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ATA  N.º  8/2014 
 

A T A  D A  S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  
A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E ,  

R E A L I Z A D A  N O  D I A  1 0  D E  O U T U B R O  2 0 1 4 :  
 

Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, no Auditório do 
Edifício Cultural do Município de Peniche, com a participação dos senhores Maria João 
Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Américo de Araújo Gonçalves (PS) e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues (PSD), respetivamente Presidente, Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
dos senhores António Manuel Prioste Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João 
(PS), Henrique Bertino Batista Antunes (CDU) e António Filipe Monteiro Victória (CDU), 
respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, 
Peniche e Serra d'El-Rei, e dos senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), Pedro 
Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques (PSD), Ana Cristina Maia da Costa 
(CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José António Bombas Amador (CDU), Paulo 
Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia Dias (PS), Célia Sousa Martins (PSD), Mariana 
da Conceição Santos Rocha (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel 
Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Braz (CDU), Álvaro André Paiva 
Amador (CDU) e Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) reuniu-se, extraordinariamente, 
a Assembleia Municipal de Peniche para um debate específico, conforme previsto no 
artigo 26.º do seu Regimento, tendo como ponto único da ordem de trabalhos o tema: 
Planeamento e ordenamento urbanístico no concelho de Peniche. 

A sessão foi aberta, pela senhora Presidente da Mesa, eram vinte e uma horas e 
cinquenta minutos, encontrando-se na sala vinte e dois dos vinte e cinco membros que 
compõem a Assembleia Municipal de Peniche. 

O senhor Humberto Manuel Costa Ferreira (PS) encontrava-se a substituir o 
senhor Henrique André da Silva Estrelinha (PS), que comunicou a sua ausência, nos 
termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

Não compareceram à reunião os senhores Sérgio Miguel Franco Martins Leandro 
(CDU), Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU) e Natália Susana Colaço Rocha (PS), tendo a 
Mesa informado que havia considerado as faltas justificadas, nos termos da alínea j) do 
n.º 1 do artigo 29.ºdo Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Assistiram à sessão o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), em cumprimento do estabelecido no n.º 2 do artigo 48.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de setembro, o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto Bombas 
Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes 
(CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Luís Lourenço Jorge Ganhão (PSD) e 
Cristina Maria Luís Leitão (PSD). 

Participaram na sessão, ao abrigo do n.º 3 do artigo 26.º do Regimento da 
Assembleia Municipal de Peniche, o Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística do Município de Peniche, senhor engenheiro José Marcolino Martins Pires, e 
a consultora jurídica do Município para a área do urbanismo, senhora professora doutora 
Fernanda Paula Oliveira. 

 
PERÍODO  DA  ORDEM  DO  DIA 
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PONTO ÚNICO :  PLANEAMENTO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO NO CONCELHO 

DE PENICHE :  
 

Consultora Jurídica do Município para a área do urbanismo, professora 
doutora Fernanda Paula Oliveira: 

Disse que: 
- Faria um enquadramento jurídico do planeamento e ordenamento do território. 
- A elaboração de um PDM pode, efetivamente, demorar muito tempo a ser 

executada, tendo como período médio de revisão 10 anos. Esta situação é inconcebível, 
na medida em que esse é o período normal de vigência de um PDM. Significa que, 
quando o PDM entrar em vigor, já se encontra desatualizado, com necessidades de 
adaptações. Há a necessidade de ter instrumentos de planeamento que consigam ter a 
flexibilidade suficiente e ir respondendo às questões que se vão colocando ao longo do 
tempo e que não conseguem ser previstas no início da elaboração do plano. 

- Elaborar um plano é projetar uma realidade futura. Um PDM é um instrumento 
de política municipal para o seu território e a concretização no território das várias 
políticas sectoriais. 

- Fazer uma revisão de um PDM neste momento é complicado, porque a 
legislação nesta matéria é alterada com bastante frequência, o que significa que muitas 
vezes os planos têm de voltar atrás no procedimento de elaboração para se adequarem à 
nova legislação. 

- A entrada em vigor da nova Lei de Bases vai implicar que os planos municipais 
se adaptem à nova Lei de Bases, mas também, que os planos elaborados pelo Estado, 
planos de hierarquia superior aos planos municipais se adaptem à nova realidade. O 
processo de alterações desses planos, que vinculam um PDM, vai ser feito ao mesmo 
tempo que a revisão do PDM, ficando desta forma o município, nas suas opções, 
condicionado pelas opções tomadas pelo Estado. 

- Existem muitas novidades nesta nova Lei de Bases, acentuando principalmente 
as alterações substanciais que surgem em matéria de classificação e requalificação de 
solos, deixando, por exemplo, de existir os terrenos chamados de urbanizáveis. 

- Há uma lógica nesta Lei de Bases que é o facto de as faculdades urbanísticas, o 
direito de urbanizar ou edificar, só são adquiridas mediante o cumprimento de deveres 
por parte dos proprietários dos terrenos. 

- As grandes dificuldades neste momento, para quem tem que intervir no 
território, são a adaptação a nova legislação, fazer a articulação de diplomas que estão a 
sair ao mesmo tempo, mas que estão desarticulados entre si e a dificuldade de colocar em 
prática todos estes processos. 

 
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, engenheiro 

José Pires: 
Fez uma apresentação sobre o planeamento e ordenamento urbanístico no 

concelho de Peniche: 
Disse que: 
- Em toda a legislação que saiu, até à data, existem princípios que são comuns, 

tais como o combate à habitação dispersa e a contenção dos perímetros urbanos. 
- Seria vantajoso existir um enquadramento legal para planos de alinhamento, 
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que, não tendo validade legal, são planos orientadores, e que, no caso de Peniche, têm 
feito toda a diferença em relação a todos os Municípios vizinhos. 

- Atualmente é exigido, aos Municípios, um programa de execução e verbas no 
Orçamento para executar esses planos.  

- É exigida uma distribuição equitativa dos custos, e que o sistema pericuativo 
obriga a haver uma forma de compensação, sendo difícil transmitir e convencer os 
interessados desta realidade. 

- No que diz respeito a planos orientadores, existe o Plano Regional 
Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo, de natureza regional, e que tem 
como um dos objetivos, definidos pelo DL 380/99, servir de referência aos planos 
municipais e intermunicipais. Este plano não vincula os particulares, mas é vinculativo 
para as entidades públicas, nomeadamente o Município. Salientou as orientações 
estratégicas da REN e a lei dos solos, que vieram introduzir grandes alterações e que terão 
impacto no planeamento municipal. Referiu, ainda, as orientações definidas na Magna 
Carta 2025. 

- A elaboração de um PDM exige que se trabalhe sobre cartografia atualizada e 
homologada pela DGT, e que no, caso de Peniche, ainda se continua a aguardar a 
homologação da cartografia obtida através da Oestecim. 

- Os planos de urbanização são para zonas abrangentes, perímetros urbanos, 
zonas de expansão e zonas já consolidadas. As questões prendem-se em saber como vão 
ser retomados estes planos, não sabendo quais são os perímetros urbanos, uma vez que 
é obrigatória a sua redução e como vai ser feita a sua programação, se existem ou não 
verbas para tal. 

- Eram avultadas as verbas para se elaborar a revisão do PDM, foi então criada 
uma equipa interna da qual fazem parte técnicos do DPGU e de outros departamentos, 
onde é feito aquilo que se pode e quando se pode, tendo em conta que nem sempre existe 
disponibilidade para tal por parte dos outros departamentos, uma vez que existem 
funções próprias do serviço. Neste momento temos uma grande parte dos estudos de 
caracterização feitos, no entanto, para alguns temas é necessário recorrer a entidades 
externas, o que provoca alguns atrasos. 

- Encontram-se atualmente em execução os estudos de caracterização referentes 
ao parque habitacional, incluindo os bairros sociais, perímetros urbanos e caracterização 
biofísica. Os estudos finalizados ou em fase de finalização correspondem aos da 
demografia, dos equipamentos de utilização coletiva, identificação dos solos (RAN), das 
infraestruturas, dos transportes e comunicações e, do património histórico e 
arqueológico. As principais dificuldades prendem-se com o atraso do processo de 
homologação da cartografia, a falta de algumas valências técnicas, nomeadamente 
geologia, agronomia, florestal, entre outras e a falta de software para alguns estudos. 

- A reabilitação urbana será a grande aposta dos municípios para revitalização 
do sector da construção, que em termos económicos e de trazer vida às cidades é 
fundamental. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Agradeceu especialmente a presença e as apresentações da senhora professora 

doutora Fernanda Paula Oliveira e dos técnicos do Município, nomeadamente ao senhor 
engenheiro José Pires. 
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Disse que: 
- Iria fazer comentários genéricos em relação ao que existe sobre Planos de 

Ordenamento no Concelho de Peniche, mencionando, nomeadamente, algumas palavras 
deixadas pela senhora professora doutora Fernanda Paula Oliveira, tais como, vontade e 
iniciativa da Câmara Municipal de Peniche, gestão urbanística ativa, urbanização 
programada e estratégia, conceitos que julga estranhos à Câmara Municipal de Peniche. 

- Por parte da Câmara Municipal de Peniche não houve qualquer iniciativa em 
termos urbanísticos, qualquer opção de ordenamento relevante, não foram corrigidos 
determinados erros do PDM, não foram concluídos os planos previstos no PDM, não 
houve quaisquer projetos estratégicos que levassem a intervenções de ordenamento. 

- A urbanização programada ou estratégia é inexistente, não existe política 
municipal territorial, o que explica, de alguma forma, a razão de não existir a elaboração 
de um PDM há mais tempo e ter de se iniciar o processo. 

- Cabe a todos (Câmara Municipal e Assembleia Municipal) explicar porque não 
se pode construir, por existirem zonas por reabilitar, e que o PDM tem que ser alterado 
no sentido do desaparecimento das zonas urbanizáveis. 

- Sabe que a alteração constante da legislação é uma realidade com que se pode 
contar, mas não são as responsáveis pela definição de estratégia, política municipal e 
ideias, essas tem de partir do executivo. 

Perguntou se existe conhecimento de algum município que esteja a tomar em 
linha de conta os riscos de alterações climáticas e subida do nível do mar, na elaboração 
dos seus planos de ordenamento, se os riscos deveriam ser considerados e, no caso de 
não serem considerados, se os municípios podem ser responsabilizados pela ação da 
natureza. 

 
Consultora Jurídica do Município para a área do urbanismo, professora 

doutora Fernanda Paula Oliveira: 
Disse que: 
- Faria algumas considerações antes de responder às questões colocadas pelo 

senhor Ademar Marques. 
- Tem vindo a falar, há anos, em gestão urbanística municipal, ter vontade e 

iniciativa, gestão ativa, urbanização programada e estratégica, porque é exigido por lei, 
desde 98, mas normalmente o que acontece é que a lei é mudada e não a prática. 

- A grande questão é saber como se faz gestão urbanística programada, como se 
intervêm no território, como se programa, o que é programar. 

- Um dos problemas do nosso território é a dispersão e a demografia. 
- Processos urbanísticos programados não são fáceis e acontecem muito 

raramente, na medida em que temos um diploma a dizer que a gestão urbanística deve 
ser programada e um regime jurídico de urbanização e edificação a dizer que o município 
vai licenciando as operações conforme vão chegando. 

- Um processo urbanístico programado pode partir do particular e, para isso, é 
necessário mudar a mentalidade dos proprietários dos imóveis. Deve ser explicado às 
pessoas que o facto de o plano mencionar que determinada área é urbanizável não quer 
dizer que as pessoas tenham o direito de nela construir. 

- São relevantes as questões colocadas pelo senhor Ademar Marques, uma vez 
que o problema do planeamento territorial foi a execução de planos para o território sem 
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se conhecerem os riscos. Quanto aos riscos particulares da orla costeira, falamos em 
sobreposição de jurisdições, gestão municipal mas também gestão do Estado. Os 
municípios confiam que o plano de ordenamento está bem feito e, como este prevalece e 
a entidade responsável pelo POOC acompanha a elaboração do PDM, quase que não é 
deixada margem de decisão aos municípios. No fundo, existe, no limite, uma 
responsabilização, mas nunca uma responsabilidade exclusiva dos municípios, o Estado 
tem também uma forte responsabilidade nessas matérias. 

 
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, engenheiro 

José Pires: 
Disse que: 
- Gostaria de esclarecer duas questões, ainda relativas aos riscos. O município é 

obrigado a efetuar uma carta de riscos e a estudar os riscos naturais, onde está incluída a 
orla costeira, os riscos tecnológicos e os mistos, tal como se verifica no índice de estudos 
de caracterização do PDM. Estes estudos dependem de alguns fatores, nomeadamente 
de ferramentas próprias. Este é dos poucos temas onde existe alguma colaboração, quer 
por parte da CCDR, da APA e da Proteção Civil. 

- Relativamente ao facto de não se poder construir por não existirem planos de 
urbanização ou planos de pormenor, isto deve-se a uma particularidade do nosso PDM, 
que aconteceu por engano, e que tem a ver com a continuidade do tecido urbano. 

- A questão da continuidade do tecido urbano já está ultrapassada e a funcionar 
muito melhor, com regras mais claras aprovadas pela Câmara Municipal e pela 
Assembleia Municipal. 

 
Célia Martins (PSD): 
Disse que:  
- Em termos de planeamento e ordenamento do território, a prioridade é a 

revisão do PDM. O PDM em vigor data de 1995 e encontra-se num estado desadequado 
e desarticulado em termos de enquadramento legal, do modelo de desenvolvimento 
estratégico, pois a realidade económica e social é bem diferente, e em termos técnicos, 
mais evidente do ponto de vista da cartografia de base utilizada. Neste sentido, é mais 
importante redefinir o modelo de organização espacial do território em consonância com 
a estratégia de desenvolvimento municipal de uma forma conjunta, do que atuar 
pontualmente com recurso a PU e PP iniciados há vários anos sem estar bem definido o 
que se quer realmente para aquele local. 

- Reconhece que a revisão do PDM exige um grande esforço por parte da equipa 
técnica porque é um processo complexo e que obriga a várias exigências, algumas 
reforçadas com a integração das normas dos programas territoriais, mas não considera 
que a alteração recente da legislação venha condicionar assim tanto o desenvolvimento 
dos estudos de caracterização. 

- Não concorda que a constante alteração da legislação influenciou a viabilização 
da continuidade dos planos de urbanização. Refere que a constante atualização da 
legislação traz de facto obstáculos mas na realidade só neste município é que não se 
aprovam planos. Outros municípios deparam-se com os mesmos problemas mas 
conseguem desenvolver e ver aprovados os seus planos, adaptando-se às novas normas 
e acima de tudo definir uma estratégia. 
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- Acerca da questão da cartografia mencionada pelo engenheiro José Pires, refere 
que a cartografia enviada pela OesteCIM, não se adequa à revisão do PDM porque o 
plano incide sobre todo o território, e essa cartografia cinge-se apenas aos aglomerados 
urbanos; E, tendo em conta o enquadramento legal da cartografia a ser utilizada no 
âmbito dos planos data de 2009, este procedimento deveria ter sido acautelado a tempo. 
Menciona ainda, que o processo de homologação, atualmente em curso, não impede a 
sua utilização na fase atual de caracterização. 

- Para fomentar a participação pública, porque entende que um dos grandes 
obstáculos ao planeamento é a ausência de uma cultura cívica que valorize o 
ordenamento do território, propõe criar condições e canais de informação que cheguem 
de facto aos munícipes, privados, associações e instituições, com base numa linguagem 
percetível e simples. 

- Sendo da competência do município a elaboração dos planos territoriais, este 
deve apostar numa política ativa de participação e ir mais além do que está expectável 
na lei, designadamente através da promoção de sessões de esclarecimentos no âmbito 
dos planos em curso, em especial, da revisão do PDM, com o apoio das freguesias para a 
comunidade em geral e para a comunidade escolar. 

- Alerta para a necessidade de atualizar e melhorar a forma como é 
disponibilizada a informação nesta matéria na página de internet no site da câmara, 
dando cumprimento à lei. 

- Solicitou que fosse disponibilizado à Assembleia Municipal o cronograma do 
processo de revisão do PDM que está previsto, os valores até agora gastos para a execução 
dos mesmos e os custos previstos. 

 
Consultora Jurídica do Município para a área do urbanismo, professora 

doutora Fernanda Paula Oliveira: 
Disse que: 
- Foi tocado um aspeto importante, que faz parte do Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território, a cultura de ordenamento do território. 
- Deveriam ser criados programas escolares de educação ambiental e urbana. 
- O papel do município é importantíssimo na discussão pública mais participada, 

uma vez que é quem está a tomar decisões sobre o território. 
- Tem de ser explicado às pessoas que têm direitos, mas também têm deveres na 

questão do ordenamento do território. As questões de educação, não só urbana, mas 
também ambiental e de ordenamento do território, são fundamentais para que a 
mentalidade possa mudar. 
 

Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, engenheiro 
José Pires: 

Disse que: 
- Gostaria de esclarecer que não utilizou como desculpa para a inexistência dos 

planos de urbanização a alteração da legislação. 
- Houve realmente muita alteração na legislação, até 2007, no entanto, isso não 

foi impedimento para os planos de urbanização não avançarem, uma vez que estes 
tiveram início em 2000. 

- Os planos de urbanização foram entregues inicialmente a equipas externas, 
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existiram estudos, informações dos nossos serviços, no entanto, só não foram aprovados 
por não existir um consenso por parte da Câmara. Este processo foi sendo arrastado até 
ao surgimento de nova legislação, facto que nos obrigou a voltar para trás. É verdade que 
outras câmaras aprovaram os seus planos, uns obtiveram bons resultados, outros nem 
por isso, e existem alguns exemplos disso. 

- Em relação à cartografia, a da Oeste CIM, realmente, não podia ser cartografia 
base para o PDM, mas era importantíssima para os estudos de caracterização e 
nomeadamente para os perímetros urbanos.  

- Quando se iniciou a revisão dos PDM, a cartografia existente nas comissões de 
acompanhamento levantava sérias dúvidas e sistematicamente pareceres desfavoráveis 
por parte de algumas entidades, nomeadamente nas questões relacionadas com as linhas 
de água, estas não coincidiam com as existentes na cartografia militar. Quando esses 
problemas surgiram resolveu-se adquirir cartografia própria, mas os preços da 
cartografia, em 2009, não são comparáveis com os valores de cartografia atualmente, facto 
que condicionava a sua aquisição. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que:  
- Gostaria de ter uma relação de todos os planos que a Câmara começou a 

elaborar, a partir do ano 2000 e anteriores, visto o plano de urbanização do Baleal ser 
anterior a 2000, os desenvolvimentos, os custos e o estado atual desses planos. 

- Não se recorda de haver planos nas circunstâncias mencionadas pelo senhor 
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, ou seja, os planos não 
foram aprovados por não haver consenso por parte da Câmara, no período em que foi 
vereador, de 2005 a 2009. 

- Nestes nove anos de mandato do senhor António José Correia, nada foi 
resolvido acerca dos planos, eventualmente devido a uma série de fatores, 
principalmente o facto da gestão urbanística ter de ser proactiva, o que não acontece. 

- Alguma coisa falhou no processo da elaboração dos planos e gostaria de saber 
o quê. 

- Sempre insistiu para que a Câmara fosse promotora de atitudes de valorização 
de reabilitação das habitações degradadas e que deveria ser criado um programa que 
incentivasse a reabilitação das casas degradadas. 

- Está caótica a situação das construções em algumas áreas do concelho e o facto 
de não se tomar decisões é pior do que decidir mal. 

- Foram aprovadas, pela Câmara da CDU, nos dois mandatos decorrentes, as 
linhas orientadoras da Magna Carta 2025, no entanto, nada subordinado ao que foi 
aprovado foi concretizado. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que:  
- Tinha uma outra expectativa desta reunião, assistimos aqui a um desenrolar de 

dificuldades inerentes a levar a bom porto os instrumentos de planeamento e 
ordenamento do território.  

- O nosso PDM foi aprovado em 95, sendo que, em 2005, deveria ter sido iniciado 
o seu processo de revisão. 
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- Existem também, em outras áreas, projetos que se regem por legislação em 
constante mudança, o que não impede que esses projetos se concluam, ou seja, é feita 
uma adaptação do projeto a essas alterações da lei. Acha que às dificuldades inerentes 
têm de ser encontradas soluções e não ser criado um muro de lamentações das 
dificuldades. 

- A ausência de instrumentos de planeamento e ordenamento do território no 
nosso concelho é uma situação muito grave, na medida em que, quando existe a 
possibilidade de haver um investimento, não se sabe dizer onde é que este pode ser feito, 
gerando uma série de outras situações que levam ao abandono do concelho para 
trabalhar, residir, etc. 

 
Consultora Jurídica do Município para a área do urbanismo, professora 

doutora Fernanda Paula Oliveira: 
Disse que: 
- Somos dos países que mais legisla e o nosso legislador acha que as coisas 

mudam mudando a lei, o que não é verdade, visto o problema não ser um problema de 
legislação, mas sim um problema de práticas. 

- Acha que a produção legislativa em excesso é desnecessária, era suposto este 
diploma ser uma lei de solo. 

- É importante ter bons planos, mas é muito importante ter uma gestão proactiva, 
o fazer as coisas acontecer. 

- Fez uma referência importante à questão da remuneração por serviços de 
ecossistema, onde os proprietários que têm terrenos, nos quais não podem fazer nada, 
por serem terrenos do ponto de vista ambiental importantes e por isso devem ser 
preservados, devem ser remunerados, porque os seus terrenos estão a prestar um serviço 
à comunidade. E, se estas novidades forem aplicadas, é um passo muito importante para 
mudar a lógica daquilo que tem sido até agora. 

 
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, engenheiro 

José Pires: 
Disse que em todas as intervenções ouvidas, foi dito que esperavam explicações 

mais concretas, isso é possível, mas é preciso tempo para discussão e ponderação destas 
situações. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que também tinha expectativas de ver um plano aprovado, uma discussão 

pública intensa sobre um determinado plano e que gostaria de ter acompanhado um 
desses planos, não por ser uma questão de gosto pessoal, mas porque há uma enorme 
necessidade de planear o território. 

 
José Leitão (PSD): 
Disse que: 
- Percebia bem todos os constrangimentos que os PDM de primeira geração 

trouxeram, uma vez que aprovou um PDM que foi publicado em 1995, e tem noção de 
toda a legislação e imposições que foram feitas para podermos ter PDM. 

- Queria esclarecer que nunca colocou em causa o trabalho dos técnicos da 
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Câmara. 
- Quanto ao plano de urbanização do Baleal, o que atualmente existe não se trata 

do melhor exemplo. 
 
Paulo Balau (PSD): 
Disse que: 
- Deveríamos atender a outros fatores no que respeita ao desordenamento do 

território, face ao aparecimento dos planos, nomeadamente o resultado de um pós 25 de 
Abril e de um crescimento económico. Houve um “boom” de construção, que provocou 
essa desorganização no território e não propriamente de passar a existir regulamentação 
sobre o território. 

- Gostaria de fazer uma recomendação à Câmara, no que diz respeito à segunda 
fase do projeto do fosso das muralhas, e que tem a ver com a continuação daquela obra, 
que não nos deixemos ultrapassar pela legislação. 

 
Célia Martins (PSD): 
- Questiona se existe intenção de aprovar o plano de urbanização do Vale do 

Grou, à luz da norma transitória da nova lei de bases, ou seja, com base na legislação 
anterior; 

- Pergunta se há intenção de delimitar e aprovar áreas de reabilitação urbana, por 
constituir um instrumento que traz muitas vantagens para todos, porque confere aos 
proprietários encargos sobre os edifícios mas também o direito de acesso aos apoios e 
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana e no atual contexto financeiro, estes 
incentivos são positivos. 

 
Consultora Jurídica do Município para a área do urbanismo, professora 

doutora Fernanda Paula Oliveira: 
Disse que é verdade que, com o aparecimento dos planos, o território ficou mais 

desorganizado, com perímetros muito extensos, falta de programação municipal, devido 
à legislação, que apontava nesse sentido, que houve um “boom” imobiliário, mas os 
planos serviam exatamente para disciplinar onde isso poderia acontecer. Que, desde 1998 
temos instrumentos na lei que permitiam disciplinar a situação e foi pena não os terem 
utilizado. 

Referiu que a aposta passa pela reabilitação urbana, esta tem de ser feita através 
de uma gestão integrada, e não só através da reabilitação de edifícios e de espaço público.  

Disse que é necessário dar vida às cidades. 
 
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, engenheiro 

José Pires: 
Disse que: 
- Em relação à questão colocada sobre do plano de urbanização de Vale do Grou 

e à norma transitória, a resposta é sim, enquanto técnicos. A caracterização está feita mas 
as opções são políticas.  

- Relativamente à reabilitação urbana, gostaria que todos vissem a parte do 
trabalho de caracterização que está feito, sobre a cidade de Peniche, mas que por falta de 
meios não foi possível dar-lhe continuidade. 
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- Respondendo ao senhor José Leitão, em relação ao plano de urbanização do 
Baleal, tratam-se de situações de alojamento local e a Câmara não pode recusar, desde 
que as habitações estejam legais e tenham condições. 

 
Presidente Câmara Municipal, António José Correia (CDU): 
Disse que: 
- Existiam dois níveis de respostas, as políticas e as técnicas. 
- Não está a acontecer em Peniche, atualmente, situações de desordenamento e 

construção como temos exemplos anteriores. 
- Sugeria um exercício a todos, de verificarem em que momentos e que força 

política existia aquando destas situações e se existia PDM ou não nessa altura. 
- É de notar uma alteração qualitativa significativa, ao nível das competências 

que parte de duas componentes, uma já existente (equipa de técnicos da Câmara 
Municipal de Peniche) outra adquirida (consultora jurídica na área do urbanismo). 

- Peniche foi onde se verificou a redução mais significativa do número de 
desempregados. 

- A questão do alojamento local é resultado de uma legislação do Governo e que 
pode ser positiva a nível económico. 

- A Magna Carta Peniche 2025 foi dos processos que, do ponto de vista 
participativo, mais apelou à participação e onde estão as nossas prioridades. 

- Relativamente a planeamento e orientação estratégica, não concordava porque 
nunca existiu. 

- À Câmara não lhe falta proatividade, o facto de não se chegar a acordo com 
alguns projetos deve-se ao facto de existir especulação imobiliária e das dificuldades que 
nos são colocadas por quem decide acima de nós.  

- Deveria existir mais informação sobre este tema do ordenamento, mesmo a 
nível da educação. 

- Em relação ao projeto do fosso da muralha está bem encaminhado. 
- Relativamente aos estudos de caracterização, é uma matéria que, ao nível das 

grandes opções do plano e do orçamento, vai estar contemplada a contratação de serviços 
externos para este domínio. 

- Vamos ter um plano de urbanização para o Vale do Grou, que é a Câmara que 
o está a fazer e onde já foi feito algum investimento, recrutando para algumas questões 
pontuais a empresa Quaternaire. Isto vai acrescentar valor àqueles terrenos. 

 
Paulo Rodrigues (PSD): 
Disse que nunca referiu que a Câmara deveria ter anuído à especulação 

imobiliária nas zonas turísticas especiais ao intervalo de tempo que existiu entre o 7 de 
maio de 2007 e o dia da assinatura do contrato. 

 
Ademar Marques (PSD): 
Disse que:  
- Gostaria de recordar que o tema da construção dos mamarrachos não é inédito 

na Assembleia e que tal como o PSD de hoje não se sente responsável pelos votos que, há 
30 anos, viabilizaram esses mamarrachos, também o Presidente da Câmara não tem de 
se sentir responsável pelos votos da CDU de então que também foram a favor dos 
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mamarrachos. O que é importante é que, após verificados os erros cometidos, tenham 
sido evitados novos erros. 

- Regista também com grande agrado que o PSD tenha sido quem manifestou, 
nesta Assembleia, o interesse pela resolução dos problemas, porque foi o único partido 
que fez intervenções. 

 
Presidente da Mesa, Maria João Avelar (PSD): 
Disse que: 
- Agradecia a todos quantos participaram, em particular à senhora Professora 

Fernanda Paula Oliveira.  
- Parece ser importante que a apresentação que foi feita seja disponibilizada a 

todos os membros da Assembleia Municipal, bem como todos os outros pedidos formais 
que foram feitos. 

- É muito importante canalizar informação sobre a revisão do PDM, quer para o 
executivo quer para os munícipes e nessa perspetiva julga ser possível melhorar. 

 
ENCERRAMENTO :  
 
Sendo uma hora e trinta minutos do dia onze de outubro, a senhora Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com a senhora Presidente da Mesa assino, nos 
termos dos números um e dois do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. 

 


