquia, através da introdução de melhorias 

graduais nas próximas edições. Também neste domínio, a presença reforçada em certames 

internacionais de promoção de Peniche enquanto destino turístico, como a FIA (Feira 

Internacional do Artesanato) e a BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) são experiências a repetir em 

2011.  

 

Eventos como o “Festival Sabores do Mar”, o “Carnaval de Verão” e o “Carnaval de Inverno” 

continuarão a constituir-se como iniciativas essenciais para a atracção turística e promoção do 

concelho e das suas actividades económicas.  

 

 

3.7. | EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 

A Educação, enquanto pilar fundamental de desenvolvimento, mantém-se estrategicamente 

valorizada pelo Executivo Municipal. 

 

Pretende-se dar continuidade às políticas educativas que se têm vindo a desenvolver, 

procurando abrir as instituições educativas às necessidades da sociedade e introduzindo 

factores de dinamismo nos mecanismos internos da gestão educativa.  

 



                                                                             
                                                                                                31  |  45 

 
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 

 

O Conselho Municipal de Educação é um Órgão fundamental, enquanto meio para aperfeiçoar 

os sistemas educativos, concretiza-se através da associação de diferentes intervenientes sociais 

à tomada de decisão. 

 

É objectivo continuar a valorizar o ex-libris do artesanato penichense – as Rendas de Bilros –, 

nomeadamente através da continuidade pedagógica de actividades formativas, nas Escolas do 

1º Ciclo do ensino básico. Neste sentido, a Câmara Municipal de Peniche irá promover nova 

edição da “Mostra Internacional de Rendas de Bilros” –, iniciativa que visa realçar a importância 

da Renda de Bilros de Peniche, divulgando, também, diferentes técnicas de execução da Renda 

de Bilros em Portugal e noutros países europeus. Ainda neste âmbito, existem parcerias e 

protocolos, nomeadamente com Camariñas – Espanha e, Novedrate Itália.   

 

As Actividades de Enriquecimento Curricular, importante oferta lúdico-pedagógica para as 

crianças, mantêm-se na lógica de parceria entre a Autarquia e os Agrupamentos de Escolas do 

concelho. 

 

Para concretizar a sua política local de educação, a Câmara Municipal aposta prioritariamente na 

Carta Educativa do Concelho de Peniche, homologada a 29 de Maio de 2007, que constitui um 

instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos.  

 

No sentido de a actualizar, será elaborado um relatório de actualização e monitorização da Carta 

Educativa, reajustando os objectivos e propostas à realidade educativa. 

 

O Conselho Municipal de Educação continua a ser determinante na definição de uma política 

local de educação. O quadriénio 2010-2013 será marcado pela execução do Plano de 

Actividades que, a partir das competências do Conselho Municipal de Educação, desenvolve três 

domínios de competências:  

1. Monitorização 

2. Formação/Sensibilização 

3. Investigação/Qualificação 
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Mantêm-se activos os processos conducentes à construção faseada do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia, Núcleos Escolares de Ferrel e Serra D’El-Rei. Neste sentido, estão a 

decorrer um conjunto de procedimentos com vista à execução das obras previstas em sede de 

Carta Educativa. 

 

Prevendo-se que, as responsabilidades em matéria educativa sejam reforçadas pela 

transferência de competências do Ministério da Educação para as autarquias, a Câmara deve 

negociar, no sentido de não permitir que esta transferência seja uma sobrecarga nas despesas 

com a educação.  

 

O Parque Escolar continua a merecer investimento por parte da autarquia, nomeadamente no 

âmbito da modernização tecnológica das escolas e, na manutenção de equipamentos e edifícios. 

 

A Câmara assume uma crescente responsabilidade no âmbito da Acção Social Escolar. Através 

de Auxílios Económicos, para livros e material escolar, às famílias carenciadas, com a 

Componente de Apoio à Família na educação pré-escolar e com o Programa de Generalização 

de Refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

 

O Regime de distribuição de Fruta Escolar, iniciado em Janeiro de 2010, mantém-se em 2011. 

Desta forma vê-se garantido a todas as crianças do 1º ciclo do ensino básico, o consumo de 

frutas e hortícolas frescos, essenciais para uma alimentação saudável e equilibrada.  

 

Pelo quarto ano consecutivo, o Município de Peniche cria condições para que estudantes, 

detentores de um percurso escolar meritório e residentes no concelho, possam frequentar o 

ensino superior, contornando as dificuldades económicas evidenciadas pelo seu agregado 

familiar. Neste sentido, serão disponibilizadas 13 bolsas de estudo para estudantes do ensino 

superior. 

 

Este ano, o Município de Peniche volta a apostar na Feira de Ensino, Formação e Emprego – 

Orient@-te, que conta já com a sua IV Edição. É objectivo deste evento, proporcionar 

instrumentos de acesso ao emprego, ensino e formação profissional. Destinando-se à população 

em geral, esta Feira é bastante procurada pelos jovens, escolas, pessoas à procura de emprego, 
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organizações governamentais e não governamentais, orientadores profissionais, promotores, 

empresas e empreendedores. 

 

3.8. | PESCA E SUSTENTABILIDADE DA COMUNIDADE PISCATÓRIA 

A Pesca continua a ser uma actividade marcante na vida económica e social de Peniche. 

Consciente da importância desta actividade produtiva, o Município de Peniche pretende 

continuar a ser um agente empenhado no acompanhamento da comunidade piscatória, 

designadamente no que respeita ao aprofundamento dos contactos com o Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, assim como com as estruturas locais de 

gestão da lota e da área portuária. 

 

Prova da atenção e do interesse contínuo que a autarquia vem dispensando à actividade 

piscatória e à comunidade que dela depende é a consolidação de eventos como o Dia do 

Pescador e a organização de diversas exposições temáticas relacionadas sobretudo com a 

pesca artesanal e do cerco. 

 

O apoio que vem sendo prestado pelo Município a diversas unidades privadas de 

processamento e transformação de pescado (umas já concluídas e outras em fase de 

desenvolvimento) que pretendem instalar-se em Peniche, permitindo melhorar as condições de 

comercialização e escoamento do pescado descarregado e comercializado, em primeira venda, 

em Peniche, é uma medida elucidativa do plano prioritário em que as actividades da pesca vêm 

sendo e continuarão a ser colocadas em 2011. 

 

A contínua e activa participação do Município no funcionamento do Grupo de Acção costeira do 

Oeste, tal como já acontecera durante o processo da sua constituição, será também uma 

realidade em 2011, ano em que é expectável que sejam aprovadas as primeiras candidaturas 

desta importante estrutura regional de gestão de fundos do Eixo 4 do PROMAR, destinado a 

fomentar a implementação de estratégias sustentáveis de desenvolvimento das zonas costeiras 

do país e a apoiar as comunidades mais dependentes da pesca. 
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3.9. | AGRICULTURA 

A agricultura continua a ser não apenas uma área de actividade incontornável no concelho de 

Peniche mas também uma forma de vida, indissociável da matriz sócio-cultural, da paisagem, 

das pessoas e do seu modo de vida.  

 

O relevo económico e social que a agricultura assume para as gentes de Peniche, sobretudo 

para os habitantes das freguesias rurais, é plenamente reconhecido e assumido pela autarquia, 

a qual mantém, em 2011, o objectivo de continuar a criar as condições necessárias ao seu 

desenvolvimento, designadamente através da manutenção dos caminhos rurais, do apoio à 

organização de iniciativas como a Mostra Agrícola do concelho de Peniche ou, na contribuição 

para a certificação de produtos e criação de marcas de frutas e hortícolas do Oeste, processo 

que já foi iniciado. 

 

Durante os anos transactos, o Município acompanhou a criação do Grupo de Acção Local, cuja 

gestão e funcionamento são assegurados pela Associação Leader Oeste (da qual o município é 

associado) e que permitirá apoiar, a partir de 2011, diversos projectos e iniciativas ligadas à 

agricultura e a outras actividades de carácter rural, desenvolvidas na Freguesia de Serra D´El-

Rei, a única do concelho de Peniche considerada predominantemente rural para efeitos de 

aplicação de fundos do PRODER. 

 

 

3.10. | CULTURA DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 

Estrutura e Organização 

A actividade do Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) tem carácter permanente e 

multidisciplinar, contemplando um elevado número de operações, quer ao nível da prevenção, 

preparação, socorro ou reabilitação (ciclo das catástrofes).  

 

O regulamento do Serviço Municipal de Protecção Civil de Peniche, já aprovado, definiu que o 

SMPC é constituído por: 

• Gabinete de Prevenção e Planeamento; 

• Gabinete Técnico Florestal; 

• Apoio Administrativo. 
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Esta estruturação do SMPC permitirá a optimização das actividades de planeamento, prevenção, 

segurança e informação pública, tendentes a prevenir riscos colectivos inerentes à situação de 

acidente grave ou catástrofe, de origem natural e/ou tecnológica, de modo 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 Protecção Civil. 

 

O papel do SMPC no que respeita à Comissão Municipal de Protecção Civil, ao Conselho 

Municipal de Segurança e à Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios é de 

organizar e coordenar as respectivas actividades, centralizando informação e disseminando-a 

pelos diversos elementos integrantes. 

 

Planeamento de Emergência 

O carácter transversal do SMPC nos diversos eventos que se realizam a nível municipal implica 

a elaboração de Planos Prévios de Intervenção (PPI), que são instrumentos que possibilitam o 

desencadeamento sistematizado da resposta a operações de protecção e socorro, permitindo 

conhecer antecipadamente os cenários e os meios, garantindo-se assim uma melhor gestão 

integrada de recursos, são exemplos: 

• PPI Carnaval; 

• PPI Berlengas;  

• PPI Praias; 

• PPI Carnaval Verão;  

• PPI Festa Nossa Senhora da Boa Viagem; 

• PPI Rip Curl Pro Portugal – Peniche; 

• PPI Passagem de Ano; 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

• Plano Operacional Municipal.  

 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Peniche já cumpriu um vasto conjunto 

de formalismos e encontra-se neste momento a aguardar o parecer prévio da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil para posterior aprovação por parte da Comissão Nacional de 

Protecção Civil.  
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Este documento será certamente uma mais-valia para as operações de Protecção Civil 

Municipal, contudo será sempre um documento geral, necessitando de ser complementado com 

Planos Especiais de Emergência e Planos Prévios de Intervenção. Entenda-se que um Plano 

Municipal de Emergência não é um documento estático mas sim dinâmico, que necessita de 

uma constante actualização.  

 

Sob a égide do SMPC recai ainda a responsabilidade de organizar e preparar diversas reuniões 

com os diversos agentes de Protecção Civil e de contactos com as demais entidades com 

responsabilidades no âmbito municipal. 

 

Informação Pública 

O acompanhamento e tomada de medidas preventivas face aos Alertas decretados pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, nomeadamente os referentes às condições 

meteorológicas adversas (frio, vento, precipitação e agitação marítima), são aspectos no qual o 

SMPC tem particular atenção, divulgando junto da população estas informações que podem 

representar um acréscimo nas medidas de autoprotecção. 

 

Gabinete Técnico Florestal 

No domínio do Gabinete Técnico Florestal e estando afecto ao Gabinete um Eng. Florestal que é 

intermunicipal (Peniche/Lourinhã) este tem desenvolvido um conjunto de acções e iniciativas no 

âmbito florestal. Com base na candidatura intermunicipal apresentada em 2009, foi o Município 

de Peniche contemplado com a aprovação de uma equipa de Sapadores Florestais, de carácter 

intermunicipal (Peniche/Óbidos/Lourinhã) que já iniciaram funções e que tem desenvolvido um 

conjunto de acções do tipo de silvicultura preventiva, vigilância armada e primeira intervenção no 

combate aos incêndios florestais, com excelentes resultados durante o período crítico de 2010. 

 

 

3.11. | POLÍTICA SOCIAL E COESÃO SÓCIO-TERRITORIAL 

Empenhado na prossecução do Bem-Estar e da Qualidade de Vida da população do Concelho 

de Peniche, o Município assume como uma das suas prioridades, uma política social que seja 
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favorecedora da coesão social concelhia, proporcionando instrumentos para a prevenção e o 

combate à pobreza e à exclusão social, e para a melhoria do nível de saúde da população. 

 

A aposta do Município vai pois no sentido do reforço e consolidação dos instrumentos de política 

social, de modo a sustentar uma intervenção activa plurisectorial, destinada a proporcionar o 

acesso aos direitos e deveres de cidadania nas mais diversas dimensões de inserção, como 

sejam, a educação, a formação, o emprego, a habitação, a saúde, a cultura, o lazer, entre 

outras, e a incentivar uma cultura de empreendedorismo.  

 

Fazem parte dos vectores estratégicos da acção a intervenção de proximidade, o trabalho em 

parceria, a integração de medidas plurisectoriais, a intervenção comunitária, o empowerment e a 

participação dos destinatários das medidas. 

 

Política Social de Habitação 

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 activa das famílias e dos indivíduos em situação de desfavorecimento social. 

 

O Município propõe-se promover o acesso das famílias a condições habitacionais condignas 

numa lógica de integração de medidas multi-sectoriais. 

 

Nesta linha, preconiza uma intervenção integrada ao nível dos bairros sociais, isto é, uma 

intervenção numa dupla vertente, por um lado, ao nível da reabilitação do edificado e da 

requalificação das zonas envolventes e, por outro lado, ao nível de um trabalho de proximidade 

junto das pessoas e famílias, de apoio à integração social, de promoção da cidadania, de 

incentivo ao empreendedorismo e de animação comunitária.  

 

Assim, para enfrentar os desafios inerentes ao reforço de medidas na vertente da política social 

de habitação, o Município assume como finalidade a concretização das seguintes acções:  

- Em termos de instrumentos estratégicos: 

 - Discussão e aprovação da Proposta do Plano Local de Habitação; 

- Elaboração do Guia do Morador; 
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- Em termos da gestão social dos fogos camarários: 

- Acompanhamento sócio-familiar dos moradores na habitação social, de forma a 

responder às suas necessidades; 

- Gestão de rendas das habitações sociais; 

- Continuação da gestão de dados na aplicação informática “Gestão de Habitação e 

Rendas”;  

- Programação de novos realojamentos; 

- Em termos do apoio ao arrendamento: 

- Continuação do apoio na elaboração de candidaturas ao Programa Porta 65 – Jovem, 

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); 

- Em termos da reabilitação/regeneração: 

- PROGRAMA PROHABITA:  

  - Contínua actualização da base de dados com as características das famílias a 

realojar, resultante do acordo celebrado entre a Câmara Municipal e o IHRU; 

- A operacionalização do Programa Prohabita para o ano de 2011 envolverá a 

reabilitação do exterior do edificado e espaços comuns do COOSOFI, Fernão Magalhães, 

Valverde e Bairro do Calvário o lançamento dos projectos necessários para o desenvolvimento 

da candidatura. 

 - Apoio a candidaturas no âmbito do programa SOLAR. 

 

Acção Social 

No âmbito da Acção Social Municipal cabem, de forma ampla, todas as iniciativas tendentes à 

prevenção e redução das situações de pobreza e/ou exclusão social. Considera-se importante 

continuar a investir numa política de maior proximidade às populações, operacionalizada através 

de medidas tais como os Gabinetes de Proximidade, o Gabinete de Apoio aos trabalhadores da 

Autarquia, o Gabinete de Inserção Profissional, o apoio ao Empreendedorismo e Associativismo, 

a Intervenção Comunitária, o Plano de Acção Interinstitucional de Promoção da Cidadania 

Sénior. 
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GPS – Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade 

Na sequência dos dois anos transactos, o Município de Peniche pretende dar continuidade ao 

Projecto GPS – “Gestão de Proximidade para a Sustentabilidade”, apostando assim na 

consolidação das iniciativas de intervenção e desenvolvimento comunitário já desenvolvidas ao 

nível dos territórios abrangidos pelo GPS, nomeadamente, o Bairro Fernão de Magalhães, o 

Edifício Coosofi e as freguesias limítrofes à cidade (Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra D´El Rei).  

 

O GPS mantêm uma parceria activa e conta com 29 parceiros de diferentes áreas sectoriais, a 

saber, Solidariedade Social, Saúde, Educação, Segurança, Emprego e Formação, Administração 

Local. A envolvência desta Parceria permite um trabalho em Rede, o qual, por sua vez, 

proporciona uma optimização de recursos técnicos e institucionais, factores que têm contribuído 

para a eficácia das respostas, nomeadamente, aos problemas que emergem no decorrer dos 

acompanhamentos.  

 

Propõe-se, para o ano de 2011, a continuidade dos 6 Gabinetes de Proximidade implementados 

nas freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Serra D’EL Rei e em Peniche, junto ao Edifício 

Coosofi e ao Bairro Fernão de Magalhães. O tipo de resposta disponibilizada passa por um 

trabalho de mediação familiar e atendimento integrado.  

 

Afigura-se fundamental a continuidade da realização de fóruns comunitários junto dos moradores 

do Bairro Fernão de Magalhães e do Edifício Coosofi, como forma de potenciar a mobilização 

desta população para uma participação pro-activa na identificação dos problemas sentidos e nas 

acções para os resolver.  

 

Pretende-se ainda desenvolver as seguintes acções: 

• Criar uma Loja Comunitária; 

• Dar continuidade ao processo de Alfabetização de Adultos, permitindo a cada indivíduo 

aumentar os seus conhecimentos e reforçar as suas competências, bem como, desenvolver a 

suas potencialidades, numa perspectiva de educação permanente; 

• Colaborar com projectos locais da área da Infância e Juventude que desenvolvem 

actividades direccionadas para o aumento de competências pessoais e sociais de crianças e 

jovens do âmbito territorial de Peniche; 
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• Colaborar na dinamização do Associativismo Concelhio como uma peça fundamental 

para o desenvolvimento concelhio, como forma de identidade local e de coesão social, através 

da criação da Carta Associativa Local; 

• Proporcionar a partilha de experiências interinstitucionais ao nível de respostas e apoio 

social, o que passa pela distribuição de bens alimentares a pessoas carenciadas do Concelho. 

 

Ao nível da capacitação do Actores Sociais, propõe-se uma formação de reciclagem na área da 

intervenção e do desenvolvimento comunitário, para interlocutores da parceria GPS.  

 

ATL “Arco-Íris” 

No sentido de assegurar respostas que proporcionem actividades de ocupação de tempos livres 

nos períodos de interrupção lectiva a crianças e jovens provenientes de contextos familiares 

socialmente desfavorecidos, a Câmara Municipal continuará a disponibilizar o serviço do ATL 

“Arco-Íris”, como medida de apoio às famílias e à integração social de crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade social. 

 

Promoção da Cidadania Sénior 

Uma outra vertente da Acção Social orienta-se para a população idosa e tem por objectivo a 

promoção de um envelhecimento saudável e o combate ao isolamento social.  

 

A Câmara Municipal de Peniche irá desenvolver a programação decorrente da adesão ao 

Projecto cIDADES Amigas dos Idosos. Através deste Projecto, que foi lançado em 2005 pela 

Organização Mundial de Saúde, pretende-se identificar os aspectos positivos e os obstáculos 

referentes a oito áreas estratégicas: 

 

1. Prédios públicos e espaços abertos 

2. Transporte 

3. Habitação 

4. Participação social 

5. Respeito e inclusão social 

6. Participação cívica e emprego 

7. Comunicação e informação 
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8. Apoio comunitário e serviços de saúde 

A Câmara Municipal irá dar continuidade ao plano de acção interinstitucional de Promoção da 

Cidadania Sénior, que conta com a colaboração das Instituições de Apoio e Serviços a Idosos e 

que tem por objectivo valorizar o lugar e o papel dos actores mais velhos na nossa sociedade.  

O Plano de Actividades de Promoção da Cidadania Sénior 2011 reunirá um conjunto de 

actividades orientadas para as áreas estratégicas definidas pelo projecto cIDADES Amigas dos 

Idosos, designadamente: 

• Tardes da Saúde 

• Tardes da Actividade Física e Desportiva 

• Tardes Culturais 

• Encontro de Gerações 

• Encontro de Saberes e Tradições 

 

Serão também desenvolvidas acções para comemoração de datas assinaláveis, como sejam, o 

Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial da Dança, Santos Populares, o Dia dos Avós, o Dia 

Internacional do Idoso, o Dia Mundial da Terceira Idade, o Magusto e o Natal Sénior, entre 

outras. As actividades a desenvolver irão também abranger a componente intergeracional, 

incluindo o contacto entre as várias gerações, através da partilha de saberes e tradições.  

 

No âmbito da intervenção junto dos idosos, cabe ainda a dinamização do Centro de Convívio de 

Peniche, que consiste num equipamento social cuja gestão é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Peniche. O combate ao isolamento e a promoção de um envelhecimento saudável 

são os grandes objectivos deste Centro. Para tal, é elaborado anualmente um plano de 

actividades em concertação com o plano da Promoção da Cidadania Sénior. 

 

Parcerias 

A intervenção social pressupõe a articulação com outras instituições de âmbito local, regional e 

nacional, enquadradas nos mais diversos domínios, como por exemplo, o emprego, a educação, 

a formação, a segurança social, a habitação e a saúde, numa base de cooperação e 

complementaridade, em ordem à racionalização dos recursos e à integração das medidas de 

inclusão.  
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É de sublinhar, neste âmbito, o envolvimento do Município em parcerias institucionais como 

acontece no caso da Rede Social, do RSI (Rendimento Social de Inserção), da CPCJ (Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens), do GIP (Gabinete de Inserção Profissional), do Projecto 

“Azimute 270º”, do PRI – Programa de Respostas Integradas, do qual fazem parte os Projectos 

“PRIMAR” e CLIC, do “Atelier da Família” e do Projecto “Ala Arriba”. 

 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional  

O Gabinete de Inserção Profissional presta apoio à população desempregada, através:  

 

• Da criação de condições para o emprego, nomeadamente, por via do encaminhamento 

para formação profissional, numa acção concertada com o Grupo de Trabalho “Emprego, 

Formação e Empreendedorismo” no sentido de se identificar as ofertas formativas existentes e 

mais ajustadas, desenvolvendo estratégias que permitam conciliar o calendário formativo com a 

oportunidade de inserção laboral, nomeadamente no que diz respeito às ofertas de trabalho 

sazonais; 

• Da divulgação e recolha das ofertas de emprego da região e encaminhamento para as 

empresas;  

• Do Apoio na construção de instrumentos para candidaturas (elaboração de currículos, 

cartas de apresentação, candidaturas espontâneas, entre outros). 

 

O GIP procura responder às necessidades da realidade do nosso Concelho através da aplicação 

das medidas de apoio ao desemprego concedidas pelo IEFP, IP, nomeadamente os apoios à 

contratação que estão ao dispor das organizações públicas e privadas.  

 

Para a promoção da iniciativa económica privada do concelho, o GIP numa articulação estreita 

com a rede social, desenvolvendo um trabalho em parceria irá fomentar a participação em 

actividades que promovam uma cada vez maior proximidade entre a área social e a área 

empresarial, trabalhando questões como as oportunidades existentes para as empresas, mas 

também a questão da responsabilidade social das mesmas; 

• O desenvolvimento de trabalho de pesquisa, levantamento e tratamento de dados, de 

modo a monitorizar a dinâmica empresarial do concelho;  
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• A disponibilização de informação aos empresários locais no que concerne a apoios 

existentes em cada momento, a apoios para o desenvolvimento dos seus negócios e aos seus 

projectos na fase de start-up; 

• A dinamização de eventos de fomento da actividade económica e da iniciativa 

empresarial nos diversos sectores de actividade. 

 

Rede Social 

No âmbito da Rede Social, estrutura de parceria institucional que é presidida pela Câmara 

Municipal de Peniche e que tem por finalidade incentivar a criação de condições, a nível local, 

para a confluência de sinergias e a congregação de recursos no combate à pobreza e exclusão 

social, os objectivos centrais irão incidir na promoção e consolidação do trabalho em parceria e, 

de uma forma particular, na construção e disponibilização de instrumentos de suporte ao 

trabalho em rede.  

 

Estabelecem-se como principais estratégias, nomeadamente: 

• A dinamização do Conselho Local de Acção Social, do Núcleo Executivo e do Grupo de 

Trabalho “Formação/Emprego e Empreendedorismo” (destacando-se, neste caso concreto, a 

promoção de iniciativas no sentido da aproximação entre o sector social e o sector empresarial, 

assim como, da adequação da oferta às necessidades formativas);  

• A implementação do Plano de Desenvolvimento Social (PDS);  

• O reforço do sistema de informação da Rede Social, pelo qual passa assegurar, 

designadamente,  

- Circulação e troca de informação entre os parceiros;  

- Divulgação de iniciativas locais de intervenção social; 

- Actualização do link;  

- Edição de um boletim semestral;  

 - Criação de uma base de dados com indicadores sociais relativos à realidade social 

concelhia; 

 - Elaboração da Carta Social. 
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Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche 

O Município manterá o necessário apoio administrativo/logístico, organizacional 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 passa igualmente por uma definição 

e implementação de uma Política Municipal de Saúde assente em pilares como a participação e 

complementaridade e cooperação entre os diferentes actores locais com responsabilidade na 

área.  

 

O Município de Peniche propõe-se dar continuidade às seguintes acções: 

• Dinamização do Conselho da Comunidade da área da abrangência do ACES ON, por ter 

a presidência deste órgão; 

• Acompanhamento do Plano Director do Hospital de Peniche;  

• Acompanhamento da constituição da UCC, da USF, das Unidades Personalizadas – 

Levantamento das necessidades de cuidados de saúde;  

• Promoção da integração do Projecto “AlaArriba” na Rede de Cuidados Continuados 

Integrados e melhoria da cobertura concelhia no que diz respeito aos cuidados continuados 

integrados. 

• Articulação com os serviços de saúde locais na dinamização de projectos para a 

promoção da saúde nomeadamente no âmbito de Hábitos de vida Saudáveis, ambientes 

saudáveis, obesidade e alcoolismo;  

• Desenvolver acções que contribuam para a saúde dos trabalhadores da CMP – 

Combate aos consumos nocivos, nomeadamente o alcoolismo.  

 

Juventude 

Reconhecendo a importância do lugar e do papel dos jovens na sociedade actual e futura, o 

Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Peniche encontra-se empenhado na mobilização 

dos jovens para a participação social e o empreendedorismo, tendo como pilar estratégico a 

disponibilização de incentivos à iniciativa e ao associativismo juvenil. 
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Pretende-se mobilizar os jovens para uma participação activa orientada para as suas áreas de 

interesse, fomentando a valorização do trabalho que estes desenvolvem no seio das 

associações ou grupos a que pertencem, possibilitando-lhes um maior envolvimento na tomada 

de decisão, proporcionando-lhes um papel de agente activo na sua comunidade. Visa-se, deste 

modo, suscitar o desenvolvimento de uma cultura empreendedora desde a mais tenra idade. 

 

Em 2011, será dado continuidade às seguintes actividades:  

• Acompanhamento das associações juvenis concelhias, bem como das suas actividades; 

• Concertação entre os vários intervenientes locais na área da Juventude, no sentido da 

promoção de uma Juventude pró-activa, verdadeiramente parceira e interlocutora na rede; 

• Acolhimento/intervenção/acompanhamento dos jovens no sentido de apoiar as suas 

iniciativas, sempre numa lógica de articulação com os restantes serviços camarários e 

associações existentes; 

• Planeamento anual dos apoios logísticos, técnicos e financeiros para as actividades a 

desenvolver na área da Juventude; 

• Implementação do Conselho Municipal da Juventude; 

• Dinamização da Semana da Juventude (que terá uma orientação por áreas temáticas: 

cultural/artística; emprego/formação; saúde; desporto; associativismo) e de workshops temáticos 

focados no associativismo juvenil. 


