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O presente relatório fundamenta os Termos de Referência e a Oportunidade de Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Peniche, tendo como objetivo principal enquadrar os resultados do 

desenvolvimento territorial mais recente, nomeadamente desde que o Plano Diretor se encontra em 

vigor (dia seguinte à sua publicação em Diário da República – 16 de Novembro de 1995) e programar 

os trabalhos subsequentes. 

Pretende-se avaliar a evolução do território em termos quantitativos e o nível de execução do Plano 

Diretor Municipal em vigor, tomando como referência o nível de concretização dos Projetos 

Estratégicos propostos no PDM em vigor, bem como, sistematizar um conjunto de questões críticas 

a considerar na proposta de revisão do PDM. 

As questões críticas prendem-se com a articulação entre os Instrumentos de Gestão Territorial, os 

meios a atingir para uma maior coesão sócio-espacial, meios para uma gestão mais justa e 

equilibrada dos meios financeiros, dosear a acessibilidade com a centralidade e a mobilidade, 

equacionar uma estrutura territorial ecológica e potenciar a competitividade territorial aliada às 

infraestruturas. 

O novo PDM na sua vertente estratégica não deixará de incluir o trabalho já desenvolvido no âmbito 

de outras propostas de planeamento recentes e será elaborado com recurso a cartografia 

atualizada, recurso a cadastro georreferenciado e utilização intensiva de todas as novas tecnologias 

atualmente disponíveis, para que este seja um instrumento capaz de traduzir sem margem para 

dúvidas as opções urbanísticas do município em termos de ordenamento do território. 

Uma das problemáticas mais flagrantes com que nos podemos confrontar com o atual PDM e que se 

pretende ver ultrapassada, é a da cartografia pouco rigorosa quer relativamente aos limites das 

classes de espaços, quer das cartas de condicionantes como a da Reserva Ecológica Nacional e da 

Reserva Agrícola Nacional. 

O novo PDM deve assim garantir a simbiose entre um verdadeiro plano estratégico e uma carta de 

ordenamento do território clara e percetível, quer para a administração quer para os particulares. 

Deverá assim, este instrumento de planeamento, ser capaz de se assumir como uma proposta 

qualificada e rigorosa mas também flexível e adaptável às dinâmicas de desenvolvimento dos nossos 

dias, uma proposta construída em permanente parceria com os cidadãos e os agentes económicos e 

sociais – um Plano Diretor Municipal assumidamente participado. 

 

 

 

1 - Introdução 



 

 

 

Os Planos Diretores Municipais possuem uma natureza estratégica inquestionável, ainda que a 

mesma não se encontre explicitada. Não cabe a um PDM, só por si, definir a estratégia do território 

a que respeita, mas no seu processo de elaboração e revisão deve ter

longo prazo e da natureza pró-

instrumentos de planeamento de natureza estratégica que se encontram aprovados ou em fase de 

aprovação. 

Quando se iniciaram os trabalhos para elaboração d

substancialmente diferente da atual

2.1. - Indicadores gerais 

2.1.1 - População residente 

No ano de 1991 a população residente no município de Peniche era de 2

residia na sede do município e os restantes 1

Passados dez anos (2001 – data dos últimos censos)

O município de Peniche, no ano de 2011 tinha 27753

do município e 13004 residiam nas freguesias rurais.

Fonte: INE – Censos de 1991, 2001, 2011 (dados provisórios)
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Municipais possuem uma natureza estratégica inquestionável, ainda que a 

mesma não se encontre explicitada. Não cabe a um PDM, só por si, definir a estratégia do território 

a que respeita, mas no seu processo de elaboração e revisão deve ter-se consciência 

-ativa das operações propostas, em diálogo com os outros 

instrumentos de planeamento de natureza estratégica que se encontram aprovados ou em fase de 

Quando se iniciaram os trabalhos para elaboração do atual PDM, a realidade do concelho era 

atual.  

No ano de 1991 a população residente no município de Peniche era de 25880, sendo que 15

s restantes 10576 residiam nas restantes freguesias. 

data dos últimos censos) constatou-se um aumento de 1435

e 2011 tinha 27753 residentes, dos quais 14749 resi

residiam nas freguesias rurais.  

, 2011 (dados provisórios) 
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2 – Análise Territorial
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Municipais possuem uma natureza estratégica inquestionável, ainda que a 

mesma não se encontre explicitada. Não cabe a um PDM, só por si, definir a estratégia do território 

 dos efeitos de 

das operações propostas, em diálogo com os outros 

instrumentos de planeamento de natureza estratégica que se encontram aprovados ou em fase de 

PDM, a realidade do concelho era 

ndo que 15304 

1435 residentes.  

residiam na sede 

 

Sede do município 1991

Sede do município 2001

Sede do município 2011

Restante município 1991

Restante município 2001

Restante município 2011

Total do município 1991

Total do município 2001

Total do município 2011

Análise Territorial 



 

2.1.2. - População estimada 

No relatório e desenhos fundamentais d

desenvolvimento municipal, no ponto 1 são feitas três 

A hipótese 1 (evolução com base no crescimento natural, sendo nulos os saldos migratórios) onde se 

estima que a população pode chegar as 27640 habitantes. 

A hipótese 2 colocaria a população do município na ordem dos 28251.

Por fim, a hipótese 3 que previa para o ano de 

Optou-se por escolher a hipótese três para a resposta sobre qual a população estimada no PDM para 

o horizonte do plano. 

 

2.1.3. - Número total de edifícios 

O número total de edifícios no município no período de referê

Ao contrário do que sucedeu na população residente

significativo de edifícios nas freguesias fora da sede do município. Na sede do município passo

de 3922 edifícios para 4407, enquan

edifícios. 

Fonte: Censos de 1991, 2001, 2011 (dados provisórios)
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enhos fundamentais do PDM, no capítulo III – Perspetivas e propostas de 

desenvolvimento municipal, no ponto 1 são feitas três projeções demográficas.  

volução com base no crescimento natural, sendo nulos os saldos migratórios) onde se 

estima que a população pode chegar as 27640 habitantes.  

A hipótese 2 colocaria a população do município na ordem dos 28251. 

Por fim, a hipótese 3 que previa para o ano de 2001, um total de habitantes de 29900. 

se por escolher a hipótese três para a resposta sobre qual a população estimada no PDM para 

O número total de edifícios no município no período de referência aumentou de 9699 para 13327

Ao contrário do que sucedeu na população residente, neste item ocorreu um aumento

de edifícios nas freguesias fora da sede do município. Na sede do município passo

enquanto nas restantes freguesias assistiu-se a um aumento de 3628

, 2011 (dados provisórios) e questionário DGOTDU 
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6426

8920
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10143
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Sede do município 2011
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Total do município 1991

Total do município 2001

Total do município 2011
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tivas e propostas de 

volução com base no crescimento natural, sendo nulos os saldos migratórios) onde se 

 

se por escolher a hipótese três para a resposta sobre qual a população estimada no PDM para 

ncia aumentou de 9699 para 13327. 

neste item ocorreu um aumento mais 

de edifícios nas freguesias fora da sede do município. Na sede do município passou-se 

se a um aumento de 3628 

 

Sede do município 1991

Sede do município 2001

Sede do município 2011

Restante município 1991

Restante município 2001

Restante município 2011

Total do município 1991

Total do município 2001

Total do município 2011
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2.2 - Usos do solo 

 

2.2.1 - Espaço Urbano 

O Plano Diretor Municipal define como Espaços Urbanos, os espaços caracterizados pelo elevado 

nível de infraestruturação e concentração de edificações, onde o solo se destina 

predominantemente à construção. 

Classificam-se os aglomerados urbanos do Concelho de Peniche nas seguintes categorias: 

• Nível 1 – Cidade de Peniche (sede do município e núcleo urbano principal). 

• Nível 2 – Centros urbanos secundários incluindo os aglomerados de Ferrel, Atouguia da 

Baleia e Serra d’El Rei e os sistemas urbanos Consolação-Estrada e Geraldes/Casais do 

Júlio/S. Bernardino. 

• Nível 3 – Os núcleos urbanos de Coimbrã, Casais Brancos, Casais de Mestre Mendo e 

Bufarda. 

• Nível 4 – Os restantes núcleos urbanos do Concelho, de menor dimensão e peso 

demográfico, com funções ligadas sobretudo à vida rural. 

A área prevista em PDM para espaço urbano, excluindo o industrial e o turístico, é de 802,52 ha. 

O espaço urbano na sede do município é de 207,55, existindo quatro zonas distintas: Papoa, Peniche 

centro, Prageira e Remédios. 

No restante município existem 27 zonas com áreas distintas, que são: Almas, Alto Veríssimo, 

Atouguia da Baleia, Baleal (ilha), Bolhos, Bufarda, Carnide, Casais Brancos, Casais Mestre Mendo, 

Casal da Ponte, Casal da Vala, Casal Fatal, Casal Moinho, Casal Novo, Casal Salgueiro, Charneca dos 

Bolhos, Coimbrã, Consolação, Estrada, Ferrel, Fetais, Geraldes, Paço, Quinta da Granja, Reinaldes, 

Ribafria, São Bernardino, Serra D’EL Rei. 

Estas 27 zonas perfazem na sua totalidade 594,97 ha, sendo a maior Ferrel com 117,8 ha e a mais 

pequena o Casal Salgueiro com 1,4 ha. 

 Área em ha 

Sede do município 207,55 

Restante município  594,97 

Total do município 802,52 

 



 

Fonte: Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 200

 

2.2.2. - Espaço urbanizável 

São denominados pelo PDM Espaços Urbanizáveis, aqueles que podem vir a adquirir as 

características dos espaços urbanos e que comummente se designam por áreas de expansão.

A área disponível no PDM onde é po

onde é possível fazer a expansão na sede do municípi

município existe uma área de 399,6

 

Sede do município

Restante município 

Total do município

 

Na totalidade do concelho, as áreas ocupadas nos espaços urbanizáve

do município, o espaço urbanizável ocupado é de 11,9

ocupada é de 49,8 ha. 

No fim do período de referência só estava ocupado 11% do espaço urbanizável, existindo ainda 89% 

do espaço disponível onde é possível realizar a expansão dos espaços urbanos.

 

25,80%

74,20%
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Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006) 

pelo PDM Espaços Urbanizáveis, aqueles que podem vir a adquirir as 

características dos espaços urbanos e que comummente se designam por áreas de expansão.

A área disponível no PDM onde é possível existir expansão é de 520,21 ha, existindo dois espaços 

e é possível fazer a expansão na sede do município com uma área total de 120,6 ha. No restante 

399,6 ha de espaço urbanizável. 

Área em m² Área em ha 

Sede do município 1206402,60 120,6 

Restante município  3996100,09 399,6 

Total do município 52002502,6 520,21 

s áreas ocupadas nos espaços urbanizáveis foram de 61,7

urbanizável ocupado é de 11,9 ha, sendo que nas freguesias r

fim do período de referência só estava ocupado 11% do espaço urbanizável, existindo ainda 89% 

do espaço disponível onde é possível realizar a expansão dos espaços urbanos. 

25,80%

Sede Município

Restante Município
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pelo PDM Espaços Urbanizáveis, aqueles que podem vir a adquirir as 

características dos espaços urbanos e que comummente se designam por áreas de expansão. 

ha, existindo dois espaços 

ha. No restante 

is foram de 61,7 ha. Na sede 

nas freguesias rurais a área 

fim do período de referência só estava ocupado 11% do espaço urbanizável, existindo ainda 89% 



 

Fonte: Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006)

 

2.2.3. - Áreas de Verde Urbano e de Enquadramento

É a categoria de espaço urbano ou urbanizável constituída pelas áreas incluídas nos perímetros 

urbanos e destinadas a constituir elementos de enquadramento natural das áreas edificadas 

adjacentes, podendo eventualmente servir de suporte a actividades de recreio e lazer.

O PDM prevê a existência de três espaços de verde urbano

dois nas restantes freguesias.  

A ocupação prevista é de 42,03 ha não estando nenhum espa

data. 

Local 

Peniche 

Geraldes/C. Júlio/S. Bernardino

Consolação/L. Estrada

 Total no município

 

 

 

 

11%

89%
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Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006) 

e de Enquadramento 

É a categoria de espaço urbano ou urbanizável constituída pelas áreas incluídas nos perímetros 

urbanos e destinadas a constituir elementos de enquadramento natural das áreas edificadas 

eventualmente servir de suporte a actividades de recreio e lazer.

O PDM prevê a existência de três espaços de verde urbano, um na sede do município com 

ha não estando nenhum espaço verde urbano concretizado até

Área em ha 

17,2 

Geraldes/C. Júlio/S. Bernardino 12,43 

Consolação/L. Estrada 12,4 

município 42,03 

Espaço Urbanizável 
ocupado

Espaço Urbanizável para 
expansão
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É a categoria de espaço urbano ou urbanizável constituída pelas áreas incluídas nos perímetros 

urbanos e destinadas a constituir elementos de enquadramento natural das áreas edificadas 

eventualmente servir de suporte a actividades de recreio e lazer. 

um na sede do município com 17,2 ha e 

rde urbano concretizado até à 



 

2.2.4. - Espaço Industrial existente/previsto

Por definição do PDM, estes são espaços destinados a actividades transformadoras e serviços 

próprios, apresentando ou devendo vir a apresentar elevado nível de 

No município existem seis espaços industriais, 

freguesias rurais. 

Os espaços industriais já existentes ocupam, na sua totalidade 

previsto no PDM ocupam uma área de 

Desde a data de publicação do PDM até 2006,

ocupado era de 15,5 ha, correspondendo a 

Fonte: Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006)

 

2.2.5. - Espaço Turístico 

Considera-se a classe de espaços que integra equipamentos

ou de lazer. 

O espaço turístico previsto para o mun

previsto para o uso turístico, 6,7 h

encontra dispersa pelo restante território

 

 

 

80,75%

19,25%
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Espaço Industrial existente/previsto 

Por definição do PDM, estes são espaços destinados a actividades transformadoras e serviços 

próprios, apresentando ou devendo vir a apresentar elevado nível de infraestruturação

No município existem seis espaços industriais, 2 na sede do município e os restantes 4 situam

Os espaços industriais já existentes ocupam, na sua totalidade 94,26 ha e os espaços industriais 

previsto no PDM ocupam uma área de 80,5 ha. 

Desde a data de publicação do PDM até 2006, o espaço industrial previsto que se encontrava 

, correspondendo a 19,25% de todo o industrial proposto. 

Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006) 

se a classe de espaços que integra equipamentos turísticos de natureza hoteleira, similar 

previsto para o município de Peniche é de 88,4 ha. Da totalidade do espaço 

ha situam-se na sede do município, sendo que a restante área se 

território. 

80,75%

Espaço Industrial Proposto

Espaço Industrial Proposto 
ocupado (1995-2006)
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Por definição do PDM, estes são espaços destinados a actividades transformadoras e serviços 

infraestruturação. 

stantes 4 situam-se nas 

ha e os espaços industriais 

que se encontrava 

 

turísticos de natureza hoteleira, similar 

a. Da totalidade do espaço 

restante área se 

Espaço Industrial Proposto 
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2.2.6. - Áreas de Regime Especial 

Com a cobertura das áreas afetas à Reserva Ecológica Nacional e à Reserva Agrícola Nacional, 

surgem imensas situações de conflito, especialmente nas freguesias rurais, conforme é possível 

verificar através das Cartas de Condicionantes do PDM. A compatibilidade de usos numa estrutura 

de povoamento marcadamente dispersa desencadeia dificuldades acrescidas, seja pelo polvilhado 

de pré-existências, seja porque a estrutura biofísica submete uma porção significativa do território a 

estas condicionantes. 

 

Distribuição espacial das condicionantes RAN e REN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RAN 

Área total do município à data de publicação do PDM – 1920,53 ha 

Área inutilizada para usos não agrícolas em 2006 (inquérito DGOTDU) – 0,0003 ha 

N.º de licenças/autorizações para construção de novos fogos em área de RAN, emitidas desde a data 

de publicação do PDM até 2006 – 11 

Área desafetada por efeito de PMOT – 0,85 ha 

 

REN 

Área total do município à data de publicação do PDM – 3036,04 ha 

Área inutilizada para usos não agrícolas em 2006 (inquérito DGOTDU) – 0,0 ha (houve 2 inutilizações: 

ETAR Peniche – aprox. 6800 m2 e estação elevatória do Casal da Vala – aprox. 1,3 ha). 

RAN REN 



 

Rede Natura 2000 

À data de publicação do PDM não existia o P

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2

mais uma condicionante, a Rede Natura 2000

Área total do município classificada como Rede Natura 2000 
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do PDM não existia o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2002, de 17 de Janeiro, que introduziu a delimitação de 

Rede Natura 2000. 

Área total do município classificada como Rede Natura 2000 – 4347,68 ha 

Distribuição espacial da condicionante Rede Natura 2000
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osteira, aprovado pela 

002, de 17 de Janeiro, que introduziu a delimitação de 

spacial da condicionante Rede Natura 2000 
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Totalidade das áreas do concelho – segundo o modelo DGOTDU (n.º 5 da Portaria 138/2005) 

 

População do Município Área total do Município 
Residente - 27315 Ano de referência - 2005 77,1 km2 

Estimada - 29900 Ano de horizonte - 2001  

 

Condicionantes 

Reserva Agrícola Nacional 1920,53 (ha) Áreas protegidas - 

Reserva Ecológica Nacional 3036,04 (ha) Rede Natura 4347,68 (ha) 

Albufeiras classificadas com 
zonas de reserva e respeito 

76,8 (ha) 

Área abrangida 
simultaneamente por 
Área Protegida e Rede 
Natura 

4347,68  

 

 

 

 

 

Dados municipais integrados 

 Espaços Urbanos 802,52 (ha) 

Espaços Urbanizáveis 520,21 (ha) 

Áreas de Equipamento 31,97 (ha) 

Áreas Verdes 43,22 (ha) 

Espaços Turísticos 88,36 (ha) 

Espaços Industriais Existentes 94,26 (ha) 

Espaços Industriais Propostos 80,50 (ha) 

Área Portuária 77,73 (ha) 

Espaços Agrícolas 1299,42 (ha) 

Espaços Florestais 930,97 (ha) 

Espaços Naturais 3036,04 (ha) 

ETAR 18,13 (ha) 

Áreas de Desenvolvimento Turístico Especial 416,36 (ha) 

Espaços Culturais 111,53 (ha) 

  *Limites atuais das ADTE     

 Dez. 1994 - 420263.6324m² 
 

 



 

 

 

Fonte: Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM de Peniche

Levantamento no âmbito do questionário da DGOTDU (Dezembro 2006) 
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2.2.7. – Dinâmicas construtivas 

 
Os números disponíveis, referentes ao sector da construção e da iniciativa em termos de 

edificabilidade, permitem definir o desenvolvimento sectorial no contexto regional e aferir se o 

padrão de desenvolvimento no município segue a dinâmica e tendência regional ou assume rumo 

diverso. 

 
 

Fogos licenciados (N.º) em construções novas para habitação familiar  
 

Fogos Mês Alvará                       

Ano Alvará 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

2009 23 19 25 7 5 2 19 14 - - - - 114 

2008 24 58 3 33 5 3 11 5 6 44 47 11 250 

2007 16 12 22 6 69 12 57 9 17 7 14 61 302 

2006 46 15 11 23 37 19 9 25 12 48 5 3 253 

2005 6 32 33 49 21 16 6 8 15 68 17 28 299 

2004 17 25 87 25 10 54 3 8 13 8 6 11 267 

2003 38 9 17 20 71 12 20 6 20 12 14 42 281 

2002 9 35 25 27 32 21 47 23 25 27 19 57 347 

2001 72 20 27 25 50 18 51 48 44 38 67 34 494 

2000 45 47 180 7 59 43 116 96 36 39 41 34 743 

1999 34 47 60 59 16 58 61 17 43 85 47 61 588 

1998 5 14 21 14 38 13 23 37 21 18 41 14 259 

1997 45 7 14 40 11 24 41 5 11 35 65 18 316 

1996 68 16 29 16 22 18 20 20 62 8 7 39 325 

1995 29 7 21 27 32 18 59 21 40 15 24 25 318 

Total 477 363 575 378 478 331 543 342 365 452 414 438 5156 

 

 

2.2.8. – Infraestruturas e Equipamentos 

 

Rede Viária 

Estando o concelho de Peniche afastado, por questões geográficas, da rede ferroviária nacional, a 

sua mobilidade pela via terrestre e as ligações ao exterior, sempre dependeram exclusivamente da 

rede rodoviária.      

Aquando da publicação do atual PDM, a rede viária no concelho de Peniche caracteriza-se por uma 

estrutura interna de estradas e caminhos municipais em estado, em malha, com características e em 

estado razoável, a qual garantia as ligações rodoviárias entre a cidade e os principais núcleos 

urbanos do concelho, assim como as ligações entre esses núcleos. Essa rede era alicerçada em três 

principais eixos: o eixo litoral norte, assente principalmente na estrada municipal 578, em forma de 
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“U”, que assegurava as ligações entre Peniche-Baleal-Ferrel-Atouguia da Baleia, com uma 

importante derivação em Ferrel (ligação Ferrel – Serra D’El-Rei – limite norte do concelho), através 

do caminho municipal C.M. 1407 e da estrada municipal E.M. 603 (Vale de Janelas – Praia D’El-Rei); 

um eixo litoral sul, assente na estrada municipal E.M. 580, ligações entre Peniche-Estrada-

Consolação-Geraldes- Bernardino e limite do concelho sul; e, por último, um eixo interior, assente na 

estrada municipal E.M. 570 e respetivas derivações, assegurando a ligação às povoações mais 

interiores do concelho, nomeadamente: Bufarda-Ribafria-Bolhos e Paço (limite do concelho).  

De referir que já à data, todas as povoações do concelho, dispunham, pelo menos, de uma ligação 

por via com pavimento betuminoso. 

Ao invés, as ligações de âmbito nacional, ao exterior do concelho e às grandes urbes metropolitanas 

eram deficientes, o que relegava o concelho de Peniche para uma situação periférica, relativamente 

às acessibilidades já então existentes na maioria dos concelhos da região oeste. 

Estas ligações eram apenas asseguradas por 2 estradas nacionais: A E.N. 114 (Peniche-Óbidos-

Santarém-Coruche-Évora) e a E.N. 247 (Atouguia da Baleia-Lourinhã-Ribamar-Ericeira-Sintra), ambas 

já com nós de ligação para vias rápidas e autoestradas, caso da A8 e do IC19. 

Estas estradas, na área do município de Peniche, eram vias que davam poucas condições aos 

utentes, condicionando em muito a mobilidade dos habitantes. Eram vias sobrecarregadas de 

tráfego, com atravessamento de zonas urbanas importantes, com muitos condicionalismos, e com 

um baixo nível de serviço. 

Em 2004, a entrada em serviço do último troço da via rápida IP6 (Peniche – A8), veio introduzir 

alterações profundas na mobilidade concelhia, passando as principais povoações do concelho e, em 

especial, a cidade de Peniche, a ter condições bastante superiores em termos de acessibilidade, 

rapidez, comodidade e segurança, aos principais centros urbanos da região e do país. Esse fator teve 

uma influência bastante acentuada, introduzindo modificações profundas, em vários aspetos, sendo 

os mais importantes: 

- O aumento dos movimentos pendulares diários por motivos de trabalho, entre Peniche e os 

principais centros urbanos da região, com especial relevância para Caldas da Rainha, Óbidos, 

Bombarral, Torres Vedras, Santarém e mesmo Lisboa. 

- O aumento da demanda de habitação permanente no concelho, em especial na cidade e zonas 

balneares, por indivíduos que trabalham fora do concelho. 

- Uma maior demanda de habitação secundária, especialmente nas zonas de praia, por habitantes 

do interior, em especial do interior-centro do país e de cidadãos de nacionalidade espanhola, em 

regra, oriundos da Extremadura.  

No que concerne à hierarquia de tráfego, esta via rápida, veio introduzir também alterações 

significativas na hierarquia dos percursos, mais acentuadas, na parte norte do concelho. Assim, a 

Estrada Nacional E.N. 114, deixou de ser uma via saturada e congestionada, especialmente na 

travessia das vilas de Atouguia da Baleia e Serra D’El-Rei, passando a ter um carácter 
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eminentemente local, passando a oferecer um nível de serviço bastante superior. Por outro lado, o 

C.M. 1407, antes intensamente utilizado para acesso à zona de Baleal, a partir do exterior, perdeu 

importância, passando a maior parte do tráfego que demanda aquela zona balnear a concentrar-se 

no final do IP6, na rotunda da entrada de Peniche, para, a partir daí, seguir para o Baleal pela E.M. 

578. 

Neste caso concreto, a ainda inexistência de estradas municipais de distribuição de tráfego local, 

complementares ao IP6, em especial, na zona norte do concelho, originou também com que a nova 

via rápida, apesar de todos os grandes benefícios de mobilidade, causasse também alguns 

inconvenientes, que sendo pontuais, não deixam de ter uma expressão significativa. É o caso da 

excessiva concentração de tráfego na rotunda da entrada de Peniche, que, particularmente na época 

de verão, gera dificuldades de escoamento, por vezes com tempos de espera dilatados. 

Assim, consideram-se significativas as diferenças para melhor, entre a data da aprovação do PDM 

(1995) e a data atual, em termos de mobilidade, graças à construção da principal via rápida (o IP6), 

acompanhada de uma melhoria geral da rede viária municipal em termos de qualidade de conforto, 

mercê da beneficiação das principais estradas, levada a cabo pelo município, em grande parte com 

apoio dos fundos comunitários, o que, para além da rapidez e conforto, permitiu baixar o índice de 

sinistralidade, ainda falta completar a rede de estradas no concelho, grande parte já prevista no 

PDM em vigor, de modo a atingir o equilíbrio desejável. Assim: 

- Ao nível regional e nacional, falta uma ligação mais rápida e direta à capital e à sua área 

metropolitana, como aliás, é reconhecido no Plano Rodoviário Nacional. Neste aspeto, o IC11 

(Peniche-Lourinhã-A8-Sobral-Arruda dos Vinhos-Marateca), assume uma importância relevante nas 

ligações rodoviárias a sul. Trata-se de um compromisso da administração central, o qual, se e 

quando realizado, terá um impacto direto na economia do concelho, muito semelhante ao IP6. 

- Também ao nível regional, importa garantir o descongestionamento da atual estrada nacional E.N. 

247, no troço entre Peniche e Lourinhã, com a construção do troço variante do Alto Veríssimo. 

- Ao nível local, é urgente a ligação entre o nó do IP6 de Atouguia da Baleia Norte e a zona de Baleal 

e Ferrel (cerca de 3 Km), o que iria permitir uma maior fluidez de escoamento de tráfego na época 

balnear e descongestionar a entrada de Peniche. 

- Constitui também prioridade para a economia do concelho, a requalificação do CM 1407, de modo 

a garantir ligações mais rápidas e diretas aos grandes empreendimentos turísticos do concelho de 

Óbidos (Praia D’El-Rei, Bom Sucesso, etc.), cuja complementaridade de Peniche é indispensável 

(zonas balneares, surf, restauração, recreio náutico, etc.), incluindo a correção do traçado com os 

troços variantes de Casais de Mestre Mendo e Ferrel e o nó de Serra D’ El-Rei. 

- Ainda dentro das principais prioridades, assume especial relevância, a requalificação do troço de 

caminho municipal entre o nó do IP6 de Atouguia da Baleia Sul e o Lugar da Estrada – Consolação, 

ainda com características de caminho rural, mas que já desempenha as funções de principal via de 

distribuição para o litoral sul do concelho e principal acesso às importantes zonas balneares de 

Consolação e S. Bernardino. 
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Não existindo, nem se prevendo, a curto ou médio prazo, qualquer rede ferroviária no concelho e 

estando as ligações terrestres totalmente dependentes das rodovias, não obstante a atual crise que 

afeta o país, estas infraestruturas mostram-se de grande importância para a economia do território 

concelhio e da região, pelo que deverão figurar na revisão do PDM como objetivo para os próximos 

10 anos. 

 

Abastecimento de água 

O concelho de Peniche possui uma escassez enorme de aquíferos subterrâneos em qualidade e 

quantidade, pelo que, tradicionalmente, sempre teve dificuldades no abastecimento de água 

potável e quase sempre esteve dependente de furos de captação nos concelhos vizinhos de Óbidos e 

Lourinhã. 

De tal modo esse problema se fez sentir, que para responder ao aumento de população presente e 

flutuante, nos finais dos anos 80, início dos anos 90, a autarquia foi mesmo obrigada a avançar com 

a construção da barragem de S. Domingos, um tipo de infraestrutura que não era comum ser da 

responsabilidade municipal, mas que foi concretizada com apoio dos fundos comunitários e veio 

equilibrar, se bem que de forma não totalmente sustentada, a oferta com a procura deste bem 

essencial. 

Posteriormente, com a adesão ao projeto multimunicipal “Águas do Oeste”, embora apenas com o 

estatuto de cliente, foi possível contratar um caudal mínimo anual a entrar no reservatório de Serra 

D’El-Rei, capaz de colmatar em alta eventuais carências, causadas por anos secos, em que a albufeira 

de S. Domingos, não consiga o armazenamento suficiente. 

O relatório do atual PDM contém um quadro com os consumos médios anuais, médios no mês de 

ponta e capitação, verificada em 1991, bem como a estimativa da evolução previsional dos 

consumos no concelho para as decénios seguintes - 2001 e 2011- pelo que é possível comparar as 

perspetivas então estimadas, com a evolução real verificada e estabelecer linhas de orientação 

futuras. 

Com base no quadro anexo, constata-se que o crescimento de consumo médios diários, evoluiu em 

linha com as estimativas (cerca de 40% a de acréscimo). No entanto, se contabilizarmos os consumos 

médios dia no mês de ponta, estes ficaram aquém das estimativas. 

Por outro lado, sabe-se que a evolução dos consumos cresceu em média 5 a 7% ao ano até 2008, 

tendo a partir abrandado o crescimento, estagnado em 2010 e com perspetivas de ligeiro 

decréscimo em 2011, numa altura em não se verifica escassez de recursos disponíveis à população. 

Desta análise, poderá inferir-se que os meses de ponta têm cada vez menos influência ao nível de 

evolução dos consumos, dado o prolongamento do turismo, da segunda habitação e, sobretudo dos 

desportos de onda, para além dos meses tradicionais de verão. 
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Poderá também concluir-se que as capitações de consumos domésticos praticamente estabilizaram 

desde 2008, com tendência a uma pequena redução a partir de 2010 e os consumos industriais 

também têm tendência a diminuir, o que poderá revelar, por um lado, uma tendência para 

estabilização e mesmo para alguma poupança, nos hábitos de consumo da população e, por outro 

lado, uma estagnação, senão mesmo diminuição do tecido industrial, não obstante, neste último 

caso, o esforço de racionalização e contenção de custos de produção, também contribui para essa 

quebra. 

No que se concerne às infraestruturas, foram concretizados os maiores investimentos já previstos no 

atual PDM, nomeadamente a entrada em serviço da barragem de S. Domingos e a construção da 

Estação de Tratamento de Águas de Atouguia da Baleia, o que permitiu a resolução do 

abastecimento de água à cidade de Peniche e á vila de Atouguia da Baleia, incluindo o reforço da 

capacidade de adução, de armazenamento e de distribuição. 

Outro reforço de recursos muito significativo que à data da elaboração do PDM não estava previsto, 

foi a já anteriormente referida adesão, enquanto cliente, dos SMAS à empresa “Águas do Oeste”. 

Destes investimentos resultou com que o concelho de Peniche deixasse de ser carente de recursos 

hídricos, em alta, a curto e médio prazo.  

Todavia, pelo seu custo, e complexidade, algumas das infraestruturas de adução locais já previstas 

no atual PDM, ainda não foram construídas, embora se prevejam a curto prazo, como sejam os casos 

do reforço de abastecimento à zona norte do concelho, incluindo novos reservatórios em Ferrel, 

bem como o reforço à zona litoral sul, incluindo a conduta de adução desde a E.N. 247, em Vale do 

Grou, até aos reservatórios do Alto Veríssimo, o que permitirá completar o sistema de 

abastecimento ao concelho através da ETA de S. Domingos. 

Outro investimento muito importante e urgente, consiste na renovação das principais redes de 

distribuição em baixa, especialmente ao nível dos núcleos mais antigos dos principais centros 

urbanos, dado que as condutas existentes, pela sua antiguidade, já não respondem às necessidades 

atuais, quer pelo seu calibre, quer pelo material, quer pela necessidade e elevados custos de 

manutenção, quer ainda pela percentagem de perdas que se verifica. A resolução destes problemas 

é outro importante desígnio a curto e médio prazo. 
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Coleta e Tratamento de Águas Residuais e Drenagem de águas Pluviais 

Aquando da aprovação, em 1995 do PDM atualmente em vigor, o ponto de situação do concelho, no 

que respeita a este tipo de infraestruturas era de grande debilidade. Para efeitos meramente 

estatísticos, o índice de população servida, era dos mais elevados a nível nacional (cerca de 90%). 

Todavia, aparte das redes mais antigas já existentes nos principais núcleos históricos dos maiores 

aglomerados urbanos, regra geral, unitárias e subdimensionadas para a realidade então já existente, 

em grande parte dos restantes aglomerados, o que existia, eram redes unitárias, muitas delas 

executadas, não por profissionais, mas por Comissões de Moradores, na sequência da revolução de 

Abril de 1974, as quais resolveram de imediato, as situações de grande carência das populações, mas 

limitaram-se a encanar, transportar, concentrar e descarregar os efluentes nas principais linhas de 

água.  

Estas obras, levadas a efeito quase sempre com muito empenho, esforço e colaboração das próprias 

populações, com auxílio dos serviços municipais, corresponderam a uma primeira fase de resposta a 

carências básicas e desempenharam um papel extremamente importante para as condições de 

higiene e salubridade das habitações. 

Todavia, com o decorrer dos anos e com o aumento da população, servida por prolongamentos 

sucessivos de coletores, as debilidades do sistema tornaram-se evidentes, aliadas à crescente 

consciência ambiental, que tornaram a situação de poluição das linhas de água e de alguns pontos 

da costa, totalmente incomportável, pondo em causa todo o desenvolvimento sustentado do 

concelho. 

O relatório do atual PDM, na página 172, resume a situação do seguinte modo: 

« - a recolha e concentração dos esgotos urbanos da maior parte dos aglomerados encontra-se 

atualmente assegurada por redes de  drenagem que, não sendo por vezes totalmente eficientes, 

principalmente durante os períodos estivais com maior afluência da população, asseguram de modo 

razoável o saneamento.  

- quanto ao tratamento e descarga dos efluentes, a situação é completamente diversa, sendo neste 

momento inexistentes as estações de tratamento, processando-se a descarga em linhas de água com 

capacidade de diluição praticamente nula, ou diretamente para o mar. » 

O mesmo relatório na página 91 elencava 12 situações consideradas como as maiores carências a 

este nível e na página 93 preconizava 10 obras significativas, a curto e médio prazo, tendentes a 

melhorar de forma significativa as condições de saneamento e tratamento de águas residuais do 

concelho. 

Passados 15 anos, constata-se que, a par com o abastecimento de água potável em alta, o 

saneamento básico, constituiu umas das grandes apostas do município, alterando radicalmente a 

situação então descrita. 

Na realidade, aproveitando os programas de comparticipação comunitária, com especial relevância 

para o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), foi possível realizar um investimento 
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direto que se aproximou dos 10.000 milhões de euros nesta área, bem como decidir sobre opções 

estratégicas, como a adesão ao sistema multimunicipal “Aguas do Oeste”, neste caso, já na 

qualidade de “membro associado”, com exceção de uma parte do sistema em alta, o que permitiu 

ainda mais que duplicar o investimento realizado por via direta e dotar o concelho de um sistema 

abrangente, com um modelo que visa fechar o ciclo de recolha, drenagem, transporte, tratamento e 

descarga, em condições que contribuem para a revitalização do meio ambiente. 

Das grandes obras desde então executadas, destacam-se as seguintes: 

- O sistema de drenagem, transporte e tratamento das águas residuais da cidade de Peniche, com a 

construção dos emissários e estações elevatórias, ao longo do fosso e da zona baixa da cidade, das 

condutas elevatórias para o Cabo Carvoeiro e da ETAR coberta, com tratamento secundário e com 

valências de tratamento de matérias específicas, tais como os esgotos concentrados das fossas 

séticas e as gorduras separadas nos pré-tratamentos das unidades industriais ligadas à 

transformação de pescado.  

- A remodelação dos coletores de águas pluviais na zona baixa da cidade de Peniche. 

- A construção das ETAR´s de Serra D´El-Rei e Bufarda, com os respetivos emissários e estações 

elevatórias e o início do procedimento para a construção dos sistemas de Ribafria-Bolhos-Paço, 

incluindo a remodelação das redes, as estações elevatórias e a remodelação total da ETAR de Paço. 

Estes sistemas são de extrema importância para garantia das condições de qualidade de água de 

abastecimento público da albufeira de S. Domingos. 

- A construção de uma nova ETAR em Atouguia da Baleia. 

- A construção do sistema de transporte e elevação da zona sul do concelho, para a ETAR de 

Atouguia da Baleia, abrangendo núcleos importantes como Casais do Júlio, Geraldes, Lugar da 

Estrada, Casal Moinho e Casal da Vala, bem como as zonas balneares de Consolação e de S. 

Bernardino. 

- A supressão da ETAR da Reinaldes, junto à albufeira de S. Domingos e a integração desta povoação 

no sistema da zona nascente do concelho, (Reinaldes-Casais Brancos-Casais de Mestre Mendo-

Coimbrã), com a construção já realizada da conduta elevatória para inserção das águas residuais de 

Reinaldes e Coimbrã, na ETAR de Atouguia da Baleia. 

- A construção e remodelação do sistema da zona norte (Ferrel e Baleal), com a execução da rede de 

Baleal (ilha), incluindo estação elevatória e a beneficiação parcial das redes domésticas e pluviais de 

Ferrel e Casais de Baleal. 

- A ligação dos sistemas da zona norte, incluindo estações elevatórias e emissários de Ferrel e Baleal, 

para a ETAR de Atouguia da Baleia. 

- A execução de sistema de tratamento físico dos efluentes domésticos da ilha da Berlenga. 

Estas e outras obras de menor dimensão transformaram de forma radical a situação do concelho 

nesta matéria, passando a cobertura de saneamento a aproximar-se de valores da ordem dos 95% e 
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os sistemas que ainda faltam completar, designadamente tratamento dos efluentes que ainda 

faltam a ser residual, estimando-se em menos de 20% da população do concelho, a parte que ainda 

não é abrangida por sistemas completos. 

Estes investimentos tiveram como retorno ganhos significativos ao nível do ambiente e da qualidade 

de vida, entre os quais se destacam: 

- A despoluição do fosso da muralha de Peniche, a sua revitalização e recuperação urbanística e 

ambiental (obra atualmente em curso). 

- A anulação de grande parte das descargas de esgotos em bruto, nas linhas de água afluentes à 

albufeira de S. Domingos e a melhoria da qualidade da água armazenada, ainda que os sistemas não 

estejam completos. 

- A supressão de muitos pontos de descarga de esgotos diretos no mar, ou em linhas de água perto 

de zonas balneares, o que contribuiu para a despoluição, salubridade e melhoria da qualidade da 

água nesses locais. 

- A melhoria da qualidade geral das águas públicas das ribeiras e da água do mar, especialmente 

junto aos principais centros urbanos. 

- A melhoria significativa de resposta dos principais sistemas de drenagem de águas pluviais em 

alturas de maior intensidade de precipitação, sendo disso o exemplo mais flagrante a diminuição 

drástica que se verificou nos últimos anos, de situações de inundações na parte baixa da cidade de 

Peniche. 

Apesar desta evolução quantitativa e qualitativa em matéria de saneamento básico, ainda persistem 

situações por resolver, as quais constituem objetivos do município de curto e médio prazo, sendo as 

principais: 

- Completar os sistemas de saneamento e tratamento de águas residuais que afluem à bacia do rio 

de S. Domingos, a montante da barragem e que se traduzem na remodelação e entrada em 

funcionamento da ETAR de Paço, incluindo o transporte dos efluentes das povoações do concelho 

de Peniche, de Ribafria e Bolhos, e também de uma parte do concelho de Lourinhã, que drenam 

para a mesma bacia, como sejam as povoações de Paço, Pena Seca, S. Bartolomeu de Galegos, 

Moledo e Reguengo Pequeno. 

- Adequar a eficiência de resposta da ETAR de Peniche, de modo a dar solução aos picos e situações 

de emergência, que, ciclicamente originam situações de funcionamento deficiente, provocadas 

essencialmente por excesso de caudais afluentes, excesso de carga orgânica e até de gorduras, 

devido a problemas de funcionamento dos pré-tratamentos industriais e, por vezes, mesmo a 

destruição do filme biológico devido a descargas de salmoura das unidades de transformação de 

pescado, cuja recuperação é demorada. 
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- Completar o sistema da zona norte e centro do concelho, especialmente com a construção da 

estação elevatória de Ferrel e emissário, bem como os sistemas de transporte e elevação de Casais 

Brancos e Casais de Mestre Mendo, para a ETAR de Atouguia da Baleia. 

- Completar os sistemas da zona sul do concelho, com a ligação dos esgotos de Alto Veríssimo, 

através de estação elevatória, bem como da zona industrial de Vale do Grou, também com ligação à 

estação elevatória e emissário para a ETAR de Atouguia da Baleia. 

- Ampliar as redes de coletores domésticos e pluviais para os pequenos núcleos e zonas periféricas 

residuais das povoações, para os sistemas existentes. 

- Extinguir progressivamente as redes unitárias ainda existentes, procedendo à sua remodelação 

para redes separativas, incluindo o redimensionamento para uma resposta eficaz das redes de águas 

pluviais em Peniche e no concelho. 

A par das intervenções e objetivos atrás elencados, quer para o abastecimento de água, quer para os 

sistemas de coleta, transporte, tratamento e descarga de águas residuais e pluviais, importa que o 

município, através dos SMAS, defina a estratégia futura para exploração destes sistemas em baixa, 

face às novas conjunturas e desafios que se apresentam aos municípios em geral. 

 

Recolha e eliminação de resíduos sólidos 

No que concerne a esta temática, nas páginas 95 a 97 do relatório do PDM, eram referidas as 

principais carências e dificuldades ao nível de deposição, recolha e destino final dos resíduos sólidos 

urbanos e industriais no concelho. A recolha processava-se maioritariamente através de contentores 

entre 770 a 1.100 litros de capacidade e, em vários pontos da zona central da cidade, através de 

pontos de deposição de sacos de plástico, com horários de deposição e recolha pré-definidos, mas 

nem sempre respeitados. 

Eram evidentes as dificuldades relativas aos horários de recolha e à capacidade para ocorrer às 

pontas nos períodos de verão, em que a presença da população flutuante aumenta 

exponencialmente a quantidade de RSU produzidos.  

Ao nível da deposição em destino final, devido às dificuldades atrás referidas e à escassez dos meios 

de recolha e transporte, só uma pequena parte era depositada no aterro sanitário intermunicipal de 

Gaeiras, sendo que, a maior quantidade era depositada na lixeira do Pinhal Municipal de Vale 

Grande, em Ferrel. 

Esta situação alterou-se radicalmente. Mesmo antes da adesão ao sistema multimunicipal da 

“Resioeste” (atual “Valorsul”), foi aumentada substancialmente a capacidade de deposição com a 

introdução de contentores subterrâneos de maior capacidade, foi possível uma maior racionalização 

dos circuitos de recolha com a construção da Central de Transferência, deixando os veículos de 

recolha de ter que percorrer grandes distâncias até ao destino final, dado que este transporte 
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passou a ser feito através da estação, por veículos de maior capacidade e foi iniciada a recolha 

seletiva, através de ecopontos. 

Com a adesão ao sistema multimunicipal de Resíduos Sólidos (“Resioeste”), posteriormente 

integrada na “Valorsul”, veio permitir uma melhoria substancial, quer ao nível da recolha seletiva e 

racionalização da frota e dos recursos, quer ao nível da deposição e destino final. No que se refere à 

recolha seletiva, foram distribuídos por todo o concelho uma rede de “ecopontos” e de 

“ecocentros”, foram efetuadas campanhas de sensibilização e a recolha foi racionalizada com uma 

frota de serviço supramunicipal. Quanto à deposição em destino final, foram encerrados e selados, 

quer o aterro sanitário intermunicipal de Gaeiras, quer a lixeira municipal de Ferrel. Numa primeira 

fase os resíduos foram transportados desde a central de transferência para o aterro sanitário da 

“Resioeste”, no concelho de Cadaval e atualmente têm como destino a central de tratamento da 

“Valorsul”. 

Desde 2009 que os serviços de higiene e limpeza da divisão do Departamento de Energia e Ambiente 

estão certificados no sistema de gestão da qualidade de higiene e limpeza, segundo a norma ISO 

9001. Essa certificação representa a garantia da qualidade do serviço prestado, não obstante se 

reconhecer que é indispensável que se continue a pugnar pela melhoria contínua, deste serviço tão 

importante para a qualidade de vida da população e para a saúde pública. 

 

Rede elétrica 

Até 1995 a rede de média tensão (MT) e de baixa tensão (BT) era constituída numa tipologia aérea e 

executada com condutores de cobre nu.  

Entre 1995 e 2000 a zona urbana de Peniche sofre uma grande transformação no sistema de 

distribuição de energia elétrica em MT, é executada uma nova rede totalmente subterrânea isolada 

para uma tensão de serviço de 30Kv e explorada a 15Kv, permitindo retirar toda a rede aérea dentro 

da cidade. 

Com esta obra foi necessário remodelar todos os Postos de Transformação de cabine (PT) e 

substituir os Postos de Transformação aéreos existentes. 

Ocorre também a construção da Subestação AT/MT com dois níveis de tensão no andar de saída 

15Kv/30Kv na Atouguia da Baleia, permitindo melhorar a forma de exploração da rede MT e face dos 

aumentos de consumo. 

De 2000 a 2012 a rede BT é substituída nas malhas urbanas por rede subterrânea, e nas restantes 

zonas por rede troçada, havendo à data de hoje menos de 15% de rede nua em cobre em 

exploração. Neste período é construída mais uma linha MT desde a SE Atouguia para a cidade de 

Peniche para garantir os aumentos de consumo. 
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Em 2011 e 2012 é remodelada grande parte da rede MT aérea com a substituição das linhas de 

cobre por uma liga de ASTER, que garante boas condições de exploração de rede e é menos 

vulnerável ao furto de cobre. 

Paralelamente, são criadas novas interligações na rede MT com os concelhos vizinhos. 

 

Em 2012 temos os seguintes números para a rede de distribuição: 

• Rede MT 15Kv com 97,71Km (59,57km aéreo e 38,14km Subterrâneo)  

• Rede MT 30Kv com 36,93km (36,64km aéreo e 298m Subterrâneo)  

• Rede AT 60kv com 23,23km aéreo  

• PT Distribuição são 136un com 38.945KVA instalados  

• PT Cliente são 67un com 28.910KVA instalados 

 

Educação - Parque Escolar 

À data da publicação do atual PDM, o respetivo relatório nas suas páginas 140 e seguintes, 

identificou a seguinte capacidade instalada, no que diz respeito ao parque escolar do município: 

• Pré-primário/Infantário: 28 salas, sendo 17 na cidade de Peniche e 11 no concelho, com 

mais 3 programadas (Serra D’El-Rei e Bufarda). 

• Ensino básico: 46 salas, distribuídas por 7 estabelecimentos escolares na cidade e 15 escolas 

na parte restante do concelho, com um total de 37 salas. 

• Ensino preparatório (ciclo): 20 salas em Peniche (atual escola EB 2.3 de D. Luís de Ataíde. 

• Ensino Secundário: 1 estabelecimento escolar público (Escola Secundária), com 46 salas e 1 

estabelecimento privado, ambos em Peniche. 

No mesmo relatório são identificadas e estimadas as necessidades futuras (anos de 2000/2001) e 

propostas duas hipóteses de reconversão da rede de ensino básico. 

Pela evolução posterior verificaram-se, aquando da elaboração da carta educativa, em 2008, as 

seguintes alterações: 

• Pré-primário/Infantil: 31 salas, sendo 20 na cidade de Peniche e 11 no concelho. 

• Ensino básico integrado: 

o Construção de uma escola E.B. - 2.3 em Atouguia da Baleia. 

o Construção de uma nova escola E.B. – 1.2.3, na cidade de Peniche. 

o Encerramento de 1 escola com 2 salas em Peniche e de 4 escolas no concelho, 

também com 2 salas. 

o Remodelação de cerca de 80% do parque escolar, incluindo algumas a integração de 

outras valências (JI). 



 
Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM de Peniche |  26 

 

• Ensino Secundário: Foi encerrado o colégio privado (externato Atlântico). Mantem-se o 

estabelecimento público. 

Com a elaboração e publicação da carta educativa do concelho (2008/2009), o município ficou 

dotado de um documento estratégico, o qual permite projetar a racionalização do ensino básico 

integrado, sendo de realçar a necessidade urgente de construção dos centros educativos de 

Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra D’El-Rei. 

 

Distribuição dos Equipamentos de Ensino no concelho – Situação atual (à data da aprovação da Carta 

Educativa) 

 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 
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Estimativa da evolução do número de alunos até 2016, no Concelho de Peniche 

 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 

Programa de intervenção 

 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 
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Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 

Construção de núcleos escolares 

 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 
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Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 

Territorialização das intervenções 

 

Fonte: Carta Educativa do Concelho de Peniche 



 
Relatório de Fundamentação da Revisão do PDM de Peniche |  30 

 

 

 

 

3.1 – Enquadramento Legal 

 

• Lei nº 48/98, de 11 de Agosto - estabelece as bases da política de ordenamento do território 

e de urbanismo. 

 

• Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-

Lei 316/2007, de 19 de Setembro e 46/2009, de 20 de Fevereiro – definem o regime de 

coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o 

regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial. 

Estabelecem os instrumentos operacionais necessários à programação da execução dos 

planos, bem como mecanismos de compensação de benefícios e encargos entre 

proprietários afetados pela execução dos planos municipais, dando igualmente 

cumprimento à exigência de regulamentação complementar, no domínio da política de 

solos e nos instrumentos de transformação da estrutura fundiária. 

Este Decreto-Lei determina, no seu artigo 84º, o objeto dos Planos Diretores Municipais: “O 

plano diretor municipal estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, 

integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de 

âmbito nacional e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território”. 

 

• Portaria nº 1474/2007, de 16 de Novembro - regula a constituição, a composição e o 
funcionamento da comissão de acompanhamento da elaboração e da revisão do plano 
diretor municipal. 
 

• Portaria nº 245/2011, de 22 de unho - define os requisitos, as condições e as regras de 
funcionamento e de utilização da plataforma informática destinada ao envio dos 
instrumentos de gestão territorial para publicação no Diário da República e para depósito na 
Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. 

 

• Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho – estabelece o regime a que fica sujeita a 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a 

ordem jurídica interna as Diretivas n.os 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

Obriga a que se incorpore uma avaliação ambiental que deve ser executada durante a 

preparação dos planos ou programas, antes da aprovação dos mesmos, com vista a 

promover um desenvolvimento sustentável. 

 

3 – Enquadramento do Processo de Revisão 
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• Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro – Aprova o Regulamento Geral do Ruído que 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da 

saúde humana e o bem-estar das populações. 

 

• Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto e legislação complementar – estabelece o regime 

jurídico que regula a Reserva Ecológica Nacional (REN), preservando o seu âmbito nacional e 

incluindo, principalmente, nos princípios e critérios de demarcação, modos futuros de 

gestão, regime de usos e compatibilidades e integração eficaz no sistema nacional de áreas 

classificadas, permitindo que estas reservas atuem pela positiva no ordenamento do 

território. 

 

• Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março – estabelece o regime jurídico que regula a 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), definido uma restrição de utilidade pública, à qual se 

aplica um regime territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à 

utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas tendo em conta os 

objetivos definidos para os vários tipos de terras e solos. 

 

• Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio – definição e uniformização dos conceitos 

técnicos do ordenamento do território e urbanismo. 

 

• Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio – definição dos requisitos técnicos para a 

cartografia de referência a utilizar nos instrumentos de planeamento. 

 

• Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio – definição dos critérios e categorias de 

qualificação do solo rural e solo urbano. 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, aprova o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 – constitui um instrumento de concretização da política 

nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização das 

ZPE e dos Sítios do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats 

num estado de conservação favorável nestas áreas. 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2002, de 17 de Janeiro, aprova o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Alcobaça-Mafra – sendo um Plano Especial de 

Ordenamento do Território, estabelece um regime de salvaguarda de recursos e valores 

naturais e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território. Na 

hierarquia dos Instrumentos de Gestão Territorial, posiciona-se num patamar superior ao do 

Plano Diretor Municipal e como tal, este último tem que incorporar as suas diretrizes. 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2008, de 24 de Novembro, aprova o Plano de 

Ordenamento da Reserva Natural da Berlenga (PORNB). 
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• Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2009, de 14 de Maio, aprova o Plano de 

Ordenamento da Albufeira de S. Domingos (POASD). 

 

3.2 – Enquadramento Estratégico 

 

• Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 – consubstancia a política 

comunitária de coesão económica e social em Portugal para o período de 2007-2013. Define 

que os municípios devem ter como plataforma de base para elaboração de projetos, um 

quadro de planeamento consistente, a partir do qual, se pode desencadear e agilizar um 

conjunto de intervenções ajustadas aos objetivos delineados por esta fonte de 

financiamento. 

 

• Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007, de 4 de 

Setembro) – de âmbito nacional, consiste no programa de políticas que provém do quadro 

legislativo consubstanciado no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que determina 

no seu artigo 26º, que se trata de um instrumento de desenvolvimento territorial 

estratégico, onde são estabelecidas as grandes opções com relevância para a organização do 

território nacional, consubstancia o quadro de referencia a considerar na elaboração dos 

demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os 

demais estados membros para a organização do território da União Europeia. 

 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) – de 

âmbito regional, decorre da estrutura formal constante no Sistema de Gestão Territorial, 

consistindo numa das bases da política de desenvolvimento territorial, tendo como um dos 

objetivos definidos no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, servir de quadro de 

referência para a elaboração dos Planos Intermunicipais e dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território. 

 

• Carta Magna – Peniche 2025 – constitui o principal instrumento de orientação estratégica a 

nível municipal. 
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RELAÇÃO DO PDM COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DE ÂMBITO NACIONAL E 

REGIONAL 

As relações entre o PDM e os Instrumentos de Gestão Territorial são disciplinadas, 

fundamentalmente, pelo Princípio da Hierarquia: 

 

Comanda as relações 

entre os diferentes tipos 

de plano com força 

vinculativa diferente 

Relação Hierárquica Rigorosa 

O plano hierarquicamente inferior tem de consagrar disposições 

conformes ao do Plano superior. 

Relação Hierárquica Menos Exigente 

Exige apenas que o Plano hierarquicamente inferior respeite as 

diretrizes do plano superior, determinando que o plano inferior não 

contenha disposições contrárias ou incompatíveis com o plano 

hierarquicamente superior. 

 

RELAÇÃO DO PDM COM O PNPOT 

Relação Hierárquica 

menos exigente 

Relação de 

compatibilidade  

Artigo 24º n.º1 e n.º2 do RJIGT 

O PNPOT – define o Quadro Estratégico a desenvolver pelo PDM 

O PDM tem de definir a política municipal de gestão territorial de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo PNPOT. 

 

RELAÇÃO DO PDM COM O PNPOT 

Relação Hierárquica 

menos exigente 

Relação de 

compatibilidade  

Artigo 24º n.º1 e n.º2 do RJIGT 

O PNPOT – define o Quadro Estratégico a desenvolver pelo PDM 

O PDM tem de definir a política municipal de gestão territorial de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo PNPOT. 

 

RELAÇÃO DO PDM COM OS PLANOS SECTORIAIS 

Depende do conteúdo do 

PSOT  

Artigo 10º n.º3 Da LBPOTU e artigo 24º n.º3 do RJIGT 

Os PSOT com incidência espacial no concelho vinculam as entidades 

públicas competentes para a elaboração e aprovação do PDM devendo 

ser assegurada a compatibilidade entre os 2 instrumentos. 

 

RELAÇÃO DO PDM COM O PNPOT 

Relação Hierárquica 

menos exigente 

Artigo 24º n.º1 e n.º2 do RJIGT 

O PNPOT – define o Quadro Estratégico a desenvolver pelo PDM 
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Relação de 

compatibilidade  

O PDM tem de definir a política municipal de gestão territorial de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo PNPOT. 

 

 

RELAÇÃO DO PDM COM OS PLANOS SECTORIAIS 

Depende do conteúdo do 

PSOT  

Artigo 10º n.º3 da LBPOTU e Artigo 24º n.º3 do RJIGT 

Os PSOT com incidência espacial no concelho vinculam as entidades 

públicas competentes para a elaboração e aprovação do PDM devendo 

ser assegurada a compatibilidade entre os 2 instrumentos. 

 

→ PSOT que se limite a 
fixar cenários de 
desenvolvimento  

→ Relação Hierárquica menos exigente 

 

→ PSOT com elevado 
grau de 
concretização 

→ Relação Hierárquica Rigorosa 
Artigo 80º n.º3, al. b) do RJIGT 

Permite a ratificação do PDM desconforme com as disposições de 

Planos Sectoriais 

 

 

RELAÇÃO DO PDM COM OS PEOTs 

Relação Hierárquica 

Rigorosa 

Relação de conformidade  

Artigo 24º n.º4 do RJIGT 

Os PEOTs prevalecem sobre o PDM. 

 

 

RELAÇÃO DO PDM COM O PROT 

Relação Hierárquica 

menos exigente 

Relação de 

compatibilidade  

Artigo 24º n.º2 do RJIGT 

O PDM te de definir a política municipal de gestão territorial de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pelo PROT. 
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O processo de revisão do Plano Diretor Municipal implica a elaboração de uma proposta 

fundamentada que perspetive o Concelho para um horizonte temporal de 10 anos, cujos objetivos 

que o baseiam se passam a enumerar: 

4.1 – A obrigatoriedade legal e adequação do planeamento municipal às alterações do quadro 

legislativo 

 

a) O n.º 3 do artigo 93º do RJIGT estabelece que: “A revisão dos instrumentos de gestão 

territorial implica a reconsideração e reapreciação global, com carácter estrutural ou 

essencial, das opções estratégicas do plano, dos princípios e objetivos do modelo territorial 

definido ou dos regimes de salvaguarda e valorização dos recursos e valores territoriais.” 

b) O n.º 3 do artigo 98º do RJIGT estabelece que: “Os planos diretores municipais são 

obrigatoriamente revistos decorrido o prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor ou após 

a sua última revisão.” 

c) O artigo 4º do Regulamento do PDM, estabelece um período de validade máximo e 10 anos, 

a partir do qual deveria ser revisto, conforme publicação datada de 16 de Novembro de 

1995. Este período de validade decorrer das obrigações legais que regulamentaram a 

elaboração do PDM. 

d) A incompatibilidade do atual PDM relativamente ao quadro legal em vigor torna-o obsoleto 

em matéria de urbanismo e ordenamento do território, nomeadamente no que concerne: a 

aspetos de natureza regulamentar, que contrariam as orientações do PNPOT; à necessidade 

de adequação das diretrizes do PROT-OVT em matéria de ordenamento do território, 

turismo, ambiente; ao conteúdo material e documental que se encontra em contradição 

com o atual RJIGT; à inadequação da REN e da RAN, face à nova legislação específica; à 

incompatibilidade com as orientações técnicas e com os requisitos exigidos pelos 

recentemente publicados Decretos Regulamentares n.ºs 9, 10 e 11, de 29 de Maio de 2009. 

 

4.2 - A inadequação técnica 

 

a) Base cartográfica – o PDM atualmente em vigor, é constituído por elementos gráficos 
(Ordenamento, RAN, REN) que se encontram numa base cartográfica em formato de papel à 
escala 1/25000, pouco fiável, desatualizada, de difícil leitura com diversas incongruências 
entre si que potenciam erros interpretativos na gestão territorial do concelho. Este 
desfasamento face às soluções técnicas entretanto desenvolvidas, posicionam o atual PDM 
num patamar de relativa inoperância técnica, sendo urgente que se supere esta debilidade. 
Neste âmbito, será imprescindível apostar no sistema de informação geográfica (SIG) e 
cartografia vetorial adequada como ferramentas de trabalho de excelência no processo de 
revisão, e em particular, na cartografia das variáveis com componente territorial. A 

4 – Justificação do Processo de Revisão 
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necessidade de rever a cartografia da REN e da RAN e associar um mapa de ruído e a 
respetiva avaliação ambiental estratégica também darão origem a nova cartografia. 
 

b) Regulamento – o atual Regulamento do PDM contém disposições inadequadas à presente 

realidade do concelho, que em nada contribuem para a boa gestão do ordenamento 

territorial. Existem disposições contraditórias entre si, bem como normas confusas e 

omissas, que proporcionam as mais diversas interpretações jurídicas. Torna-se urgente a 

elaboração de um Regulamento com normas técnicas e jurídicas claras, coerentes entre si e 

com os demais elementos escritos e desenhados. 

 

4.3 - A inadequação estratégica 

De acordo com o relatório de diagnóstico estratégico da Magna Carta – Peniche 2025, a realidade 

das condições económicas, sociais, culturais e ambientais do concelho de Peniche, sofreu uma 

evolução e modificação profundas, desde a data de elaboração do PDM. Desde diagnóstico 

resultaram indicadores que seguidamente se desenvolvem:  

a) Ao nível económico 

• A transformação e evolução do sector primário e o seu específico peso na economia 

do concelho, nomeadamente os sectores da pesca e da agricultura; 

• A evolução do sector terciário de comércio e serviços; 

• A evolução do conceito de zonas industriais/parques empresariais; 

• A evolução dos conceitos tradicionais de turismo, com o surgimento de novos 

fatores de atratividade, designadamente a grande expansão dos desportos de onda, 

das actividades marítimo-turísticas, do mergulho, do turismo em espaço rural, do 

turismo náutico e da estratégia definida para o sector na região oeste, consignada 

nas diretrizes do PROT-OVT; 

• As potencialidades das energias renováveis no concelho; 

• A evolução da rede viária e das condições de mobilidade; 

• A implantação e consolidação do ensino superior público e suas implicações.  

 

b) Ao nível social: 

• A modificação do paradigma da empregabilidade no concelho; 

• A formação profissional, face às novas exigências de habilitações e competências; 

• A evolução das políticas de educação e a sua aplicação no concelho de Peniche; 

• Os novos riscos de exclusão social; 

• A evolução das políticas sociais de habitação; 

• A evolução das políticas de saúde e assistência; 

• As novas oportunidades. 

 

c) Ao nível cultural: 

• A evolução da oferta cultural no concelho; 

• A criação da nova biblioteca municipal; 
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• O projecto da rede museológica do concelho; 

• A preservação e reabilitação do património histórico-militar; 

• O património histórico, geológico, arqueológico e etnográfico. 

 

d) Ao nível ambiental: 

• A criação do sítio Rede Natura 2000 e suas implicações no concelho; 

• A preservação dos cordões dunares e das arribas da orla costeira; 

• Os circuitos pedonais (Rota da Rede Natura); 

• O projecto intermunicipal do planalto das Cesaredas; 

• A despoluição das linhas de água e a adesão ao sistema intermunicipal “Águas do 

Oeste” 

• O plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos (POASD); 

• A limpeza e qualificação do fosso da muralha; 

• A evolução da dinâmica costeira. 
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A definição de objetivos específicos passa por estabelecer o modelo de estrutura espacial do 

território municipal que constitui uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento 

local prosseguida, devendo por isso integrar as opções de âmbito nacional e regional com incidência 

no nosso território municipal. É no âmbito da definição do modelo que é importante atender aos 

instrumentos de gestão territorial em vigor e aos que estão em vigor, em especial ao PNPOT e ao 

PROT-OVT, bem como, a outro tipo de planos de carácter estratégico. 

Este modelo assenta na classificação do solo em rural e urbano, consoante o destino básico dos 

terrenos, e desenvolve-se através da qualificação do mesmo, atendendo ao critério do uso 

dominante. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

SOLO RURAL 

Qualificação: 

• Espaços agrícolas ou florestais; 

• Espaços afetos a actividades industriais; 

• Espaços Naturais; 

• Espaços destinados a infraestruturas ou a 
outro tipo de ocupação humana que não 
impliquem a classificação como solo urbano. 

  

SOLO URBANO 

Qualificação: 

• Solos urbanizados; 

• Solos cuja urbanização seja possível 
programar; 

• Solos afetos à estrutura ecológica necessária 
ao equilíbrio do sistema urbano. 

 

Por estarmos no âmbito de um procedimento de revisão o que ocorre é uma reclassificação ou 

requalificação do solo. 

 

Os objetivos específicos devem também incluir os seguintes indicadores: 

1. Capital humano 

 

• Caracterizar os processos e tendências no quadro demográfico; 

• Caracterizar os grupos etários e identificar tendências, dado relevância aos níveis de 

formação e educação; 

5 – Objetivos Específicos do Processo de Revisão 
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• Caracterizar a estrutura sociocultural, nomeadamente a sua ligação com a base 

económica; 

• Caracterizar a estrutura de equipamentos que dão suporte às actividades socioculturais. 

 

2. Construção do território 

 

• Caracterizar o modelo de ordenamento regional e a integração da cidade e do concelho; 

• Equacionar e definir o processo de expansão dos perímetros urbanos por tipologias de 

ocupação (crescimento do perímetro da cidade, ocupação do litoral, espaço rural); 

• Equacionar os modelos de povoamento (escala do concelho) e ordenamento a adotar; 

• Equacionar a integração das tipologias de ocupação urbana do território. 

 

3. Matriz económica 

 

• Identificar a evolução das actividades que constituem a base económica do concelho; 

• Estudar a distribuição territorial e identificar, tipificando os “clusters” existentes bem 

como aqueles que são passíveis de ser fomentados; 

• Equacionar a inserção dos diferentes sectores/actividades económicas nas várias 

escalas, avaliando o seu potencial de competitividade. 

 

4. Estrutura ambiental 

 

• Caracterizar e identificar as potencialidades e os riscos inerentes à componente biofísica 

(geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia, climatologia,…); 

• Identificar os riscos tecnológicos e conflitos de usos patentes no território; 

• Equacionar os corredores de espaços verdes de enquadramento e de proteção, 

especialmente no que concerne à definição de uma estrutura verde para a cidade; 

• Equacionar a adequabilidade da delimitação das condicionantes REN e RAN. 

 

5. Infraestruturas e redes 

 

• Identificar a matriz de acessibilidades equacionando o seu potencial de fomentar a 

mobilidade de pessoas/produtos/actividades; 

• Caracterizar a capacidade e adequabilidade das redes de infraestruturas de distribuição 

de energia e água; 

• Caracterizar a adequabilidade das redes de recolha e tratamento dos vários tipos de 

resíduos produzidos pelas pessoas e actividades económicas. 
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Os principais pontos burocráticos a percorrer, para que seja dada resposta às exigências legais, para 

fazer face ao processo de revisão, resultam das disposições impostas pelo Decreto-Lei 316/2007, de 

19 de Setembro e demais legislação específica, já abordada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo decorre das etapas acima explanadas tendo, cada uma delas, acções próprias no seu 

desenvolvimento. Salvaguarda-se o facto de se tratar de um processo amplamente participado, no 

qual têm lugar desde os representantes das entidades locais, até aos representantes interessados da 

administração central e regional. 

Tendo consciência de que a revisão do PDM desencadeia todo este procedimento, importa desde o 

início assumir uma postura dinâmica, para que se possa dar resposta ao desafio com conteúdo, 

exequibilidade e em tempo útil. 

 

 

 

 

6 – Procedimentos do Processo de Revisão 

E 

T 

A 

P 

A 

S 

 

1 - Deliberação 

2 – Elaboração e Acompanhamento 

3 – Concertação Final 

4 – Participação/Discussão pública 

5 – Versão Final do Plano e Parecer final da CCDR 

6 - Aprovação 

7 – Ratificação, Publicação e Depósito 
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Face à complexidade do processo, propõe-se a seguinte metodologia: 

 

Procedimentos Iniciais 

1 - O DPGU elabora um relatório fundamentado que justifique a decisão de revisão; 

2 - A Câmara Municipal delibera dar início da revisão, fixa os objetivos e prazo e estabelece um 

período de participação preventiva, nos termos do artigo 77º do RJUE; 

3 - A Câmara Municipal publica em Diário da República, publicita na página da INTERNET e divulga 

nos meios de comunicação, a deliberação, comunica-a à CCDR juntamente com o relatório e 

solicita marcação de reunião preparatória, podendo desde logo propor a Comissão de 

Acompanhamento; 

4 - A Câmara Municipal e a CCDR estabelecem um acordo de compromisso para calendarização do 

programa de execução da revisão, incluindo os 33 procedimentos que constam do mapa anexo; 

5 - A Câmara Municipal estabelece uma parceria com a CCDR para definir, os termos de referência, 

os prazos e as formas de colaboração técnica a prestar pela CCDR, para elaboração da proposta 

da REN municipal, nos termos previstos no nº 2 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 

de Agosto; 

6 - A Câmara Municipal estabelece um protocolo com a DRAP para definir os prazos e as formas de 

colaboração técnica a prestar, para elaboração da proposta da RAN municipal, nos termos 

previstos no nº 5 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março. 

 

Quem faz e como se faz a revisão do plano 

1 - Os serviços internos do município através do DPGU/DEPPC elaboram o relatório técnico e a 

proposta de revisão; 

2 - A Câmara Municipal acorda e nomeia um responsável político pelo acompanhamento do 

processo; 

3 - A Câmara Municipal nomeia um gestor técnico do processo que será responsável pelo 

cumprimento dos objetivos e prazos acordados com a CCDR, bem como da gestão de todos os 

procedimentos legais, proposta de aquisição de serviços, pedidos de parecer, consultas, 

fornecimento de elementos técnicos, articulação com as entidades e serviços intervenientes e 

elaboração de informações/relatórios mensais e apresentações regulares à Câmara Municipal 

sobre o andamento do processo; 

4 - O gestor técnico do processo propõe, justificadamente, um responsável pelo apoio 

administrativo que se encarregará de toda a tramitação processual, incluindo publicitações no 

Diário da República, divulgações na página oficial e nos meios de comunicação, assegurar os 
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meios logísticos da participação pública, nomeadamente com as Juntas de Freguesia e outras 

entidades e assegurar o cumprimento rigoroso dos prazos dos procedimentos legais, etc.; 

5 - O gestor técnico faz uma análise e elabora um relatório sobre as condições técnicas necessárias 

que servirão de base à elaboração do Plano, nomeadamente: 

• Cartografia de base; 

• Mapas de ruído do concelho; 

• Redes de infraestruturas e equipamentos; 

• Elementos com condicionantes (cartas de uso do solo, rede natura 2000, áreas de ZEP, 

servidões elétricas e radioeléctricas, perímetros florestais, linhas de água, áreas 

portuárias, reservas naturais, etc.);  

Devendo elaborar as propostas de aquisição, ou atualização, se for caso disso. 

6 - O gestor técnico elabora o Caderno de Encargos e Programa de Procedimento por concurso 

limitado por prévia qualificação, nos termos do Código da Contratação Pública, para contratação 

de uma equipa multidisciplinar, com, pelo menos as seguintes valências: 

• Arquitetura na vertente do urbanismo (Coordenação); 

• Urbanismo e Planeamento do território; 

• Arquitetura paisagista; 

• Engenharia Civil (rede viária e infraestruturas); 

• Engenharia eletrotécnica e comunicações; 

• Engenharia do Ambiente; 

• Engenharia Agrónoma e Florestal; 

• Economia; 

• Sociologia; 

• Jurista (área de direito administrativo e do urbanismo). 

Esta equipa terá por missão elaboração dos seguintes documentos e acções: 

• Identificação dos fatores críticos para a avaliação técnica ambiental; 

• Caracterização, Diagnóstico e Modelo Estratégico; 

• Elaboração das propostas da REN e da RAN municipais; 

• Elaboração da proposta de plano, incluindo todo o conteúdo material e documental 

previsto no artigo 84º do RJIGT;  

• Reformulações decorrentes dos pareceres da Comissão de Acompanhamento e 

Concertação; 

• Apresentações públicas e/ou à Câmara Municipal; 

7 - Uma vez contratada a equipa multidisciplinar e identificados os fatores críticos, o gestor técnico 

propõe o procedimento de ajuste direto com consulta, ou concurso público para aquisição de 

serviços de elaboração do relatório ambiental, a elaborar por equipa multidisciplinar com, pelo 

menos, as seguintes valências: 
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• Engenharia Ambiental; 

• Arqueologia. 

Esta tarefa decorrerá em paralelo com a execução da proposta de plano para que exista completa 

compatibilidade entre ambas. 

 

Responsabilidades 

O responsável político designado será responsável pelo acompanhamento global do processo, 

incluindo a apresentação das propostas à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal que incluam 

acções estratégicas, bem como das propostas contratações de bens e serviços que impliquem 

despesas para a Câmara Municipal e ainda pela representação pública da Câmara perante a 

Administração Central e a Assembleia Municipal. 

O gestor técnico do processo será responsável pela coordenação geral da missão, por todas as 

propostas de nível técnico, incluindo a elaboração de protocolos com outras entidades, aspetos 

técnicos de propostas de aquisição de bens e serviços, fornecimento de todos os elementos 

necessários à elaboração das propostas, interligação entre serviços municipais, interligação entre as 

equipas multidisciplinares e sua relação com a Câmara, coordenação da apreciação das propostas e 

das apresentações técnicas, pelo cumprimento dos programas aprovados, incluindo os prazos 

acordados para as diversas tarefas e ainda pela elaboração de relatórios mensais sobre o âmbito dos 

trabalhos. 

A pessoa designada para apoio administrativo será responsável por toda a logística necessária às 

apresentações, pelas comunicações com outras entidades, pelas publicações e pelas publicitações 

nos prazos legalmente estabelecidos, pelas convocatórias de reuniões, pela divulgação e 

participação pública nas várias fases e, em geral, por todos os procedimentos administrativos que 

decorrem da complexidade do processo. 
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6 – Procedimentos do Processo de Revisão 

 

 

Conforme exposto anteriormente, o PDM atualmente em vigor, constitui um documento rígido e 

inflexível, que não traduz a realidade geográfica atual e a dinâmica socioeconómica existente, e 

obsoleto por se encontrar ultrapassado no tempo. Todavia, as omissões, lacunas e incongruências 

detetadas são agora percetíveis, dada a experiência, que foi sendo adquirida ao longo do período de 

aplicação do mesmo, por parte de todos os atores que, direta ou indiretamente, participam na 

gestão e ordenamento do território do Município. 

 

Do que foi referido anteriormente no presente relatório, dois aspetos devem ser salientados: por um 

lado, a componente estratégica que irá prevalecer na definição das propostas do novo Plano e na 

organização do seu modelo territorial; por outro lado a dinâmica que é conferida à participação de 

todos os interessados no processo, à concertação com os agentes e atores, institucionais ou 

privados, que intervêm no desenvolvimento municipal e à articulação das propostas com todas as 

entidades externas, responsáveis pela condução das políticas territoriais ou sectoriais, a nível 

regional ou nacional. 

Advém assim uma nova perspetiva na abordagem do PDM, sobretudo decorrente do atual 

enquadramento jurídico dos instrumentos de gestão territorial, nos quais este tipo de plano se 

inclui. Esta Revisão integra-se na 2ª geração de Planos Diretores Municipais, com os quais se 

pretende que as propostas territoriais envolvam no seu processo uma intervenção no sentido de 

garantir um desenvolvimento sustentável. 

A Revisão do Plano Diretor Municipal constitui mais um desafio que irá envolver toda a comunidade 

na avaliação, equacionamento e programação da atividade municipal. 

 

7 – Conclusão 


