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Introdução 

A apresentação das Grandes Opções do Plano (GOP) representa o cumprimento de um 
imperativo legal, uma vez que, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro de acordo com as regras definidas no Decreto-Lei nº 54-
A/99, de 22 de fevereiro “POCAL”, compete ao Executivo Municipal apresentar os 
documentos previsionais, cabendo à Assembleia Municipal a sua apreciação e votação.  

Este mesmo documento procura, sobretudo, fazer um ponto de situação da gestão 
municipal, identificar as oportunidades, definir prioridades e orientações estratégicas 
para o Município perspetivando o desenvolvimento do Concelho.  

Incluem-se os principais projetos, iniciativas, investimentos e as atividades mais 
relevantes da gestão autárquica. No enquadramento do documento anterior (GOP 
2019), onde foram apresentadas as estratégias e pretensões para cada área da gestão 
municipal, de uma forma mais aprofundada e com uma visão de futuro, para um período 
temporal mínimo de três anos, surgem as Grandes Opções do Plano 2020. 

Continuamos a defender que as áreas a limpeza e o ordenamento do território, a 
reabilitação do património, a restruturação dos serviços, a Educação, o Turismo e a 
Cultura são aquelas que carecem de maior atenção face às fragilidades da gestão 
municipal.  

O mandato tem sido pautado pela preocupação com a necessária e exigente 
reorganização dos serviços, pela situação delicada das candidaturas aos fundos 
comunitários Portugal 2020, com a dinamização do demorado processo de revisão do 
PDM e também com a descentralização de competências. As prioridades do executivo 
foram sendo definidas e trabalhadas para dar resposta a estas exigências, procurando 
simultaneamente captar investimentos e recuperar a confiança das empresas e dos 
munícipes. 

Os próximos anos serão de uma exigência financeira suplementar, consequência da 
execução das candidaturas aos fundos comunitários devido ao facto de: 

 O investimento da responsabilidade Municipal que advém das candidaturas nos 
próximos dois anos poderá ultrapassar os cinco milhões de euros; 

 A reorganização administrativa municipal implicará um reforço substancial do 
corpo técnico, com um acréscimo substancial das despesas daí decorrentes; 

 As respostas às frentes prioritárias obrigam a um esforço considerável. A título 
de exemplo referenciamos algumas: Berlengas, Pinhal Municipal, ETRS – Estação 
de Tratamento de Resíduos Sólidos, Parque de Campismo, telhados com 
amianto, substituição de grande parte da frota de máquinas e viaturas, estrada 
Marginal Norte, falésias em maior risco, etc.; 
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Desconhecendo-se, ainda, a totalidade das implicações financeiras resultantes da 
descentralização de competências, assumidas ou a assumir futuramente, pelo Município 
devemos procurar, dentro da medida do possível, manter uma política de contenção 
orçamental que nos permita fazer face a encargos substanciais que poderão, em alguns 
momentos da gestão anual criar constrangimentos. No entanto, não podemos deixar de 
realizar os investimentos que consideramos importantes e que possibilitem, o mais 
rapidamente possível, construir infraestruturas que nos ajudem a sustentar novas 
dinâmicas de desenvolvimento. Os constrangimentos financeiros não poderão ser 
impeditivos para que continuemos os esforços necessários para a realização de 
investimentos e intervenções prioritárias, no sentido de não perdermos mais 
oportunidades, bem como executar as mudanças necessárias que nos permitam encarar 
a próxima década de fundos comunitários de uma forma estruturada e planeada.  

Reforçar nos investidores a certeza que Peniche é um Concelho com muitas 
potencialidades, onde existem boas oportunidades de investimento. Os acessos às 
praias, a proteção do sistema dunar, a construção de passadiços, as obras de 
ordenamento da Estrada dos Remédios em Peniche, da Rua Principal da Bufarda, da Rua 
Nª Sr.ª da Guia em Ferrel e da Rua D. Francisco Coutinho em Atouguia da Baleia, para 
além de constituírem uma opção de reforço da qualidade de vida no Concelho, servirão 
também para afirmar a disponibilidade e a determinação em investir. 

Podemos caracterizar o momento atual como uma fase de transição resultante da 
confluência de quatro frentes de grande relevo: a aproximação do fim do Quadro 
Comunitário de Apoio 2020 que, em termos de execução, será inevitavelmente 
prolongado, pelo menos, por mais um ano; o Organograma Municipal consubstanciado  
com uma nova proposta de organização administrativa; a conclusão da revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM), que se pretende finalizada dentro dos prazos previstos; e, 
finalmente, a definição do processo de Descentralização de Competências da 
Administração Central para as autarquias. 

Importa, portanto, refletirmos todos, a fim de conseguirmos uma estratégia partilhada 
que nos permita percorrer o caminho mais acertado para o nosso Concelho.  
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Organização Administrativa 

Para sermos bem-sucedidos na reorganização administrativa importa dar continuidade 
o caminho de reestruturação e fortalecimento técnico e administrativo do Município. 

A proposta de organograma, a ser apresentada, brevemente, ao Executivo Municipal, 
perspetiva, no seu essencial, a implementação de uma maior descentralização e 
responsabilização ao nível das chefias de divisão, mas também das chefias intermédias. 
Tendo em consideração que, para conseguirmos dotar o Município de maior capacidade 
de resposta e de melhores serviços, teremos de implementar também com alguma 
urgência uma política de gestão que passe pelo reforço e rejuvenescimento atempado 
dos nossos quadros técnicos. Parece-nos claro, nesta proposta que a criação de novas 
Divisões Administrativas tem como principal objetivo procurar imprimir uma maior 
dinâmica nalgumas frentes estruturais e essenciais para o desenvolvimento do Concelho 
e um propósito de interligação muito forte entre todas as Divisões e, ainda, não 
podemos deixar de referir, a responsabilização e a motivação dos dirigentes e técnicos 
do Município. 

Alguns dos processos administrativos dos serviços de administração pública são 
demasiados morosos para as exigências que se deveriam impor. Ou porque por si só são 
complicados, exigentes e burocráticos ou porque algumas insuficiências de pessoal, de 
meios técnicos e outras não têm permitido uma maior eficácia. Ou até porque, em 
resultado de muitas circunstâncias, a motivação para fazer melhor não é fácil conseguir. 

Seja porque desacreditaram ser possível fazer melhor ou porque se sentem injustiçados 
pelos salários praticados, pela estagnação das carreiras profissionais ou por uma 
qualquer outra razão. 

Há, desde logo, uma grande dificuldade, a de não existirem meios ou formas para 
premiarmos ou reconhecermos todos aqueles que se destacam no desenvolvimento das 
suas atividades e responsabilidades. 

Depois há que assumir que continua a existir a necessidade de reforçar alguns serviços, 
ou porque as equipas são insuficientes ou porque em outros casos não existem mesmo 
determinadas especificidades técnicas para dar resposta às exigências que importa 
corresponder. 

 

Fundos Comunitários e Outros Incentivos ao Investimento 

Encontra-se, atualmente, em vigor o VI período de programação financeira 2014-2020, 
designado de Portugal 2020, sustentado no Acordo de Parceria adotado entre Portugal 
e a Comissão Europeia, que congrega 5 dos principais Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP. 
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Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), vulgarmente designados de 
fundos comunitários são a principal fonte de cofinanciamento, colocada ao dispor dos 
municípios, destinada a apoiar a concretização de projetos estruturantes e a promover 
o desenvolvimento regional e local. Trata-se de uma fonte de financiamento ímpar, que 
apoia os projetos estratégicos de iniciativa municipal, em regra, com comparticipações 
não reembolsáveis que rondam os 85% das despesas elegíveis.  

Face à importância que os fundos comunitários assumem no apoio à materialização dos 
principais projetos e iniciativas municipais é de fulcral importância para qualquer 
município reforçar as condições para que exista permanentemente uma carteira de 
projetos com algum grau de desenvolvimento e de maturidade, que sejam mais dos que 
meras ideias ou intenções. 

A existência desta carteira permanente de projetos com algum grau de desenvolvimento 
e de maturidade permitirá, por um lado, garantir a possibilidade de submissão e de 
aprovação de candidaturas em prazos mais curtos, aumentar a fiabilidade dos valores 
de investimento associados a uma determinada operação, executar mais rapidamente 
os fundos comunitários contratualizados, diminuir o risco de libertação de 
cofinanciamento consignado e não executado e, por fim, possibilitar o acesso à fase de 
overbooking, na qual é redistribuído por novas candidaturas, o cofinanciamento 
comprometido e não executado em tempo útil por outros municípios. 

Ultrapassada uma fase inicial de preparação e negociação dos fundos comunitários, de 
estruturação, organização e desenvolvimento dos respetivos projetos e candidaturas, 
encontramo-nos agora num período em que é fundamental executar bem e a bom ritmo 
para que a execução financeira corresponda aos compromissos que se encontram 
assumidos. 

No âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) encontra-se a 
decorrer a bom ritmo a empreitada de “Reabilitação das Envolventes de 4 Bairros Sociais 
(Calvário, Valverde, Fernão de Magalhães e Coosofi)”, tendo já sido parcialmente 
concluída a empreitada de “Reabilitação de 12 Fogos Devolutos do Bairro do Calvário e 
de 2 Equipamentos para Intervenção Comunitária (Casa do Calvário e Casa da Bica)”. 

A “Construção de Percurso Pedonal e Ciclável - Ligação ao Casal da Vala” teve finalmente 
a respetiva candidatura aprovada, praticamente ao mesmo tempo em que a empreitada 
foi consignada e em que se iniciaram os trabalhos no terreno. 

A “Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica” aguarda aprovação da respetiva 
candidatura, o que se espera que venha a ocorrer durante o mês de outubro de 2019. 

Por fim, a candidatura relativa à “Recuperação do Fosso da Muralha - 2.ª Fase” que se 
consubstanciará na Requalificação da Rua da Ponte Velha, aguarda a aprovação por 
parte do Centro 2020, o que é expectável que possa vir a ocorrer até ao final do ano de 
2019. 
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No âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) do Oeste 
encontra-se a decorrer a empreitada de “Construção do Centro Escolar de Atouguia da 
Baleia”, tendo sida submetida uma reprogramação da candidatura de modo a serem 
contempladas as devidas alterações aos projetos e a empreitada adicional, entretanto 
já adjudicada. A referida reprogramação foi apresentada no final do mês de outubro de 
2018, encontrando-se atualmente ainda em análise. 

Também no âmbito do PDCT do Oeste, concretamente na prioridade de investimento 
6.3 – Património Cultural, já se encontra adjudicada a empreitada de “Recuperação do 
Forte de N.ª Senhora da Consolação”, sendo expectável que ocorra em breve a 
consignação e o início da obra. 

Ainda no âmbito do PDCT do Oeste e na mesma prioridade de investimento, conforme 
já tinha sido previsto em 2018, concretizou-se a possibilidade de poder ser apresentada 
uma candidatura para “Recuperação das Muralhas de Peniche”, com um 
cofinanciamento máximo de 937.499,35 euros. Esta oportunidade foi criada na 
sequência de uma reprogramação intercalar do Programa Centro 2020, que já se 
encontra negociada e aprovada a nível regional e nacional, faltando a sua aceitação por 
parte da Comissão Europeia. A respetiva candidatura foi submetida em junho de 2019, 
encontrando-se em fase de análise. 

Também em matéria de cultura, mas na área da programação, da realização de eventos 
e da promoção da identidade marítima, importa destacar que 2020 será um ano em que 
será reforçada a execução física e possivelmente a conclusão da candidatura “Territórios 
com história: o mar, a pesca e as comunidades - programação cultural em rede dos 
municípios de Ílhavo, Peniche e Murtosa” com diversas ações já agendadas para os 3 
concelhos. 

Não saindo do domínio da identidade e cultura marítima, foram aprovadas pela Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo e pelo MAR 2020 4 das 5 
candidaturas submetidas pelo Município de Peniche ao Programa Mar2020 em fevereiro 
passado, no âmbito do GAL Pesca Oeste: “Musealização do Sítio Arqueológico do 
Morraçal da Ajuda”, “Valorização Paisagística do Depósito Funerário de Catástrofe do 
Naufrágio do Navio San Pedro de Alcantara”, “Criação da marca Rendas de Bilros de 
Peniche" e “Capital da Onda – Rebranding: Estudo de Mercado e Plano de Marketing”. 

Entretanto, com a abertura de um novo aviso do GAL Pesca Oeste, está já prevista a 
submissão de mais duas candidaturas, uma para “Recuperação da Barca de Armação 
Júdice Fialho”, anteriormente indeferida, mas que agora terá maiores garantias de 
aprovação por via da existência de um maior enquadramento das despesas elegíveis e 
outra para implementação da “Rota Turística - Voltas de Mar”. 

Já admitida e com aprovação prevista até ao final de 2019 encontra-se a candidatura do 
“Parque de Ciência e Tecnologia do Mar – SmartOcean”, a instalar em Peniche, cujo 
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beneficiário será a associação constituída para o efeito e da qual o Município é o sócio 
maioritário. 

A candidatura PEPAL (5.º Programa de Estágios Profissionais da Administração Local) 
encontra-se fisicamente concluída, faltando terminar os relatórios de execução que 
permitem solicitar os pagamentos periódicos do cofinanciamento previsto. 

Atualmente está aberta a possibilidade de candidatura à 6.ª edição deste programa, o 
que deverá ocorrer até ao próximo dia 18 de outubro, na sequência da aprovação pela 
Direção-Geral da Administração Local da pré-candidatura do Município de Peniche à 
realização de 23 estágios de nível 4, 5 e 6. 

Aguarda-se que até ao final de 2019 sejam aprovadas as candidaturas submetidas ao 
POSEUR no âmbito da Medida “Proteção do Litoral”, que implicaram a assinatura de um 
contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Agência Portuguesa 
do Ambiente e o Município de Peniche para a “Recuperação Ambiental do Cordão Dunar 
da Baía Norte - Praias da Cova da Alfarroba, Baía e Baleal Campismo” e para a 
“Estabilização da Arriba do Porto de Areia Sul”; 

No âmbito das candidaturas desenvolvidas em parceria com a Comunidade 
Intermunicipal do Oeste, prevê-se que 2020 seja marcado pela continuidade das 
candidaturas “Aluno ao Centro - Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar” e 
“Oeste Digital 3.0”. 

No domínio dos outros incentivos, está prevista a candidatura ao Fundo Ambiental para 
aquisição de 2 veículos elétricos, com a contrapartida de abate de dois veículos com 
mais de 10 anos. 

Existe ainda a possibilidade de em 2020 vir a ocorrer a submissão de mais candidaturas 
no âmbito de outras medidas do Fundo Ambiental, uma vez que este fundo tem vindo a 
alargar a sua área de atuação, o número de avisos e o volume financeiro dos incentivos 
a disponibilizar. 

No âmbito do “Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e a 
Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia” lançado pela 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) foi aprovada a candidatura do 
município para a construção de um novo Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Companhia que se encontra a aguardar aprovação. Trata-se de uma intervenção com 
um investimento total estimado em 95.170,09 euros, dos quais 83.333,33 euros são 
elegíveis e a que corresponde uma comparticipação da DGAV de 50.000,00 euros. 

Em relação aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Peniche 
regista-se um aumento do ritmo de execução da candidatura “Elaboração do Cadastro 
das Infraestruturas dos Sistemas de Água e Saneamento”.  
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No que se concerne à candidatura “Remodelação da ETAR de Peniche”, a de maior 
investimento no conjunto de candidaturas do Município, regista-se o facto de se ter 
iniciado a empreitada, de já terem sido submetidos pedidos de pagamento, o que 
continuará a ocorrer periodicamente ao longo de todo o ano de 2020. 

Destaca-se ainda a candidatura submetida ao POSEUR em meados de maio de 2019 
denominada “Implementação de Sistema de Controlo e Redução de Perdas na Rede de 
Distribuição e Adução de Água de Peniche” e que, entretanto, já se encontra aprovada. 

Em suma, o ano de 2020 será de particular exigência porque concentra em si a execução 
de significativas obras suportadas por apoios comunitários o que, por si só, acrescenta 
esforço ao Município. 

Procurando especificar: 

 A candidatura do CCI – Antiga Central Elétrica 

o Montante do investimento previsto  2.838.831EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  1.955.000EUR 

o Responsabilidade Municipal       883.831EUR 

 

 Candidatura para a Reabilitação das Muralhas de Peniche  

o Montante do investimento previsto  1.548.756EUR 

o Comparticipação do Centro 2020      838.533EUR 

o Responsabilidade Municipal        710.223EUR 

 

 Candidatura de Reabilitação do Fosso das Muralhas (2ª fase) 

o Montante do investimento previsto  1.557.351EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  1.323.749EUR 

o Responsabilidade Municipal        233.602EUR 

 

 Candidatura de Reabilitação do Forte da Consolação  

o Montante do investimento previsto  697.727EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  540.000EUR 

o Responsabilidade Municipal    187.727EUR 

 

 Candidatura da Reabilitação das Envolventes dos Bairros 

o Montante do investimento previsto  844.906EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  670.048EUR 
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o Responsabilidade Municipal    174.857EUR 

 

 Candidatura do Percurso Pedonável e Ciclável – ligação ao Casal da Vala 

o Montante do investimento previsto  255.980EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  171.785EUR 

o Responsabilidade Municipal      84.195EUR 

 

 Candidatura do Morraçal da Ajuda 

o Montante do investimento previsto  363.468EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  136.255EUR 

o Responsabilidade Municipal    227.213EUR 

 

 Candidatura do Depósito Funerário do Naufrágio de San Pedro de Alcantara 

o Montante do investimento previsto  145.139EUR 

o Comparticipação do Centro 2020  123.368EUR 

o Responsabilidade Municipal      21.770EUR 

 

 Candidatura do Centro Escolar de Atouguia da Baleia  

o Depois de concluído o processo pretendemos apresentar o balanço dos 
custos que ultrapassará, por diversas razões, os valores apresentados 
com a candidatura e sabemos que acrescentará substancialmente a 
comparticipação financeira da responsabilidade municipal. 

 

 Aguardamos, ainda, decisões sobre um conjunto de outras candidaturas já 
submetidas, nomeadamente: 

o Capital da Onda – Rebranding 

o Criação da Marca “Rendas de Bilros de Peniche” 

o Recuperação Ambiental do Cordão Dunar da Baía Norte 

 

 Aguardamos, também, pela oportunidade de puder submeter novas 
candidaturas. 

Deste modo, prevemos que o envolvimento financeiro da responsabilidade municipal 
sobre as candidaturas a decorrer e de outras possibilidades a aproveitar antes do 
encerramento deste Quadro Comunitário, possa atingir cerca de 5.000.000EUR. 
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Plano Diretor Municipal 

O processo de discussão das propostas de alteração do Plano Diretor Municipal não tem 
sido fácil, principalmente, porque partimos de um processo demasiado atrasado e 
pouco esclarecido, na medida em que a discussão do essencial estava por realizar, 
nomeadamente no que se concerne aos objetivos para o Concelho e sobre o que cada 
um dos intervenientes pensava e defendia. 

A simultaneidade de processos complexos e exigentes impossibilitaram um maior o 
envolvimento da população e dos agentes com maior proximidade a estas 
problemáticas, como seria expectável caso houvesse maior disponibilidade temporal. 

Estamos perante um documento que se pretende orientador para os próximos anos e 
deveria ser elaborado com maior tranquilidade, até porque sabemos que, para lá dos 
interesses públicos, existem naturalmente pressões e sensibilidade de todos os demais 
interesses.  

Concretizar a revisão do Plano Diretor Municipal e, simultaneamente, alterar a 
Organização Administrativa Municipal, corresponder às oportunidades e necessidades 
das candidaturas comunitárias no seu término, ao que ainda se acresce a inconveniência 
temporal do processo da Descentralização de Competências e todo um inimaginável 
número de processos em paralelo numa “máquina” sem engrenagens que a permitam 
ser eficaz.  Só podemos agradecer e congratular os técnicos e outros profissionais deste 
Município que nos ajudaram a percorrer este difícil e exigente caminho. 

Intentamos conseguir terminar o dossier PDM em tempo útil, procurando melhorá-lo 
onde ainda é possível e decidir consensualmente onde conseguirmos.  

 

Infraestruturas 

É, ainda, uma incógnita perspetivar o momento em que o Municipio estará dotado das 
respostas necessárias para ultrapassar as insuficiências que nos dificultam a estratégia 
de desenvolvimento. No entanto, isso não poderá limitar o nosso trabalho na procura 
de atingirmos os objetivos a que nos propomos, de forma a agarrar as oportunidades 
que possam surgir.  

Atualmente, não é possível determinar se existirão recursos financeiros para 
construirmos os equipamentos ou as infraestruturas que o concelho precisa, seja 
através de apoios comunitários ou nacionais. No entanto, esta circunstância não pode 
deixar-nos no impasse sobre as decisões a tomar. Ou seja: 

 Se estamos convictos que para o concelho é importante a construção de um 
novo edifício dos Paços do Concelho, então é necessário que exista um programa 
e pelo menos um estudo prévio que prepare esse objetivo, para que estejamos 
preparados e depois no momento adequado se decida; 
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 Se entendermos que um equipamento tipo Multiusos é importante para a 
estratégia de desenvolvimento do concelho, então que nos preparemos e 
criemos as condições necessárias para quando as circunstâncias o possam 
permitir agarrar a oportunidade; 

 Se é uma necessidade a existência de um edifício de dimensões dignas que nos 
permitam ter iniciativas culturais, seja de teatro, música, dança, cinema e outros, 
então que nos preparemos e que assumamos também como um objetivo do 
Município e aguardemos ou trabalhemos mais uma vez pelas oportunidades; 

 Se percebemos que grande parte do edificado de habitação municipal está 
degradado e que com a descentralização de competências nesta área 
assumiremos compromissos de grande responsabilidade, então também 
importa corresponder em função das evidentes necessidades nesta área e nos 
preparemos também nesta importante frente; 

 As necessidades do Parque Escolar deverão ser devidamente analisadas e 
decididas prioridades. Aproveitando a oportunidade da realização da revisão da 
Carta Educativa que se deseja para breve, mas também procurando perspetivas 
oportunidades que possivelmente poderão surgir das políticas nacionais ou 
comunitárias. 

 Os acessos pedonais e cicláveis são comprovadamente infraestruturas que 
acrescentam qualidade de vida às populações dos concelhos que há muito 
optaram por os construir, mas são também fatores diferenciadores e 
complementares às demais infraestruturas existentes. Neste momento existe 
uma candidatura para a construção de três passadiços sobrelevados no sistema 
dunar da baía norte. Com ou sem apoio financeiro pretende-se construir o acesso 
sobre as dunas de ligação à portaria norte do Parque de Campismo Municipal 
(faltando a devida aprovação). Independentemente do desenvolvimento destes 
processos e da disponibilidade financeira para construir uma rede pedonal e 
ciclável na envolvente litoral do concelho existe uma evidente necessidade de 
elaborarmos os programas e os correspondentes estudos prévios para, também 
aqui, criarmos ou aproveitarmos oportunidades que possam vir a surgir; 

A ambição maior poderá ser a de construir estruturas de circulação pedonal e, 
se possível, ciclável em todo o litoral concelhio desde a fronteira com o território 
do concelho da Lourinhã (Paimogo), envolvendo todo o nosso concelho e 
ligando-o à fronteira norte, no limite com o concelho de Óbidos (Béltico). O que 
hoje poderá não passar de um sonho, um desejo de muitos de nós, será com 
certeza uma realidade daqui a algum tempo, que infelizmente ninguém 
consegue prever quando acontecerá; 
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 A deslocalização da Marginal Norte é uma prioridade que está a ser trabalhada 
desde os primeiros meses do mandato. 

Conscientes da sua importância, mas também da exigente componente 
financeira que a envolve, estão a ser preparadas propostas para a podermos 
encarar de forma faseada e também para que possam ser apresentadas aos 
programas de apoio financeiro quando surgirem; 

 A deslocalização dos armazéns municipais situados na Prageira é um propósito 
que, sendo consensual para os autarcas do concelho, é também por si só um 
processo exigente e provavelmente faseado no tempo. Entendendo-se como 
necessária a manutenção de apoio logístico próximo da cidade é importante, 
desde logo, dispor de algumas áreas consideráveis para o garantir e para esse 
efeito está em desenvolvimento uma proposta de aquisição de armazéns. Este 
processo, estando sempre em aberto, deverá num futuro próximo possibilitar a 
transferência da maior parte das áreas de apoio aos diversos Serviços Municipais 
para fora do perímetro da cidade,ainda que dependente das disponibilidades ou 
engenharias financeiras que o viabilizem. 

 Libertar uma área fundamental, que importa reabilitar e valorizar e que terá 
ótimas condições de execução após a concretização da obra de reabilitação da 
Rua da Ponte Velha – conhecida como “Candidatura da 2ª Fase do Fosso das 
Muralhas”. Esta é uma área com um enorme potencial pelas oportunidades de 
construção de equipamentos ou de outros edifícios determinantes para a 
estratégia de desenvolvimento; 

 O processo de delimitação com estruturas de madeira tratada na Marginal Norte 
deverá ser encarado como um projeto contínuo que só deverá ser considerado 
concluído quando todas as áreas a proteger estejam instalados todos os 
delimitadores necessários (da Papôa ao Porto de Areia Norte ao Forte da Luz, da 
Costa Norte do Baleal ao Béltico, da Consolação a São Bernardino, na Ilha do 
Baleal, na Marginal Sul e em todas as outras áreas que sintamos que deverão 
receber os sistemas limitadores); 

 Realizar as obras de remodelação do Mercado Municipal, assim que os projetos 
necessários estejam concluídos   

 A construção de novas casas de banho públicas também aguarda os estudos 
necessários; 

 Melhorar os acessos e os apoios de praia; 

Estas são algumas das necessidades que, de tão evidentes, é urgente ultrapassar as 
dificuldades para concretizá-las com a rapidez necessária. 
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 Simultaneamente, os anteprojetos para a Rua Principal da Bufarda, Rua da Nossa 
Senhora da Guia em Ferrel e a Rua D. Francisco Coutinho em Atouguia da Baleia, 
aguardam que o setor de empreitadas tenha a oportunidade para desenvolver 
os procedimentos administrativos a fim da elaboração dos projetos de execução; 

Em síntese: 

Existe uma grande necessidade de entender como prioridade a elaboração dos 
programas, estudos prévios, anteprojetos e, quando possível e aconselhável, os 
correspondentes projetos de execução, porque sem planeamento, sem este trabalho, 
sem o diagnóstico feito e as prioridades estabelecidas, não existem condições para 
dispormos de um banco de propostas devidamente preparadas para dinamizarmos 
novos objetivos e aproveitarmos as propostas que possam surgir ,sobretudo, aquelas 
que sejam mais preponderantes para o desenvolvimento do nosso Concelho. 

 

Descentralização de Competências 

O processo da Descentralização de Competências é, efetivamente, muito rigoroso, e 
complexo. Particularmente desafiante para uma autarquia que não dispõe de um corpo 
técnico em número suficiente para corresponder à exigência do momento. 

Passar a ter competências nalgumas áreas será, com toda a certeza, uma boa 
oportunidade para melhor potenciar o nosso território, nomeadamente, os nossos 
espaços, mais ou menos nobres, os equipamentos e as nossas infraestruturas. Tirar 
partido da nossa proximidade enquanto governo local para fazer melhor, mas também 
da nossa sensibilidade e conhecimento da realidade local, como gente, como autarcas, 
como moradores e utilizadores. 

A transferência de algumas competências nas áreas de jurisdição das Praias, implica 
uma responsabilidade acrescida sobre as concessões de praia e os equipamentos de 
apoio, bem como um olhar de forma diferente para as medidas de segurança a 
implementar com vista a que as nossas praias se tornem uma referência nacional e 
internacional, no que se concerne às condições de segurança. 

Devemos também caminhar rapidamente para, face à nova legislação e às novas 
competências, procurar que o uso das praias e do plano de água para todos os seus 
frequentadores se faça em maior segurança e bem-estar. Devemos ser rápidos e 
concretizadores. Porque estamos também nesta área atrasados na instalação das 
infraestruturas necessárias para melhorar os acessos à maioria às praias do nosso 
Concelho. Aguardamos pela decisão das candidaturas dos projetos já submetidos. 

Pretendemos que sejam os primeiros de muitos outros, o início de um amplo circuito de 
ecopistas a construir no nosso Concelho, que melhore a qualidade de vida a quem 
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escolheu habitar neste território privilegiado, mas que também seja um fator 
diferenciador para quem escolhe Peniche para os seus momentos de lazer.  

Também a possível transferência de responsabilidades de áreas que hoje estão na esfera 
da Docapesca, a designada Zona Portuária, poderá proporcionar oportunidades 
significativas se forem bem aproveitadas. 

A idílica área do Porto de Areia Sul poderá, entre outras possibilidades, ser um local 
privilegiado para a construção de uma importante unidade hoteleira. A aquisição de 
uma propriedade ao Município da Lourinhã, neste ano de 2019, foi o primeiro passo 
nesse sentido. O proprietário de uma outra propriedade na mesma localização, já se 
mostrou disponível para encontrar uma solução por permuta. Ou seja, neste e em 
outros casos, a concretização dos projetos passará, em muito, pelas dinâmicas que 
consigamos construir.  

As zonas da marina e da Ribeira Velha, o Forte das Cabanas e toda a zona do Fosso das 
Muralhas e envolventes, são de um potencial enorme que importa negociar eficazmente 
de modo a transformá-las em áreas melhores, devidamente ordenadas e equipadas.  

São enormes os desafios, grandes as necessidades de investimento, mas não podemos 
deixar de encarar o momento como de grandes oportunidades que temos mesmo de 
aproveitar para contribuir de forma decisiva para o desejado desenvolvimento do nosso 
Concelho.  Neste contexto a construção do Quebra-mar no interior do porto de pesca e 
o desassoreamento a decorrer vão proporcionar melhores condições para que o 
façamos mais rapidamente.  

Oportunamente, após o inicio das negociações, ficaremos com o conhecimento 
indispensável sobre o que pensa a Docapesca e a Administração Central sobre as 
transformações a concretizar a curto prazo. 

A transferência de parte do património de habitação social da gestão governamental 
para o Município é também, com toda a certeza, uma oportunidade que procuraremos 
negociar com toda a responsabilidade que se exige face aos compromissos que advirão 
ao assumirmos mais casas de habitação, algumas delas com índices de degradação 
acentuado, uma gestão de mais famílias e, inevitavelmente, a exigência de construirmos 
novas capacidades de resposta. 

Estamos, também, a procurar trabalhar e negociar bem este processo para que não 
existam muitas perturbações, mas importa fazê-lo, é quase um imperativo atendendo à 
falta de atenção que tem existido sobre o parque habitacional e ao número de 
habitações devolutas. 

A transferência de algumas das áreas da Educação para o Município, aprovada a partir 
de setembro do próximo ano é também de uma grande responsabilidade, mas também 
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tem o objetivo de retirar essa pressão para o ano seguinte que poderão ser sempre 
momentos menos tranquilos.  

Sabemos todos que é um setor muito exigente, de grande responsabilidade porque é 
também, com toda a certeza o setor mais estruturante da nossa sociedade e que 
importa reforçar a atenção e a dedicação nos próximos anos. 

Sabemos também que só o número de trabalhadores a receber através desta 
transferência é, por si só, um acréscimo de responsabilidades que, neste momento, 
importa assumir que não havendo como o evitar e necessário procurar concretizá-lo da 
melhor forma possível. 

 

Desenvolvimento Económico  

O documento estratégico está elaborado e será partilhado com todos os autarcas assim 
que haja possibilidade para ser analisado. Uma primeira leitura evidencia a localização 
geoestratégica, os excelentes acessos e as potencialidades do Concelho para uma 
dinamização económica assente nas valências da identidade municipal e nas 
oportunidades estão a surgir no panorama regional, nacional e internacional. 
Conscientes de que a estratégia de desenvolvimento passará também pela dinâmica que 
consigamos imprimir, com o incremento de novas infraestruturas e equipamentos que 
poderão ser exemplificados com a atenção prestada com os passadiços, ecopistas e 
outras intervenções, considerando que a execução das obras, com os apoios 
comunitários, representará para os investidores mais um motivo de confiança e uma 
prova da nossa determinação. 

Os contactos assíduos que temos vindo a manter, as frequentes manifestações de 
investidores que recebemos nos mais diversos setores, mas em particular na hotelaria 
e na restauração, no comércio de médias superfícies e no imobiliário, têm vindo a 
confirmar a grande apetência e a grande confiança quanto ao desenvolvimento do nosso 
Concelho.  

Os próximos tempos confirmarão essa predisposição para os investimentos. As 
intervenções na Ilha da Berlenga, no Parque de Campismo Municipal, na proteção do 
Pinhal de Ferrel, nas obras de ordenamento e melhoramento quer sejam na Estrada dos 
Remédios, na construção da rampa junto ao Clube Naval, dos limitadores da Marginal 
Norte, na construção da primeira estrutura de acesso pedonal e ciclável em madeira, 
nos pequenos arranjos no Parque Urbano ou se quisermos a simples pintura de 
manutenção  dos postes elétricos em madeira na Avenida Monsenhor Bastos, inserem-
se na predisposição de fazermos a nossa parte. 
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No que concerne ao dossier da Zona Industrial do Vale do Grou pretendemos 
introduzir-lhe novas dinâmicas que reforcem os níveis de credibilidade e de confiança a 
fim de procurar captar um maior investimento para o nosso Concelho. 

A dinamização do processo que leva à construção de um hotel no Porto de Areia Sul e o 
desenvolvimento das negociações da transferência de competências com a Docapesca, 
permitirão, também, contribuir para o reforço da confiança dos investidores. 

Sobre o Mar é imperativo que, a partir da situação geográfica do Concelho, aliada aos 
recursos endógenos, às riquezas diferenciadoras e às nossas tradições, nos preparemos 
para aprofundar um desenvolvimento económico assente no mar e, a partir do mar, 
continuar a dinamizar a estratégia fundamentada na inovação, sustentabilidade, cultura 
e no turismo. 

 

A Pesca e o Futuro 

É transversal a todo o setor da Pesca o facto do número de empresas, de barcos, de 
pescadores estarem a ficar cada vez mais reduzidos. Urge pensar nas transformações 
necessárias, elaborar o estudo de suporte ao potencial marítimo e concretizar a 
mapeação de novas atividades, tanto económicas como culturais, derivadas da pesca 
tradicional e, ainda, apoiar a investigação de novos métodos de pesca sustentáveis. 
Estes são os desafios a que todos deveríamos responder. 

 

Porto de Pesca 

A dinâmica da descentralização de competências, em relação à zona portuária, está a 
ser preparada para após a tomada de posse do novo Governo.  

 Prevemos que a obra do Quebra-mar tenha início, entretanto, 
 O desassoreamento previsto está a ocorrer. 

 A rampa junto ao Clube Naval está em fase de conclusão, tendo sido 
determinante a intervenção da equipa municipal. 

 Aguardamos a conclusão da transferência da grua de combustível. 

 Esperam-nos responsabilidades acrescidas, mas também oportunidades que 
vamos trabalhar para conseguir os melhores resultados possíveis. 

 

Agricultura 

Este é um setor que tem sido estruturante no desenvolvimento económico do Concelho, 
nomeadamente pelos produtos de grande qualidade, já reconhecidos nacional e 
internacionalmente. O potencial de crescimento deste setor é imenso.  
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Referir que a primeira Agroeste – Feira do Setor Agrícola do Oeste, dinamizada pelo 
MOV.Peniche foi muito positiva e de grande afluência.  

 

Autocaravanismo 

Pretende-se valorizar as condições do autocaravanismo no Concelho e, 
simultaneamente controlar as estadias em locais não autorizados: 

 Pretendemos avaliar com a Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho 
a utilização do espaço projetado para ser utilizado como parque de 
autocaravanismo e as possibilidades da sua exploração; 

 Entendemos que as medidas de limitação de estacionamentos que estão a ser 
desenvolvidas, a intervenção de requalificação da Rua da Ponte Velha, a 
implementação de medidas de sensibilização junto dos autocaravanistas 
obrigar-nos-ão em conjunto com os empresários desta área a criar novos 
espaços e a potenciar os existentes. 

 

Barragem de São Domingos 

Brevemente, a Câmara Municipal em colaboração com a Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, deverá encetar contactos com os agricultores proprietários de terrenos na 
envolvente da Albufeira do Rio de São Domingos, para se proceder à avaliação das 
consequências da utilização dos terrenos. 

Consciente de todo o potencial que nos oferece e da obrigatoriedade política de 
desenvolver um plano de dinamização de toda a área envolvente da Albufeira do Rio de 
São Domingos que passará primeiro por intervenções em sua defesa e proteção das suas 
águas e da zona de proteção envolvente. 

O desvio de pequenos afluentes que possam estar poluídos, a construção de taludes 
protetores e o encaminhamento das águas provenientes das fazendas através da 
construção serão algumas das medidas a trabalhar entre a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia com o envolvimento dos agricultores e proprietários de terrenos 
envolventes da barragem.  

As possibilidades de utilização de alguns espaços envolventes previstas no Plano Diretor 
Municipal, a predisposição do Centro de Canoagem para desenvolver novos projetos, as 
evidentes oportunidades de utilização do espelho de água que podem vir a ser 
aproveitadas para novas dinâmicas de desporto e atividades lúdicas, nomeadamente, 
na área do Surfing. Abrem-se imensas perspetivas de virmos a proteger eficientemente 
a nobreza de toda esta área e de aproveitar convenientemente as referidas 
potencialidades. É um desafio muito grande que esperamos agarrar o mais brevemente 
possível.  
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Mercado Municipal  

 No ano 2020 pretende-se executar o estudo/ projeto que ambicionamos para 
melhorar substancialmente um equipamento que todos consideramos ser 
merecedor de uma nova organização e de melhores condições, tanto para os 
operadores como para clientes.  

 

Feira Mensal 

 Aguardamos a proposta do novo Regulamento, a fim de implementar uma nova 
dinâmica, melhorar os serviços e, provavelmente, as receitas do Município. 

 

Ambiente  

O Ambiente engloba todo um conjunto de frentes muito exigentes, que são de extrema 
importância trabalhar, a fim de se conseguir melhores níveis de qualidade de vida, e 
simultaneamente, alcançar objetivos prementes e determinantes para o 
desenvolvimento sustentável do nosso concelho. 

O organograma municipal também evidencia o propósito e a necessidade de dar o 
devido relevo a esta matéria, mas também as condições necessárias para dinamizarmos 
rapidamente as diversas frentes que precisam de mais atenção, não só da Câmara 
Municipal, mas também da generalidade da população, instituições e empresas. 

 O novo parque de painéis fotovoltaicos que está a ser instalado na ilha da 
Berlenga, sendo um investimento suportado na sua totalidade pela EDP-
Distribuição e com o apoio incondicional do Governo, aconteceu porque foi 
determinante a nossa vontade para o ver ser concretizado rapidamente. 

Em pouco mais de um ano do nosso envolvimento, tendo como parceiro 
indispensável a EDP-Distribuição conseguimos atingir um propósito que andava 
a ser falado há cerca de uma década. 

 A revitalização, a proteção e a gestão do Pinhal Municipal, iniciada há poucos 
meses por uma equipa municipal, é uma evidência que a vontade de fazer 
acontecer torna-se determinante para que efetivamente se faça. Esta 
revitalização, proteção e gestão do Pinhal Municipal comprovam claramente 
como é importante a preservação do património natural, demonstrando, de 
forma inequívoca, o potencial deste património no nosso concelho. 

Inevitavelmente que deveremos considerar que as intervenções de gestão e de 
proteção deverão ser encaradas como permanentes a fim de não 
desperdiçarmos toda a sua riqueza e potencialidade. É por isso importante que, 
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para lá da manutenção da equipa permanente, também se prossiga com os 
investimentos no espaço e nos equipamentos de prevenção. 

Não deve ser posta de lado, inclusive, o alargar da zona arborizada, não pondo 
de parte a possibilidade de avaliarmos a instalação de infraestruturas ou novos 
equipamentos e da aquisição de novas áreas particulares. 

 O Plano de Gestão do Pinhal aprovado em 2018 e o Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios em fase de conclusão e aprovação, são elementos 
de suporte da estratégia assumida e implementada em defesa do Pinhal de 340 
hectares. É importante que o Município assuma que esta parte do nosso 
território é, também ela, um importante elemento que deverá contribuir para a 
estratégia de desenvolvimento local. 

 O sistema dunar do nosso concelho tem que ser protegido, preservado e 
potenciado como elemento diferenciador e complementar para as atividades 
físicas e lúdicas da população, mas também de quem nos visita e quer 
permanecer no nosso concelho mais tempo se lhes criarmos melhores 
condições. 

Os sistemas de passadiços pedonais e cicláveis sobrelevados, mais do que um 
sonho, passaram a ser uma realidade com a instalação do primeiro troço entre o 
Casal da Vala e o Parque Urbano da Cidade. 

Acreditamos que outros três projetos (englobados na Recuperação Ambiental do 
Cordão Dunar da Baía Norte – Praias da Cova da Alfarroba, Baía e Baleal 
Campismo) já submetidos através de candidaturas ao programa POESUR em 
agosto último, possam também vir a ser concretizados o mais breve possível. 

Contamos também conseguir concretizar outros objetivos deste âmbito, de 
forma a dignificar e enriquecer, ainda mais, estes propósitos concelhios, ao 
instalar novas infraestruturas, nomeadamente, nos acessos à Praia dos 
Supertubos e junto ao Rio de São Domingos. 

Considerando, também, que são propósitos ou desejos partilhados por grande 
parte da população, esperamos conseguir concretizar brevemente os 
levantamentos topográficos necessários para desenvolver e executar os estudos 
prévios, programas ou anteprojetos que nos permitam apresentar candidaturas 
a fundos comunitários ou nacionais. Outra possibilidade será, dentro das 
dinâmicas e sensibilização que procuramos estimular, criar parcerias e outros 
envolvimentos, como aquele que se criou com a EDP-Distribuição para a 
instalação do parque de energia renovável na Ilha da Berlenga. 

 A proteção das arribas e falésias, iniciado este ano numa parte da Marginal 
Norte através de estruturas de madeira, deverá ser um processo imparável de 
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execução e de determinação que visa a proteção do ecossistema da nossa costa, 
das pessoas, mas que também tem, assumidamente, o propósito de afastar o 
estacionamento de viaturas e de outros equipamentos. Começámos pela 
Marginal Norte, mas pretendemos percorrer a envolvente da zona da Papôa, do 
Porto de Areia Norte até ao Forte da Luz; da Consolação a São Bernardino; na 
costa norte do Baleal ao Béltico, passando pela Almagreira; Na Ilha do Baleal, na 
Berlenga; Em algumas zonas na proteção do sistema dunar; na envolvente do Rio 
de São Domingos; na Albufeira do Rio de São Domingos; na Marginal Sul.  

Ou seja, há uma imensidão de intervenções à nossa espera que não serão fáceis, 
não se conseguirão concretizar em poucos meses, até porque os projetos, os 
processos e as necessidades são imensos, mas são, inevitavelmente, objetivos a 
concretizar o mais rapidamente possível. 

 

Berlenga  

Como foi assumido durante o ano 2019 a Ilha da Berlenga continuou a merecer uma 
atenção muito particular e muito atenta da gestão municipal. 

Entendemo-la como um dos cartões de visita do concelho, um território com 
características naturais únicas, capazes de proporcionar um grande prazer e, também, 
grandes riscos, pelo que é fundamental melhorar as suas infraestruturas. 

Sendo Reserva Natural da Biosfera importa que seja preservada e defendida. 

Assim: 

 É necessário continuar a intervir e a melhorar o serviço de abastecimento de 
água; 

 É preciso melhorar o sistema de limpeza; 

 O fornecimento de energia será substancialmente melhorado através da 
instalação do novo parque de painéis fotovoltaicos, sob a responsabilidade da 
EDP-Distribuição; 

 O saneamento deverá, a seu tempo, merecer também melhorias significativas; 

 Em 2019 efetuaram-se um conjunto de melhoramentos nas concessões do 
“Castelinho” e do Restaurante, mas em 2020 é nossa obrigação proceder à 
substituição do telhado do Restaurante e de outras melhorias, nomeadamente 
das suas instalações de apoio.  

 Prevemos a construção de um novo acesso pedonal, nas traseiras do bairro, num 
acesso pedonal em madeira tratada; 
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 As instalações de apoio aos trabalhadores municipais que prestam serviços na 
Ilha merecerão também, a seu tempo, a intervenção das nossas equipas com o 
propósito de melhorar as condições de habitabilidade desses espaços. 

 As casas de abrigo, não sendo propriedade municipal, deverão também assim 
que possível, receber melhoramentos. 

Outras medidas estão a ser consideradas, contudo as condições climatéricas e as 
atividades da época balnear só permitem que as nossas equipas possam intervir entre 
março e junho e, posteriormente, entre o final de setembro e o mês de novembro. 
Procuraremos continuar a fazer o melhor possível. 

 

Parque Municipal de Campismo e de Caravanismo 

O Parque Municipal de Campismo e de Caravanismo é um importante ativo municipal, 
sendo simultaneamente um cartaz de visita do nosso concelho e uma importante fonte 
de receita. Trata-se de um espaço com grandes potencialidades, que terá de ser uma 
estrutura sustentável, com uma oferta de serviços de qualidade, moderno, agradável, 
organizado e “amigo” do ambiente.  

Tanto a gestão como os investimentos neste equipamento continuarão a ser entendidos 
numa perspetiva de melhoria dos serviços prestados pelo Município a um número muito 
significativo de pessoas que procuram o Parque, com maior incidência nos meses de 
verão, mas cuja utilização se verifica regular e distribuída pelo resto do ano.  

No ano de 2019 foram concluídos os socalcos, alvéolos e arruamentos na envolvente do 
depósito de água, bem como criado um espaço de lazer junto à cozinha do Bloco 5. Os 
campos de ténis foram convertidos em campos de jogos, nomeadamente, ténis, futsal, 
basquetebol e andebol.  

É necessário proceder à renovação das redes de água e de saneamento, de eletricidade 
e de comunicações. A maioria dos equipamentos, como as casas de banho, balneários e 
instalações de apoio às cozinhas, lavagens de louças e roupas têm que continuar a ser 
reabilitadas e ou substituídas.  

Os espaços públicos, de estar e de lazer, vão continuar a ser alvo de intervenções e 
melhoramentos.  

É necessário continuar com a substituição da vedação envolvente e a implementação de 
novas medidas de segurança.  

Tanto o projeto de ordenamento como os projetos de especialidades, deverão ser 
concluídos o mais brevemente possível, para ponderarmos novas soluções de 
alojamento no parque e, também, procurar soluções para a rearborização e criação de 
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novas zonas verdes. Pretende-se continuar os trabalhos de criação e de sustentação dos 
socalcos e a marcação das zonas de alvéolos.  

Vamos proceder à construção de um novo edifício na portaria norte, no seguimento dos 
melhoramentos verificados na portaria principal, e também efetuar a reabilitação dos 
espaços e acessos exteriores que estão planeadas executar também no acesso a norte 
do parque durante o próximo ano.  

Medidas:  

 Concluir o projeto de ordenamento do Parque e continuar com as intervenções 
faseadas nas diversas infraestruturas;  

 Remover e substituir os telhados das estruturas;  

 Instalar novos sistemas de redes de fornecimento de energia, águas, 
saneamento e comunicações;  

 Remodelar os lavadouros e lavatórios / apoios de cozinha;  

 Substituir (continuar) as vedações do exterior;  

 Implementar a portaria norte;  

 Inovar, implementando novos sistemas de vigilância: instalação de sistema de 
videovigilância, abrangendo as zonas de acesso e vedação;  

 Criar mais zonas de espaços verdes e de sombra;  

 Continuar com melhorias no sistema de recolha seletiva de resíduos / lixo, 
nomeadamente ao nível da identificação e embelezamento das zonas dos 
ecopontos;  

 Remodelar a zona das autocaravanas, por forma a permitir o aumento da 
capacidade do parque;  

 Instalar bungalows, com o objetivo de diversificar a oferta de serviços e alcançar 
segmentos de clientes que privilegiem melhores condições de alojamento, 
aproveitando a excelente localização do parque;  

 Instalar rede internet WI-FI em todo o parque;  

 Criar novo logótipo, em linha com a nova imagem do município;  

 Criar novo site e aplicação móvel: APP PMCC Peniche;  

 Criar cartão de fidelização do PMCC, com negociação de descontos no comércio 
e serviços do nosso concelho;  

 Negociar parceria com empresa de aluguer de bicicletas, com instalação de 
ponto de aluguer no parque;  
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 Rever a tarifa das autocaravanas, para potenciar a adesão de novos utentes;  

 Rever o Regulamento;  

 Rever as tarifas e criar “desconto cliente anual”;  

 Continuar a controlar de forma rigorosa e célere os devedores, evitando 
abandonos de equipamentos no parque. 

 

Planeamento e Urbanismo 

Simplificando: estas são duas áreas importantíssimas na estratégia para o Município. 

Muito do desenvolvimento do concelho dependerá do que consigamos fazer com a 
organização destas áreas técnicas e administrativa de capital importância. 

A criação de novas dinâmicas e o reforço das capacidades de resposta aos promotores 
e aos investidores é essencial para o desenvolvimento do Concelho e a sustentação da 
confiança no Município. 

O novo organograma municipal propõe a separação orgânica do Planeamento e do 
Urbanismo, para assim poder permitir uma maior capacidade de organização e de 
conseguimos melhores respostas. 

Para a gestão urbanística está a ser preparada a implementação de um programa “no 
paper” para o início de 2020, que pretende ser um contributo decisivo para a 
simplificação de processos, mas também uma oportunidade para reduzir 
substancialmente o tempo de análise e a aprovação dos projetos e outros 
procedimentos. 

Pretende-se uma Divisão de Planeamento reforçada com o propósito de dotar o 
concelho de maiores capacidades de resposta e estruturar as medidas com critérios de 
prioridades atendendo às decisões politicas tomadas tendo como pressupostos o 
desenvolvimento do concelho a curto, médio e a longo prazo. 

A conclusão do processo de revisão do PDM, prevista para o ano de 2020, deverá libertar 
os técnicos do Gabinete de Planeamento para se concentrarem noutras frentes de 
trabalho, nomeadamente, nas previstas Áreas de Reabilitação Urbana. 

Quanto ao ordenamento do território, as prioridades continuam a exigir um esforço 
suplementar para que consigamos desenvolver os projetos a decorrer: 

 Deslocalização da Marginal Norte; 

 Reordenamento do Cabo Carvoeiro; 

 Campo da República; 

 Rua Principal da Bufarda; 
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 Rua Nossa Senhora da Guia em Ferrel; 

 Rua D. Francisco Coutinho em Atouguia da Baleia; 

 Arruamento de ligação entre a rotunda junto à portaria do Porto de Pesca e 
a fábrica de transformação do pescado em farinha; 

 No seguimento das negociações com a APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente, nomeadamente, quanto à transferência das concessões nas praias 
do concelho, procurar dentro da medida do possível projetar o ordenamento 
nos acessos das Praias: Gamboa, Supertubos, frente ao Sol Village II, frente 
do Balealcoop; Baleal; Praia do Molhe Leste nas duas margens, etc.; 

 Em colaboração com as Infraestruturas de Portugal, atualizar e melhorar o 
projeto de Ordenamento entre Porto de Lobos e a Vila de Atouguia da Baleia. 

 

Circuitos Pedonais e Cicláveis 

 A Ligação do Casal da Vala ao Parque Urbano está a ser executada; 

 Aguardamos decisão sobre a candidatura apresentada ao POESUR onde se 
propõe a construção de três estruturas sobrelevadas no sistema dunar norte 
“Bocaxica”, Sol Village II e Balealcoop; 

 Está em fase de preparação o projeto que permite a construção de estruturas 
pedonais para acesso às concessões do “Xakra” e “Taskareia”; 

 Aguarda-se decisão sobre a proposta para executar um passadiço sobre o 
sistema dunar de ligação à portaria norte do Parque de Campismo Municipal; 

 Prevê-se a possibilidade de implementar uma estrutura pedonal junto do 
“arruamento” de acesso à Praia dos Supertubos e possivelmente à concessão 
“Bananas bar”; 

 Será estudada a colocação de uma nova ponte pedonal e ciclável a sul da que 
está instalada junto ao IP6, sobre o Rio São Domingos; 

 Os passadiços a prever na revisão do PDM entre a Consolação e os 
Supertubos, e ainda, entre o Sol Village II e o Baleal, deverão ser estudados a 
partir dos correspondentes levantamentos topográficos e estudos prévios 
para que possam permitir concorrer aos programas de apoio comunitário 
que possam surgir ou de outras fontes financeiras de apoio que possibilitem 
a sua construção; 

 Estando previsto no POCACE um novo apoio (Praia da Baía Sul), com ligação 
nas proximidades do Casal Moinho, prevê-se também a execução de um 
projeto de circulação com esse objetivo; 
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 A estrutura de passagem pedonal e ciclável de ligação ao “calçadão” do Casal 
da Vala e ao Parque Urbano, prevê um acesso sob a ponte do Rio de São 
Domingos que possibilitará no futuro uma ligação entre este e o circuito 
pedonal e ciclável que liga a cidade ao Baleal. Devendo, por isso, prever-se a 
elaboração de projeto que permita a ligação entre ambas. 

 Não podemos deixar de assumir o propósito de elaboração do projeto para 
ligação em circuito pedonal e ciclável entre Peniche (Parque de Campismo 
Municipal) e Porto de Lobos, que deverá ser trabalhado dentro das 
possibilidades. 

 Também o levantamento topográfico e posterior projeto deverão ser 
trabalhados para permitir o acesso pedonal e ciclável entre Ferrel e Casais do 
Mestre Mendo. 

 

Regeneração Urbana 

 Acreditamos que o ano 2020 vai permitir dar início à intervenção de 
reabilitação da segunda fase do Fosso (Rua da Ponte Velha);  

 Contamos que o ano 2020 permita dar início à obra de reabilitação do edifício 
da antiga Central Elétrica; 

 Esperamos que em 2020 consigamos tomar as medidas necessárias para 
transferir os serviços técnicos e administrativos dos SMAS da Rua 13 
Infantaria e, entretanto, projetarmos o reordenamento e a requalificação de 
todo aquele quarteirão; 

 A candidatura para a reabilitação das muralhas da cidade está em conclusão, 
contando que seja aprovada e durante o ano 2020 se dê início a esta 
importante obra; 

 Em resultado da descentralização de competências a negociar com a 
Docapesca das chamadas zonas portuárias não afetas à atividade comercial 
das pescas, entendemos como uma grande oportunidade o planeamento e 
estudo de importantes áreas que poderão ficar sob a alçada do Município: 

o Forte Cabanas; 

o Ribeira Velha; 

o Marina; 

o Fosso das Muralhas; 

o Porto de Areia Sul; 
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Inevitavelmente teremos que as estudar e tomar as decisões tendentes ao seu 
reordenamento. 

 

Serviços de Higiene e Limpeza 

O funcionamento deste setor reflete-se, de forma exponencial, na nossa qualidade de 
vida e tem um significado muito particular na imagem de qualquer concelho, 
especificamente porque estamos determinados em dinamizar a área do turismo e 
apresentar a limpeza dos espaços públicos como um fator diferenciador, uma referência 
substantiva ao nosso Concelho - “Peniche um concelho limpo!”.  

Para atingirmos os objetivos a que nos propomos, no seguimento do já aprovado no 
Mapa de Pessoal de 2019, está previsto o reforço de recursos humanos para os Serviços 
de Higiene e Limpeza (SHL).  

Paralelamente, é essencial apostar no aumento da formação para a generalidade dos 
trabalhadores.  

Uma das fragilidades deste setor, normalmente criticado por parte da população, é a 
falta de intervenção da fiscalização nesta área. Porque sabemos que é importante e 
necessário realizar essas avaliações, considera-se que devemos corrigir essa 
insuficiência. 

Torna-se, também, evidente que é necessário continuar a apostar no investimento a fim 
de substituir os equipamentos e as viaturas em péssimo estado de conservação. 

Aguardamos pela entrega de três novas viaturas através de um concurso público que se 
encontra a decorrer e que tem como objetivo melhorar, consideravelmente, a 
assiduidade na lavagem de contentores e moloks e permitir que se proceda à lavagem 
dos espaços públicos por todo o Concelho. 

Pretendemos também, durante o próximo ano, melhorar consideravelmente a 
intervenção de combate aos infestantes (ervas) nas zonas urbanas. Contamos que o 
recrutamento de pessoal a decorrer permita criar melhores condições para intervir de 
forma planeada também nesta frente. 

Este será, também, o ano em que pretendemos executar todo um conjunto de 
intervenções de reabilitação e de manutenção na ETRS – Estação de Tratamento de 
Resíduos Sólidos, intervenções há muito necessárias e repetidamente adiadas. 

Sabendo não dispor das condições financeiras que precisaríamos para desenvolver uma 
grande campanha de sensibilização e mobilização da população, prevemos conseguir 
durante 2020 a divulgação de novas estratégias de sensibilização junto dos munícipes, 
alertando para importantes problemáticas, especialmente a excessiva produção de 
resíduos, motivando para melhores e mais adequados comportamentos e práticas no 
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que concerne à reciclagem como um fator de preservação de recursos e do meio 
ambiente. 

 

Obras Municipais  

Um dos grandes propósitos que tínhamos previsto para o ano 2019, o asfaltamento dos 
muitos espaços públicos a necessitarem de intervenção, não foi conseguido na sua 
totalidade. Começámos tardiamente, pelo que continuaremos a intervir até que as 
condições climatéricas o permitam e, em 2020, logo que possível, procuraremos 
colmatar as falhas. 

Consideramos, ainda, como uma dificuldade acrescida a responsabilidade que alguns 
dos setores desta Divisão têm em corresponder com a obrigação de apoio à logística dos 
eventos municipais e alguns deles de grande exigência, como a Corrida das Fogueiras e 
Fogueirinhas, Triatlo, Carnavais, Mostra Internacional de Rendas, Sabores do Mar, etc. 
e todos os outros eventos sob a organização de outras entidades que obrigam alguns 
dos nossos setores a um esforço suplementar.  

O sentimento de ver carpinteiros, canalizadores, pedreiros e pintores, a secção de 
sinalização e outros demais trabalhadores a montar palcos e tendas, mesas, cadeiras e 
outros equipamentos é surreal.  

Se a disponibilidade financeira o permitisse, naturalmente, a opção seria a de 
contratualizar uma ou várias empresas para o fazer, o que nos parece algo futuramente 
inevitável. 

O ano 2020 será, obviamente, muito exigente para a Divisão de Obras Municipais (DOM) 
face ao considerável número de obras previstas executar, resultantes das candidaturas 
com apoios comunitários em desenvolvimento (Forte da Consolação, antigo edifício da 
Central Eléctrica, segunda fase do Fosso, Reabilitação das Muralhas, San Pedro de 
Alcantara, Morraçal da Ajuda, etc.). 

Em simultâneo, as intervenções iniciadas na Berlenga em 2018 e prosseguidas em 2019 
terão, obviamente, de ter continuidade em 2020 e 2021. 

Terão ainda o acompanhamento da DOM as obras previstas para a Rua Principal, na 
Bufarda, para a Rua Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, para a Rua D. Francisco Coutinho 
em Atouguia da Baleia, entre outras. 

 O Parque de Campismo Municipal, dentro da medida do possível, e o Parque de 
Merendas de Ferrel deverão também ser alvo do contributo desta Divisão.  

 Ao mesmo tempo e durante todo o ano decorrerão intervenções no parque 
habitacional sob a responsabilidade municipal e as intervenções de manutenção 
nos edifícios de propriedade municipal, incluindo nas escolas.  
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 As “pequenas” intervenções de manutenção que vão sendo feitas um pouco por 
todo o lado, como são exemplo as pinturas dos postes elétricos na Av. 
Monsenhor Bastos ou do Parque Urbano, ou a pintura de outras infraestruturas 
e equipamentos no espaço público, continuarão a merecer a nossa melhor 
atenção. 

 A colocação dos sistemas delimitadores, a decorrer na Marginal Norte, 
continuará a ser uma prioridade. 

Estes são alguns dos múltiplos trabalhos normalmente executados pela Divisão de Obras 
Municipais. 

 

Iluminação Pública 

Em 2020 pretende-se prosseguir com o reforço da iluminação pública iniciado e que já 
contemplou os seguintes espaços: 

 Toda a Ilha do Baleal; 
 Numa primeira fase, o primeiro troço – IP da cidade no sentido do Baleal até ao 

Sol Village II (já executado); 
 O segundo troço – IP da urbanização Sol Village II ao Sol Village I (em execução) 
 Remodelação em LED no centro de Atouguia da Baleia; 
 Colocação de 250 luminárias LED em todo o Concelho.  
 Até ao final do ano prevê-se concluir a colocação de luminárias LED em todo o 

Concelho, pelo que seremos o 1º Concelho 100% LED do Oeste e, 
provavelmente, do País. 

Prevemos, também, para breve: 

 A substituição dos postes elétricos do Bairro de Santa Maria e promovendo assim o 
reforço da iluminação por todo o bairro; 

 A instalação de novos postes de luz junto das fábricas na Marginal Norte e no 
Caminho dos Dominguinhos; 

 Quando se proceder à construção do novo traçado da Marginal Norte, está prevista 
a implantação de iluminação pública nas áreas a construir. 

 Pretende-se para o ano 2020 a colocação de iluminação entre a nova estrutura 
pedonal sobre o Rio São Domingos, o acesso à Praia dos Supertubos e a zona das 
concessões do Xakra e Taskareia. 

 A construção do parque de painéis fotovoltaicos na Ilha da Berlenga, representa uma 
medida de transcendente importância para o concelho, demonstrando de forma 
inequívoca a nossa determinação para que se concretizem novas medidas que 
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possibilitem produzir energia através de sistemas de energias renováveis. Um 
processo onde as sinergias entre a EDP-Distribuição e o Município foram 
determinantes. 

 

Cultura de Segurança, Cidadania e Proteção Civil 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Peniche é a unidade orgânica da 
Câmara Municipal de Peniche que assegura o funcionamento de todos os organismos 
municipais na prossecução das atividades de Proteção Civil, bem como centraliza, trata 
e divulga toda a informação relevante neste âmbito ao nível municipal. Tem um caráter 
permanente e multidisciplinar, dado que é transversal, no âmbito da intervenção, num 
conjunto elevado de operações, que se enquadram no ciclo das catástrofes - prevenção, 
preparação, socorro e reabilitação. 

As atividades realizadas prendem-se com o planeamento, prevenção, segurança e 
informação pública, tendentes a prevenir riscos coletivos inerentes à situação de 
acidente grave ou catástrofe, de origem natural e/ou tecnológica, por forma a atenuar 
os seus efeitos junto das pessoas e bens em perigo. 

Numa ótica de sensibilizar e despertar consciências para aquilo que é a Cultura de 
Segurança no âmbito da Proteção Civil, tem e pretende continuar a ter o SMPC de 
Peniche um papel de aproximação aos munícipes. 

Para que o SMPC possa responder e corresponder está a ser progressivamente 
dimensionado, em função do exercício da atividade de proteção e socorro, face às 
caraterísticas da população e dos riscos existentes no território municipal, e apoia 
tecnicamente o Presidente da Câmara, enquanto responsável da política de Proteção 
Civil, desencadeando, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, ações 
de Proteção Civil de prevenção, socorro, assistência e recuperação, adequadas em cada 
caso. 

O papel do SMPC de Peniche no que respeita à Comissão Municipal de Proteção Civil 
(CMPC), ao Conselho Municipal de Segurança (CMS), à Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) e à Comissão Municipal de Trânsito (CMT) é de 
organizar e coordenar as respetivas atividades, centralizando informação e 
disseminando-a pelos diversos elementos integrantes. 

 

Cultura de Segurança e Cidadania 

O SMPC de Peniche continua a promover ações de Cultura de Segurança e Cidadania 
junto dos munícipes, principalmente os estudantes, permitindo assim despertar o 
interesse pela segurança nos mais jovens, tentando desta forma que sejam estes a fonte 
transmissora desta temática aos mais velhos.  
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O Município de Peniche assinou o Contrato Local de Segurança (CLS), para colocar em 
prática a cooperação institucional entre a Administração Central e a Autarquia, em 
interação com a comunidade, com vista à redução de vulnerabilidades locais, prevenção 
da delinquência juvenil e à eliminação dos fatores criminógenos que contribuem para 
as taxas de criminalidade identificadas nas áreas de intervenção. A diversidade da 
resposta dependerá do entendimento entre a Administração Central e a Autarquia.  

 

Planeamento de Emergência 

Todos os eventos que ocorrem no município, cuja dimensão, público envolvido e espaço 
temporal, representem um fator de risco com índice de preocupação, são alvo de 
preparação ao nível do “security” e do “safety”, existindo um plano de coordenação, 
onde todos os agentes de proteção civil envolvidos tomam conhecimento das diversas 
competências e atribuições.  

Os Planos de Coordenação e Planos de Segurança elaborados pelo SMCP de Peniche 
são instrumentos que possibilitam o desencadeamento sistematizado da resposta a 
operações de proteção e socorro, permitindo conhecer antecipadamente os cenários e 
os meios, garantindo-se assim uma melhor gestão integrada de recursos. 

No que respeita ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de 
Peniche o mesmo encontra-se terminado e em fase final de aprovação.  

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) também está 
concluído, encontrando-se na fase de tramitação para aprovação por parte do Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas. 

A conjugação do PMEPC e do PMDFCI, congregam e articulam-se com o Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Peniche, dado que são instrumentos de planeamento, de decisão e 
de estratégia para o desenvolvimento do município, permitindo ter em conta a 
segurança dos cidadãos que frequentam e permanecem no concelho de Peniche.  

No que respeita ao planeamento de emergência no espaço territorial da ilha da 
Berlenga, é pretensão em 2020 manter o projeto iniciado em 2009, denominado de 
“Berlenga mais Segura”, garantindo-se assim, durante os meses de verão, o 
funcionamento do posto de socorros na ilha da Berlenga. 

 

Informação pública 

O SMPC de Peniche continuará a efetuar o acompanhamento e a tomada de medidas 
preventivas face aos alertas decretados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, 
nomeadamente os referentes às condições meteorológicas adversas (frio, vento, 
precipitação e agitação marítima. São formas prioritárias de difusão de informação o 
sítio da internet do Município (www.cm-peniche.pt) e a rádio local. A divulgando destas 
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informações junto da população, pretende criar um acréscimo nas medidas de 
autoproteção e de resiliência das populações. 

 

Gabinete Técnico Florestal (GTF) 

A constituição do Gabinete Técnico Florestal estando afeto um Engenheiro Florestal que 
tem desenvolvido ações que visam defender a floresta municipal, permite que os 
munícipes possam dispor de um técnico especializado que poderá auxiliar o cidadão na 
salvaguarda da mancha florestal do concelho de Peniche. 

O Engenheiro Florestal garante a orientação e acompanhamento da Equipa de 
Limpezas Florestais.  

Destacam-se na missão do SMPC de Peniche: 

No âmbito do Planeamento de Emergência  

 Aprovação do PMEPC de Peniche; 

 Elaboração e atualização dos planos de coordenação existentes, com vista a 
manter o levantamento, prever, avaliar e prevenir os riscos coletivos;  

 O planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a 
prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e 
abastecimento das populações presentes;  

 O planeamento do apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em 
situação de emergência;  

 O levantamento, organização e gestão dos centros de alojamento a acionar em 
situação de emergência; 

 A elaboração de um exercício teste ao PMEPC de Peniche; 

 A coordenação do sistema operacional de intervenção em proteção civil e 
socorro, assegurando a comunicação com os Agentes de Proteção Civil (APC) 
locais, órgãos municipais e demais entidades públicas e privadas cooperantes do 
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).  

Nos domínios da Prevenção e Segurança 

 A proposta de medidas de segurança face aos riscos inventariados;  

 A promoção da elaboração e a implementação de projetos de regulamentação 
de prevenção e segurança; 

 A realização de ações de sensibilização para questões de segurança, preparando 
e organizando as populações face aos riscos e cenários previsíveis; 
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 A promoção de campanhas de informação pública sobre as medidas preventivas, 
dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos 
em cenários prováveis previamente definidos, de forma a informar e formar as 
populações, visando a sua sensibilização em matéria de autoproteção e de 
colaboração com as autoridades;  

 A promoção da implementação das medidas de autoproteção no âmbito da 
Segurança Contra Incêndios nas instalações municipais.  

 Intervir em matéria de informação pública, para assegurar a pesquisa, análise, 
seleção e difusão de documentação relevante para a estrutura municipal de 
proteção civil, bem como na divulgação de medidas preventivas e orientações 
face a situações de acidente grave ou catástrofe com vista à adoção de medidas 
de autoproteção pela população; 

 Intervir no âmbito florestal, através do GTF: 

o Elaborar, coordenar e gerir o PMDFCI e o Plano Operacional Municipal 
(POM) para Incêndios Florestais; 

o Promover e acompanhar programas de ação no âmbito da Defesa da 
Floresta; 

o Coordenar a Equipa de Limpezas Florestais do Município. 

 

Ligação do Município às Freguesias 

Pelas contingências do processo de descentralização de competências entre a 
Administração Central e o Poder Local e entre as Autarquias, deveria ter sido um ano de 
aprofundamento da legislação aprovada, da avaliação dos Programas de Execução e 
Interadministrativos em vigor e das propostas das freguesias. Infelizmente, devido às 
nossas insuficiências técnicas, o processo debateu-se com algumas dificuldades. 
Pretende-se fazê-lo de uma forma coerente e adaptada à realidade de cada Autarquia. 

O objetivo é aprofundar a colaboração entre o Municipio e as Freguesias num patamar 
financeiro sustentável e que permita melhorar substancialmente o serviço às 
populações que devemos servir. 

Outras medidas: 

 Pretende-se concluir o mais rapidamente possível as negociações com os últimos 
proprietários do único terreno que falta negociar para o alargamento do 
cemitério de Ferrel; 

 Posteriormente dar início às obras de alargamento do cemitério; 
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 Concluir o processo para o reordenamento o projeto da Rua da Nossa Senhora 
da Guia, em Ferrel. 

 Terminar o processo com vista à aquisição do terreno para a construção do 
reservatório de abastecimento de água para Ferrel (SMAS) 

 Concluir os processos de empreitadas para as intervenções já previstas do 
edifício da Loja dos Vallas, na Vila de Atouguia da Baleia; 

 Concluir o processo para a empreitada da Rua Principal da Bufarda; 

 Concluir o processo para a empreitada da Rua D. Francisco Coutinho em 
Atouguia da Baleia; 

 Desenvolver o processo de asfaltamento em todas as freguesias, através de 
intervenções por administração direta e pelo sistema de empreitada; 

 Apoiar a intervenção na recuperação do Mercado da Vila de Serra D’El Rei; 

 Apoiar a construção do Parque Temática da Vila de Serra D’El Rei; 

 Apoiar os contratos de obras dentro das possibilidades orçamentais do 
Município. 

 

Relações Institucionais  

Os anos de 2018 e 2019, na maior parte das vezes, por iniciativa municipal, 
proporcionaram uma aproximação a vários representantes da Administração Central o 
que consideramos muito positivo na defesa dos interesses do Município, 
nomeadamente com o Senhor Secretario de Estado das Autarquias, a Senhora Secretária 
de Estado do Ambiente e do Território, o Senhor Secretário de Estado da Energia, o 
Senhor Secretário de Estado das Pescas, a Senhora Secretária de Estado das 
Infraestruturas, a Senhora Secretária de Estado da Segurança, a Senhora Secretária de 
Estado do Turismo e, também,  a Administração Regional de Saúde. 

Após a tomada de posse do novo governo, diligenciaremos no sentido de agendarmos 
contactos com os responsáveis dos setores com quem pretendemos aprofundar 
negociações, em particular relacionadas com a descentralização de competências. 

 

OesteCIM 

Os propósitos mantêm-se, como nos últimos dois anos, nomeadamente, aprofundar 
proximidades e relacionamentos com o objetivo de potenciar as ofertas de cada um dos 
Concelhos num conceito de complementaridade. 
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Centro 2020 

O relacionamento político e técnico com este organismo depende, em grande medida, 
da estratégia de desenvolvimento assente nas candidaturas de apoio comunitário já 
desenvolvidas e a desenvolver. 

De novo, a proximidade e a empatia poderão fazer a diferença com vista ao 
aproveitamento futuro do Quadro 2030 sendo que o Município se deve estruturar e 
organizar da melhor forma possível, como já foi referido inúmeras vezes, inclusive neste 
documento. 

 

Agência Portuguesa do Ambiente  

O aprofundamento dos relacionamentos, especialmente entre os técnicos com 
responsabilidade no nosso concelho e este organismo, poderá fazer a diferença. A 
transferência de competências das praias, da proteção, prevenção e ordenamento do 
sistema dunar e das falésias, onde se inserem a construção de infraestruturas 
sobreelevadas, as intervenções nos pesqueiros, o ordenamento dos acessos às praias, 
no nosso caso, com a particularidade das Marginais, do Rio de São Domingos, da 
Barragem de São Domingos, da Berlenga e de outros pontos de convergência fazem com 
que, conhecendo as dificuldades de disponibilidade devido à sobrecarga de trabalho dos 
técnicos e responsáveis da Agência, tenhamos um sentimento condescendente por 
compreendermos essas dificuldades. 

Os próximos tempos obrigar-nos-ão a uma maior pressão, a mais insistência e 
persistência. Só assim conseguiremos defender os interesses do nosso Concelho. 

 

Ministério da Cultura 

A proximidade resultante da construção do Museu Nacional da Resistência e da 
Liberdade permitiu-nos relacionar de forma quase constante com a Direção Geral do 
Património Cultural, nos últimos dois anos. Essa relação intensificou-se como 
consequência também das diversas candidaturas a apoios comunitários em 
desenvolvimento, como a da segunda fase da reabilitação do Fosso das Muralhas, do 
projeto para a reabilitação das Muralhas, o projeto de reabilitação do Campo da 
República, entre outros.  

O próximo ano será crucial para desenvolvermos as negociações tendentes à instalação 
de uma parte do Museu Municipal nas instalações da Fortaleza. 
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Turismo 

No seguimento das GOP 2019, podemos reafirmar que a estratégia para o turismo passa 
pelo facto de este ser um sector transversal a toda a estratégia municipal.  

Consideramos que é determinante continuar a melhorar as acessibilidades em pontos 
de interesse turístico, é fundamental que se aproveitem melhor as potencialidades e 
especificidades do concelho em torno dos nossos principais atributos, nomeadamente, 
a paisagem, o clima, as praias, o mar, o património geológico, cultural, histórico e 
religioso, e os excecionais produtos do mar e da terra.  

Devemos assumir que a ambição do concelho de Peniche deve ser transcendente e 
continuar a ultrapassar fronteiras. Pretendemos uma gestão essencialmente regional, 
fomentando relações de maior proximidade com os concelhos vizinhos, com uma visão 
de relação permanente com todos os outros parceiros que compõem a OesteCIM. 
Consideramos que, ao desenvolvermos uma estrutura e uma estratégia política para o 
turismo pensada para a região, conseguiremos aumentar a duração das estadias de 
quem nos visita e combater a sazonalidade. Trabalhar em rede fará com que se consiga 
aproveitar a complementaridade dos diversos territórios. Intentamos trabalhar para a 
construção de um novo Posto de Turismo “avançado” onde possamos prestar 
informação, divulgar o nosso concelho, a nossa história, o que somos e os locais a visitar, 
aproveitando as sinergias do Oeste.  

Outro desafio que merece a nossa atenção e que nos levará a tomar decisões, muito 
provavelmente pouco consensuais, mas determinantes para manter a segurança das 
pessoas e a imagem do concelho, é o Regulamento dos Horários dos Estabelecimentos 
Comerciais que está em discussão. 

O nosso maior desafio será, sempre, equilibrar o nosso desenvolvimento e a 
manutenção das condições de vida tranquila e de qualidade para quem aqui reside com 
tudo aquilo que o turismo fomenta.   

Medidas:  

 Criar condições para fruição da praia e do mar, nomeadamente com uma rede 
de passadiços sobrelevados no sistema dunar;  

 Criar rotas e percursos pedestres e cicláveis;  

 Dar Continuidade à dinâmica das visitas guiadas a fim de valorizar o património 
museológico, geológico, arqueológico e edificado;  

 Desenvolver o turismo cultural e de natureza;  

 Desenvolver o turismo de saúde e bem-estar;  



 

    
 

Grandes Opções do Plano 2020 
35 

 Procurar influenciar a regulamentação do Turismo de Surf, nomeadamente as 
escolas de surf;  

 Criar e dinamizar eventos;  

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

 Melhorar as acessibilidades e a sinalética.  

 Dar continuidade ao projeto “Territórios com História”;  

 Projetar Peniche, no panorama nacional e internacional, sendo para isso 
primordial criar materiais promocionais, procurados pelos visitantes e turistas, 
bem como, estabelecer formas de comunicação, através de: 

o Roteiros Turísticos;  

o Percursos Pedestres;  

o Tela digital no exterior com aplicações de mapas, alojamento, e locais a 
visitar no concelho facilitando informação àqueles que nos visitam fora 
de horas;  

o Uma plicação para smartphone.  

o Participação em feiras de promoção turística 

 Criação de uma loja municipal, com produtos do concelho e da região, como 
forma de promover e a dinamizar os nossos produtos, os nossos artistas e 
artesãos;  

 Sabendo que os eventos valorizam a imagem dos destinos, para 2020 propomo-
nos melhorar: 

o O Festival Sabores do Mar;  

o As iniciativas “Carnaval de Inverno” e o “Carnaval de Verão”, projetando-
as a nível regional: 

A história e a passagem do tempo deixaram, em Peniche, um cunho notável na 
gastronomia local, revelando-se essencialmente na gastronomia de mar. Destacada 
como um dos produtos do turismo cultural por excelência, a gastronomia possibilita o 
desenvolvimento por se tratar de um dos elementos mais marcantes da identidade de 
um povo.  

Assim, e após o renascimento do Festival de Sabores do Mar como um dos eventos de 
atração local e turística que mais pode valorizar as peculiaridades do nosso concelho, 
pretendemos após a avaliação da edição de 2019 que se encontra a decorrer, melhorar 
a edição 2020, mantendo, por exemplo, a existência de dias temáticos que cativem 
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diversos públicos e onde todos os atores locais deverão ter a oportunidade de mostrar 
as suas artes.  

A estratégia para o turismo e o desenvolvimento deste setor está, no entanto, sujeita a 
alguns constrangimentos, nomeadamente: 

 A inexistência de um espaço para realização de eventos, tipo multiusos ou outro, 
com condições que nos permitam desenvolver atividades todo o ano;  

 A inexistência de uma verdadeira sala de espetáculos, de música, cinema, dança 
e outros;  

 O atual ordenamento do território;  

 O Turismo de surf carece de uma legislação nacional, a enorme pressão das 
diversas escolas de surf, que competem pelo uso de espaços limitados nas nossas 
praias e as múltiplas entidades que acabam por ter responsabilidades na gestão 
do território, em nada facilitam a criação de uma solução sustentável e 
consensual para esta problemática. Consideramos que, enquanto esta situação 
não se resolve, devemos aproveitar a transferência de competências em matéria 
de praias e o Regulamento de Gestão das Praias Marítimas e do Domínio Hídrico 
do troço Alcobaça-Cabo Espichel para regular esta matéria localmente. 

 

Cultura 

Todos temos consciência da necessidade de valorizar e divulgar a nossa cultura e 
identidade local. Assim, neste biénio 2020-2021, a promoção dos agentes culturais, a 
implementação de uma programação multidisciplinar, tentando sempre que possível 
deslocalizar e integrar todos os agentes culturais, farão parte da nossa política cultural. 
Esta política cultural será ancorada em torno dos seguintes eixos e equipamentos: 

 Programação Cultural 

 Património Cultural 

 Renda de Bilros de Peniche 

 Rede Museológica  

 Biblioteca Municipal 

 Estúdio Municipal de Dança 

Medidas: 

Programação Cultural 

Será dada continuidade a uma aposta numa programação cultural descentralizada, 
dinamizada no contexto dos equipamentos culturais municipais e em espaço público, 
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centrada no domínio das artes plásticas visuais e performativas e no domínio do 
conhecimento, prevê a dinamização de uma ampla diversidade de eventos. 

 Será dado seguimento ao projeto de recuperação da antiga Central Elétrica, para 
instalação da Central – Centro Cívico Intergeracional e ao desenvolvimento de 
um projeto no âmbito do programa comunitário “Cultura para Todos”. Este 
projeto será financiado pela OesteCIM e será necessário preparar a candidatura. 

 Será dada continuidade ao projeto “Territórios com História: o Mar, a Pesca e 
as Comunidades” de programação cultural em rede, reunindo os municípios de 
Peniche, Ílhavo e Murtosa. Esta iniciativa intermunicipal, centrada em torno dos 
temas Gastronomia de Bordo, Memória Social, Comunidades e Protagonistas, a 
Mulher na Comunidade Piscatória, e Tradição de Construção e Manutenção 
Naval, contemplará mais de meia centena de eventos, a dinamizar no horizonte 
2020-21. Dos eventos a dinamizar destacam-se, o 3º Festival Gastronomia de 
Bordo, no Mercado Municipal, a evocação do Dia Nacional do Pescador, a 
realização de visitas interpretadas ao património marítimo de Peniche, uma 
extensão do festival de cinema - Mar Film Festival, promovido pelo Município 
de Ílhavo, e a dinamização do Workshop “Constrói a tua embarcação tradicional 
em 3D”. 

 Participar na Rede Cultura 2027, projeto de programação em rede desenvolvido 
no âmbito da candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027. 

 Aprovar o Conselho Municipal da Cultura verdadeiramente ativo e interventivo. 
 Potenciar e dinamizar a Carta Arqueológica. 
 Será dada continuidade a outros projetos, nomeadamente ao Festival “Música 

de Cá” (6ª edição), o Street Food – Peniche (3ª edição) e Peniche – Um Mar de 
Natal (3ª edição). 

 

Património Cultural 

No domínio do Património Cultural será dado seguimento a vários projetos centrados 
no estudo, reabilitação, valorização e divulgação do património cultural material e 
imaterial do concelho, nomeadamente: 

 Trabalhos de identificação e caracterização dos imóveis e sítios arqueológicos de 
interesse, e instrução de processos de classificação de âmbito nacional e 
municipal. 

 Projetos de reabilitação, recuperação e valorização do Património Militar de 
Peniche, nomeadamente a recuperação do Forte de Nossa Senhora da 
Consolação e das Muralhas da Frente Abaluartada de Peniche.  
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 Projetos de requalificação e musealização dos Sítios Arqueológicos do Morraçal 
da Ajuda e Depósito da Catástrofe do San Pedro de Alcantara. 

 Iniciativas de estudo e valorização da memória e identidade locais, 
nomeadamente através da inventariação de manifestações de Património 
Cultural Imaterial. 

 Levantamento do estado de conservação do património cultural edificado do 
concelho de Peniche. 

 Trabalhos de conservação e restauro de bens móveis e imóveis concelhios. 

 Publicação de obra monográfica sobre temática do património cultural local. 

 Trabalhos académicos e peças jornalísticas diversos, sobre temáticas da Cultura 
e Património locais, bem como a investigações científicas com destaque para o 
projeto de estudo do sítio arqueológico do Morraçal da Ajuda. 

 Atividades, eventos e projetos versando a divulgação da identidade marítima do 
território, como é o caso da Semana “Tanto Mar”, na sua 11º edição, 
coorganizada com a Fórum Estudante e a Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar. 

 Projeto Rota das Igrejas do Concelho de Peniche – Itinerário pelo património 
religioso (11º edição). 

 Projeto “Lojas com História”, dinamizado no quadro da OesteCIM, com o 
objetivo de reconhecer e preservar os estabelecimentos de comércio tradicional. 

 Projeto “Cultura para Todos”, dinamizado no quadro da OesteCIM, com o 
objetivo integrar a população nas diversas atividades culturais municipais, 
independentemente do estrato socioeconómico. 

Salienta-se a participação do Município em projetos intermunicipais de valorização de 
património natural e cultural, entre os quais a criação de Geoparque do Oeste, sob a 
chancela da Unesco e o projeto de valorização do Planalto da Cesaredas com a criação 
de rotas temáticas. 

 

Renda de Bilros de Peniche 

Merecendo um particular destaque no quadro do património cultural local, a Renda de 
Bilros de Peniche continuará a ser alvo de uma forte aposta na sua valorização e 
divulgação, destacando a dinamização dos seguintes eventos: 

 Mostra Internacional de Rendas de Bilros, evento-âncora no domínio da 
promoção desta arte, enquanto símbolo maior do artesanato de Peniche, na qual 
será dada continuidade à realização do desfile “Enlaces” e “Rendas na Moda”. 
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 Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, iniciativa de elevada importância para 
a perpetuação e valorização deste ícone do património cultural local.  

 Ações de formação nas várias temáticas associadas às rendas de bilros e na área 
das Artes Têxteis, esta última em associação com a Modatex.  

 Pretende-se integrar a aprendizagem das rendas de bilros no contexto das 
Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 Numa ótica de divulgação desta arte junto dos mais jovens será realizada a 
atividade “À descoberta da Rendas de Bilros” e os “Ateliês de Verão de Renda 
de Bilros”. No âmbito da operacionalização de uma estratégia de divulgação da 
Renda de Bilros de Peniche, destaca-se a ação da Escola Municipal de Renda de 
Bilros, equipamento centrado na aprendizagem e divulgação deste património 
cultural local e que participará na dinamização das ações atrás enunciadas. 

 Serão, igualmente, desenvolvidas várias ações no âmbito da valorização da renda 
de bilros, nomeadamente, a criação da marca “Renda de Bilros de Peniche” e a 
implementação do processo de certificação da Renda de Bilros de Peniche. 
Pretende-se, ainda, desenvolver estudos que permitam o reconhecimento e a 
inclusão desta arte no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.  

 Pretende-se dar seguimento à preparação do projeto para a eventual criação da 
Casa do Artesão / Ninho de microempresas. Para o efeito teremos que ouvir 
todos os agentes de forma a estabelecer um plano para que, enquanto espaço, 
privilegie o contacto entre o artesão e a comunidade e estimule o aparecimento 
de novos projetos de empreendedorismo cultural, tanto no que se respeita ao 
setor da renda de bilros como de outros artesanatos e artesãos locais. 

 

Rede Museológica  

O facto de não existir um museu municipal dificulta e exige deste setor novas formas de 
expor nos espaços existentes. Faz pensar na possibilidade de colocarmos alguns 
elementos da nossa realidade histórica - cultural registada on-line permitindo 
disponibilizar o acesso à informação destes elementos através das novas tecnologias. 

Apesar de estarmos atentos a todas as possibilidades de fundos comunitários e porque 
acreditamos que um museu municipal de referência é uma mais-valia para um território 
naturalmente vocacionado para o Turismo cultural, marítimo e de natureza, temos que 
explorar formas de poder disponibilizar, a quem nos visita e a quem vive em Peniche, 
um reconhecimento e uma aproximação à nossa identidade cultural. 

A dinamização da Rede Museológica municipal será consubstanciada num Serviço 
Educativo de referência, direcionado a diferentes públicos – entre os quais a 
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comunidade local – e na promoção de uma programação cultural e expositiva que vá 
ao encontro do objeto dos diferentes polos museológicos.  

 

Biblioteca Municipal 

 Dar Continuidade à dinamização de atividades dirigidas à comunidade e, em 
particular, à comunidade educativa, salientando-se exposições temáticas, 
leitura de textos literários e sessões de poesia em locais não-convencionais do 
território concelhio. 

 Realizar uma inventariação/catalogação e verificação do estado dos nossos 
livros, no sentido de cumprirmos as missões-chave, relacionadas com a 
informação, a literacia, a educação e a cultura que estão refletidos no Manifesto 
Da Unesco Sobre Bibliotecas Públicas.  

 

Estúdio Municipal de Dança 

 Promover a aprendizagem da dança, nas suas componentes clássica e 
contemporânea, junto dos jovens do concelho. No âmbito da programação anual 
desta escola, destaca-se a participação em apresentações públicas, com 
incidência para o tradicional espetáculo de encerramento do ano letivo. 

 

Área Social  

No setor da ação social existe uma forte aposta no reforço da coesão social e territorial. 
É nesse intuito que se pretende dar prossecução à reabilitação dos bairros sociais. Serão 
também adotados nesse âmbito um conjunto diferenciado e integrado de políticas de 
inclusão social, que apostam no trabalho em parceria, com destaque para as iniciativas 
de dinamização da Rede Social, e que fazem alinhar todo um pacote de medidas 
plurissectoriais destinadas a assegurar o acesso aos direitos, aos serviços, à habitação 
condigna, à saúde, à segurança, à cultura, ao lazer, à educação, à formação e ao 
emprego com qualidade.  

Constitui, com efeito, uma ambição do elevar os níveis de coesão social e territorial do 
concelho, contribuindo para a criação de condições que promovam equidade de 
oportunidades, nomeadamente entre os géneros, no acesso aos recursos indispensáveis 
e na manutenção de padrões dignos de qualidade de vida por parte das pessoas e das 
famílias, principalmente das mais fragilizadas, aquelas que estão expostas a situações 
de discriminação social, de pobreza, de isolamento e de solidão. 
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A estratégia do Município dá particular enfâse à intervenção de proximidade, colocando 
a tónica na aproximação das respostas aos problemas e na melhoria da cobertura do 
território concelhio em termos dos serviços de atendimento a casos sociais, 
privilegiando a disponibilização de respostas nos territórios mais desprovidos.  

Propõe-se um modelo de intervenção ancorado em instrumentos de planeamento 
estratégicos que sejam orientadores da ação, sendo de ter em linha de conta os já 
existentes e a necessidade de os atualizar, assim como a necessidade de elaborar novos 
instrumentos de planeamento – Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social, 
Carta Social, Estratégia Local de Habitação, Plano Gerontológico Local. 

Procurando incorporar no planeamento as próprias transformações sociais que vão 
ocorrendo, ao nível das dinâmicas sociais e da evolução demográfica, a intervenção 
preconizada visa dar respostas às necessidades e solicitações que vão emergindo, 
procurando-se assim adaptar o modelo de intervenção e as estratégias de ação à nova 
realidade. É o caso da atenção a dar ao progressivo envelhecimento populacional do 
concelho e aos desafios que o fenómeno coloca, em particular em domínios como a 
promoção do envelhecimento ativo e saudável e o combate às situações de isolamento 
e de pobreza. Cabe aqui evocar também a adoção de uma aplicação móvel no domínio 
da habitação social, enquanto solução tecnológica de apoio à gestão e de 
facilitação/agilização da interface entre os moradores e os serviços municipais, uma 
medida que tem por objetivo potenciar a eficácia e eficiência dos serviços prestados. 

A insistência das políticas municipais na reabilitação urbana de zonas degradadas, com 
particular incidência no parque habitacional de arrendamento social e nas suas zonas 
envolventes, retrata a forte preocupação com a melhoria sistemática das condições de 
habitabilidade e de vida dos residentes, bem como com a necessidade de integração 
socio-urbanística destas comunidades, sabendo-se que estes são contextos propícios à 
concentração de problemas sociais e de situações desqualificantes. Subsistem também 
espaços urbanos ocupados por barracas e construções degradadas, um problema que 
se perfila com particular acuidade e que, para além da qualidade urbanística, afeta a 
qualidade de vida dessas populações, em que se incluem grupos étnicos minoritários, o 
qual urge resolver no quadro de um plano de médio e longo prazo, que seja capaz de 
mobilizar recursos e responsabilidades partilhadas entre o estado, o município, outros 
agentes, nomeadamente as “forças vivas” locais, e os próprios grupos sociais visados. 

Será dada continuidade aos diversos programas e projetos de ação social de iniciativa 
municipal e aos que são desenvolvidos em cooperação com entidades públicas e 
privadas de âmbito local, regional e nacional, com o objetivo de prestar apoio às pessoas 
e estratos sociais mais vulneráveis, como forma de atenuar e/ou reverter situações de 
exclusão social e pobreza. Enquadram-se também neste âmbito medidas de apoio à 
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inclusão e de promoção do acesso aos direitos de cidadania e da participação social, que 
abrangem respostas a crianças, jovens, idosos, imigrantes e outros grupos sociais mais 
vulneráveis. 

Também no acesso à saúde, o Município pretende assumir um papel de parceiro ativo 
no desenvolvimento de políticas promotoras de ganhos em saúde, inscrevendo-se no 
rol de medidas o apoio aos mais carenciados no acesso a medicamentos, através do 
programa abem. 

Medidas: 

Pretende-se contribuir para a integração social dos munícipes em situação de exclusão 
social. Uma das medidas a assegurar passa por dar continuidade ao Apoio ao 
Consumidor Endividado. 

Outra medida tem a ver com o Apoio ao Imigrante, com intenção de fixação no concelho 
de Peniche, ao nível de facilitação de respostas sociais, como sejam a saúde, o emprego 
e a formação e na orientação para a regularização de estadia em território português, 
mediante esclarecimentos de requisitos impostos pela autoridade competente - SEF 
(Serviço de Estrangeiro e Fronteiras). 

Irá prosseguir-se com os Gabinetes de Proximidade – Projeto GPS, que é um serviço de 
proximidade disponibilizado às populações das diferentes freguesias do concelho e que 
visa contribuir para o desenvolvimento comunitário e a melhoria das condições de vida 
da população, através da ativação de respostas adequadas às problemáticas 
identificadas, num envolvimento em parceria. 

É finalidade do Projeto manter o atendimento e o acompanhamento social, com 
periodicidade semanal, nos Gabinetes de Proximidade na cidade de Peniche e nas 
freguesias ditas “rurais”. Salienta-se que, neste último caso, a intervenção é assegurada 
não apenas nas sedes das freguesias limítrofes, como também noutros lugares dispersos 
da freguesia de Atouguia da Baleia, na medida em que serão territórios porventura mais 
deficitários em termos de cobertura no que respeita a serviços de apoio e 
acompanhamento social. O GPS irá continuar a prestar apoio a indivíduos/famílias em 
problemáticas como a carência económica, o desemprego, a ausência de formação 
profissional, a deficiência, situações de isolamento social, a afetar nomeadamente 
idosos, problemas de saúde como sejam alcoolismo/toxicodependências, problemas do 
foro psiquiátrico, problemas de saúde físicos, dificuldade de acesso a bens e serviços, 
precariedade ao nível das condições habitacionais no que toca à conservação e 
higienização de espaços, entre outros. 
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A Horta Comunitária de Peniche é um equipamento comunitário com uma forte 
componente social pela sua importância na relação entre o homem e a terra. Opera 
como rede social, promovendo um elo de convivência social e intergeracional e 
proporcionando benefícios económicos e de saúde, especialmente no que concerne a 
uma alimentação saudável.  

Pela sua importância e pela enorme procura no decorrer deste ano (2018/2019) tendo 
em conta a ocupação dos talhões de cultivo, continuar-se-á a disponibilizar anualmente 
talhões de cultivo dando-se prioridade a famílias com fracos recursos económicos, tais 
como beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI), desempregados, famílias 
numerosas (> = a 6 elementos), idosos e pessoas cuja residência se encontra na 
proximidade à localização da Horta Comunitária. 

O Banco Local de Voluntariado manterá o seu trabalho de ligação e apoio a voluntários, 
instituições e necessidades sociais, contribuindo para o exercício de uma cidadania ativa 
e solidária. 

Infelizmente, todos as semanas somos confrontados nos serviços ou através dos nossos 
parceiros locais com situações de caracter urgente de resolução. Com base na incidência 
dos casos registados, o Município tem por objetivo estudar a criação de uma Casa de 
Emergência, um equipamento social para fazer frente a necessidades de acolhimento 
residencial de emergência resultante de situações de catástrofes naturais, de acidentes 
domésticos em que famílias e/ou pessoas fiquem desprovidas da sua habitação e, ainda, 
de casos em que as pessoas apresentem elevado risco social e/ou perigo de vida. Trata-
se de uma resposta temporária de acolhimento para apoiar a transição para uma 
solução definitiva, a equacionar com recurso ao sistema formal de proteção e apoio 
social de âmbito local, regional e nacional. 

Como medida de promoção da empregabilidade, o Município continuará a disponibilizar 
o Gabinete de Inserção Profissional (GIP). Consiste num Serviço de proximidade e de 
apoio à população em situação de desemprego, cuja finalidade é facilitar o acesso ao 
emprego e à formação por via, nomeadamente, do encaminhamento para ofertas de 
formação profissional e de emprego na região e ainda na articulação direta com o 
Serviço de Emprego de Oeste Norte para estabelecimento da ligação aos candidatos 
desempregados e também na promoção e divulgação de medidas de apoio. Manter-se-
á a colaboração ao nível do Grupo de Trabalho da Rede Social “Emprego, Formação e 
Empreendedorismo”, em particular ao nível da definição e caracterização das ofertas 
formativas, da identificação das necessidades formativas em ligação às necessidades 
empresariais, da monitorização das situações de desemprego e da ligação ao mercado 
de trabalho. 
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Será ainda responsabilidade do GIP, o desenvolvimento de um projeto para a promoção 
da empregabilidade e empreendedorismo nas escolas do 1º Ciclo do nosso Concelho, 
intitulado: “As Profissões vão às Escolas”. 

Na vertente da habitação, as grandes opções do plano para 2020 preconizam como um 
dos principais objetivos a elaboração da Estratégia Local de Habitação como 
instrumento estratégico para a identificação das soluções habitacionais que se 
pretendem ver desenvolvidas no concelho, com vista a contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população e para a coesão social e territorial. 

Em conformidade com a Estratégia Local de Habitação a definir e com as soluções 
habitacionais daí decorrentes, o Município propõe elaborar uma candidatura para 
tentar o acesso a instrumentos de apoio financeiro para operações de reabilitação 
urbana/construção/aquisição de fogos/construção de equipamentos coletivos 
tendentes a proporcionar o acesso a uma habitação adequada a pessoas que vivem em 
condições indignas. Equaciona-se uma candidatura ao 1.º Direito - Programa de Apoio 
ao Acesso à Habitação. O 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visa 
apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições 
habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o 
custo do acesso a uma habitação adequada. O Programa assenta numa dinâmica 
promocional predominantemente dirigida à reabilitação do edificado e ao 
arrendamento.  

Como já foi referido, uma das medidas de politica social do Município de Peniche passa 
por garantir o acesso dos munícipes, em situação de vulnerabilidade socioeconómica, a 
condições habitacionais condignas, sendo este acesso uma condição estruturante na 
melhoria das condições de vida dos indivíduos/famílias que não têm capacidade 
económica para alugar casa no mercado livre de arrendamento. 

Para o efeito, a intervenção social irá continuar a focar-se no acompanhamento de 
proximidade às famílias, a constante atualização dos problemas sociais existentes e a 
avaliação socioeconómica dos agregados familiares, com vista a uma gestão eficaz quer 
dos realojamentos a efetuar, quer do acompanhamento às famílias residentes nos 
bairros. 

É de salientar que as dinâmicas locais de ocupação têm levantado dificuldades na 
acessibilidade ao mercado de habitação por parte das famílias com menores 
rendimentos. Pelo facto de Peniche se constituir como um pólo turístico relevante, o 
mercado privado da habitação está efetivamente sujeito a fortes pressões 
especulativas. Associado a esta vocação turística, é de apontar o acréscimo sazonal de 
população, um fenómeno que tem subjacente o afluxo de turistas sobretudo no período 



 

    
 

Grandes Opções do Plano 2020 
45 

do verão, de emigrantes em férias, de proprietários de segundas residências e de alunos 
da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. É de assinalar ainda o incremento 
dos alojamentos locais, principalmente na cidade, como situação que integra o rol de 
fatores que dificultam o acesso à habitação, nomeadamente ao mercado livre de 
arrendamento, por parte da população mais desfavorecida. 

Tendo isto em conta, é de dar continuidade aos atendimentos relativos aos novos 
pedidos de habitação e proceder ao diagnostico e avaliação socioeconómica dos 
agregados familiares, efetuando uma monitorização e controlo dos procedimentos 
definidos para atribuição de habitações sociais, que passam pela avaliação das 
candidaturas até à tramitação de contratos de arrendamento. 

Considerando a forte incidência de famílias unipessoais no conjunto de agregados com 
pedido de habitação no Município, pretende-se projetar a criação de “Residências 
Partilhadas” em fogos de tipologia T3 e T4, onde famílias unipessoais têm o seu próprio 
espaço, com recurso à partilha de cozinha, sala e casa de banho, enquanto aguardam 
por fogos de tipologia T1. 

Irá dar-se continuidade a uma metodologia de intervenção de proximidade aos 
moradores, com recurso à interdisciplinaridade das várias competências existentes na 
equipa deste sector, nomeadamente, serviço social, educação social, gerontologia, 
sociologia, ciências da educação e psicologia, com o objetivo da identificação, 
sinalização e resolução das problemáticas existentes e elaboração de projetos de acordo 
com as necessidades e potencialidades diagnosticadas. 

Torna-se imperativa a criação de uma equipa pluridisciplinar que atue nas seguintes 
vertentes: 

 Atendimento e acompanhamento (atendimentos e visitas domiciliárias, com 
vista ao acompanhamento social destas famílias, potenciando a sua capacitação, 
apoio na definição do seu projeto de vida, a sua autonomia e inclusão social em 
diferentes áreas pilares tais como: educação, a formação, o emprego, a saúde); 

 Intervenção comunitária (potenciar em conjunto com os moradores o 
desenvolvimento do espirito comunitário e sentido de pertença ao bairro, 
através de atividades culturais e de lazer); 

 Gestão de rendas (tentar recuperar o maior número de valores em dívida de 
inquilinos que durantes anos não pagam renda e não cumprem os deveres 
previstos no Regulamento de Habitação Social). 
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Não obstante o conjunto de habitações sociais que são disponibilizadas nos bairros 
camarários, que perfazem um total de 329 fogos sociais, a oferta é manifestamente 
insuficiente para dar resposta às necessidades de habitação da população com baixos 
rendimentos. Considerando as limitações do parque habitacional de arrendamento 
social e assumindo a necessidade de diversificar as medidas de apoio ao acesso à 
habitação, irá dar-se continuidade ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento. 
Pensa-se que esta medida poderá também ser um contributo para dinamização do 
próprio mercado local de arrendamento. 

O Município irá continuar a disponibilizar apoio no âmbito do Programa Porta 65 Jovem, 
uma medida que é promovida pelo IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. 
Neste sentido, continuará a ser assegurada a parceria com o IHRU, com vista a apoiar o 
público jovem, a quem se destina a medida, na formulação de candidaturas a este 
programa de apoio ao arrendamento, no esclarecimento de dúvidas e na resposta aos 
pedidos de esclarecimento efetuados pelo IHRU. 

O acampamento de etnia cigana é um dos desafios de maior responsabilidade 
autárquica com que nos enfrentamos. A resolução desta problemática poderá passar 
pelas decisões tomadas em matéria de ordenamento resultantes do PDM, assim como 
das possibilidades proporcionadas pela estratégia concelhia para a habitação social e 
pelos projetos e candidaturas que daí resultam.  

Conscientes das muitas prioridades que temos enfrentado e que continuaremos a ter 
de responder e corresponder nos próximos tempos é, com toda a certeza, fundamental 
que consigamos decidir, rapidamente, como ultrapassar este constrangimento no 
coração da nossa cidade. Este é um compromisso do qual não podemos, nem queremos, 
fugir.  

Com vista a construção de uma “Política Autárquica de Família” que se traduza na 
implementação de boas práticas que sejam favorecedoras da conciliação da vida familiar 
e profissional, quer dos seus trabalhadores, quer dos munícipes, visando em particular 
as famílias mais numerosas, é intenção do Município integrar a Rede das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis. Nessa medida, irá prosseguir-se com a 
adoção/consolidação de medidas e práticas que sejam amigas da família. 

Combater o isolamento e a solidão da população idosa do nosso concelho, que 
representa 22% da população residente (Pordata, 2017), é uma prioridade deste 
executivo camarário. É necessário enfrentar os desafios associados ao progressivo 
envelhecimento demográfico do município, que tem assistido a uma diminuição da 
natalidade, aliada a um aumento da longevidade dos indivíduos, apresentando um 
índice de envelhecimento acima da média nacional, de 155,8%, segundo o qual, em 
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2017, para cada 100 crianças e jovens dos 0 aos 14 anos, existiam a nível concelhio 155 
idosos (INE).  

Afigura-se assim imperativo continuar a investir numa Política Municipal para o 
Envelhecimento com ações tendentes à promoção de um envelhecimento ativo e 
saudável, ao combate ao isolamento social, bem como, à solidariedade intergeracional. 
Entre os instrumentos municipais a acionar salientamos a Rede de Centros de Convívio, 
o Centro de Convívio do Município, o Projeto Convívios à 4ª, com os seguintes 
objetivos: 

 fomentar a participação ativa dos idosos, através da valorização do 
conhecimento individual e coletivo, promovendo a partilha de saberes e 
tradições e a dinamização do trabalho em rede; 

 investir no apoio psicossocial dos seus participantes, oferecendo-lhes momentos 
de arte, cultura e lazer, promovendo a valorização de saberes, contribuindo, 
desta forma, para a melhoria da sua qualidade de vida, contribuindo para a 
promoção de um envelhecimento saudável.  

A metodologia de trabalho terá por base a dinamização do Grupo de Trabalho “Pessoas 
Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, através do qual se procura, numa 
estreita relação de parceria, planear e implementar ações junto da população idosa, 
numa lógica de intervenção de proximidade. 

Será dada continuidade à elaboração do Plano Anual de Atividades de Promoção da 
Cidadania Sénior, enquanto instrumento de planeamento estratégico essencial, 
resultante da concertação dos parceiros do grupo de trabalho, em que são 
contempladas um conjunto de ações assentes em diversas vertentes, das quais se 
destacam a saúde, o desporto, a cultura, o lazer, o acesso a novas tecnologias e as artes. 
O Plano procura ter em conta as particularidades e especificidades de cada parceiro, 
fomenta a socialização entre os munícipes mais velhos do concelho com os 
utentes/clientes das várias instituições, através de sessões conjuntas e que são 
manifestamente um marco para a promoção do bem-estar de todos.  

Todas as ações a implementar nas diferentes áreas de intervenção deverão ter por base 
o Plano Gerontológico local e estar orientadas para a promoção do envelhecimento 
ativo e saudável. Este instrumento de planeamento deverá ser sujeito a uma avaliação, 
de modo a permitir uma atualização da agenda de prioridades e das concomitantes 
estratégias, em ordem a operar os necessários ajustamentos face às mudanças sociais 
ocorridas e às novas solicitações que daí derivam. 
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Irá prosseguir-se com a CAIP – Comissão de Acompanhamento a Idosos do Concelho 
de Peniche. Será assim dada continuidade à intervenção social desta estrutura junto da 
população idosa, através da identificação, avaliação, encaminhamento e resolução de 
situações em que coloquem em causa a segurança, saúde, higiene e dignidade dos 
idosos. Também será feita uma avaliação das situações abrangidas e colocada a tónica 
no esforço de deteção e sinalização de casos. Pretende-se valorizar uma rede de parceria 
sólida que seja corresponsável na rápida intervenção com vista a resolução do 
problema.  

Sempre a pensar no acompanhamento aos idosos em situação de isolamento social, dar-
se-á continuidade ao Projeto “10 mil vidas”, desenvolvido através de uma parceria do 
Município com a Associação Nacional de Cuidado e Saúde e que consiste num serviço 
de teleassistência e telessaúde, mediante a aplicação das normas municipais de 
funcionamento.  

Reconhecendo a importância de novas formas de governança territorialmente 
ancoradas, o Município irá continuar a investir na consolidação do trabalho em rede no 
quadro do Conselho Local de Ação Social, procurando promover o reforço da partilha de 
responsabilidades por parte dos parceiros ao nível da ação face aos problemas e 
investindo na concertação de objetivos e estratégias, tendo em vista o desenvolvimento 
social do concelho. A Rede Social constitui uma aposta estratégica do Município para o 
desenvolvimento do trabalho em parceria, tendo em conta a sua incidência ao nível da 
formação de uma consciência coletiva em torno dos problemas sociais, da ativação 
concertada de respostas, bem como da otimização dos recursos locais. Este programa é 
tido como um pilar fundamental nas estratégias de combate à pobreza e à exclusão 
social e, genericamente, de promoção da coesão social a nível do concelho. 

Será dada continuidade à implementação do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 
do concelho, sendo de salientar os seguintes projetos: 

 Prosseguir-se-á com o projeto “Roteiro Solidário”, como medida para valorizar 
o papel dos parceiros da rede social; estimular o interconhecimento; e incentivar 
a cooperação e a concertação de esforços; 

 No âmbito dos instrumentos de planeamento estratégico, propõe-se elaborar a 
Carta Social do concelho, a fim de colocar à disposição dos munícipes e 
instituições informação sistematizada relativa à oferta local referente à rede de 
serviços e equipamentos sociais; 

 Dar-se-á continuidade às Iniciativas de Apoio à Economia Social, através da 
dinamização de ações de informação/formação e da divulgação de conteúdos 
temáticos relevantes, tendentes a facilitar o acesso a instrumentos de 
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financiamento e a informação qualificante no que respeita à atividade das 
diferentes organizações; 

 Será necessário promover uma avaliação e uma atualização do PDS, 
(re)orientando o planeamento em função disso, quanto a prioridades, 
finalidades e estratégias. 

Irá continuar-se a dinamizar o Grupo de Trabalho “Para a Distribuição de Bens 
Essenciais”, que assume os seguintes objetivos: 

 Articular a ação de várias organizações locais, com vista a promoção da eficácia 
e eficiência da cobertura concelhia em matéria de ajuda alimentar, de 
distribuição de roupa ou de outros bens essenciais à população carenciada do 
concelho; 

 Prestar apoio à Associação Partilha, Ajuda Solidária do Oeste – Banco Alimentar 
Contra a Fome do Oeste ao Banco Alimentar do Oeste, para manutenção do 
serviço prestado de distribuição de bens alimentares à população do concelho; 

 Analisar projetos de apoio alimentar propostos por entidades externas, para 
apoio às famílias carenciadas do concelho. 

Será igualmente dada continuidade à dinamização do Grupo de Trabalho “Pessoas 
Idosas, Envelhecimento e Intergeracionalidade”, o qual é coordenado pelo Município 
e congrega um conjunto de 23 entidades. Este grupo de trabalho tem por missão 
desenvolver condições para uma intervenção interinstitucional concertada, que seja 
orientada para a promoção do envelhecimento ativo e saudável e promoção dos direitos 
da pessoa idosa. 

Irá prosseguir-se com o projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Calouste 
Gulbenkian/MAZE com o objetivo de conceber e pôr em prática soluções de inovação 
social, assentes na utilização de novas tecnologias e na ciência de dados, para fazer face 
a desafios locais em matéria de inclusão social. Neste âmbito, propõe-se, 
nomeadamente, a adoção de uma aplicação móvel para a área de habitação social, 
como instrumento de apoio à gestão e medida inovadora que possibilite uma relação 
mais ágil entre os moradores e o Município e que beneficie o acesso aos serviços 
municipais por parte dos munícipes, promovendo assim a eficácia e eficiência dos 
serviços prestados. 

No que toca a Parcerias de Iniciativa Externa, é de salientar a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Peniche (CPCJ), no âmbito da qual será assegurada a presença de 
um Técnico, representante do município, que continuará a assegurar a gestão de casos 
na modalidade restrita e o trabalho de ações na comunidade, no âmbito da modalidade 
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alargada e manter o necessário apoio administrativo/logístico e organizacional à CPCJ 
de acordo com o estipulado pela Lei de Promoção e Proteção, garantindo o superior 
interesse da criança. 

Também se irá manter a participação ao nível do Núcleo Local de Inserção do 
Rendimento Social de Inserção (NLI). Os núcleos locais de inserção têm base concelhia, 
que constitui o âmbito territorial da sua atuação e neste sentido, os núcleos locais de 
inserção integram representantes dos organismos públicos, responsáveis na respetiva 
área de atuação, pelos sectores da segurança social, do emprego e formação 
profissional, da educação, da saúde e das autarquias locais. 

As principais problemáticas surgem na área do Emprego, Formação e Habitação Social. 
Nesse sentido, o GIP, como representante no NLI, procede à sinalização/intervenção nas 
situações de emergência social através da integração dos candidatos em CEI+, sempre 
que possível. É da também da responsabilidade do GIP o apoio e intervenção na área da 
Procura Ativa de Emprego, uma das obrigatoriedades dos beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção que é monitorizada em sede de NLI. 

Irá ainda prosseguir-se com a participação no consórcio do Projeto “Sextante”, que é 
desenvolvido no âmbito do Programa Escolhas, continuando a assegurar a participação 
nas reuniões de consórcio; o apoio técnico; a cedência de equipamentos municipais para 
o desenvolvimento de ações, nomeadamente instalações e transporte coletivo; a 
concertação de estratégias; e a articulação de contributos técnicos e logísticos. 

  

Saúde 

O direito à proteção da saúde é um direito fundamental, consagrado na Constituição da 
República Portuguesa. A Lei de Bases da Saúde estabelece que “É objetivo fundamental 
obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, seja qual for a sua 
condição económica e onde quer que vivam, bem como garantir a equidade na 
distribuição de recursos e na utilização de serviços” (Base 2, 1- b)). 

Considerando que a promoção e salvaguarda dos interesses da população no domínio 
da saúde constitui uma atribuição dos Municípios, que o bem-estar e a qualidade de 
vida da população dependem do seu nível de saúde, a Saúde tem necessariamente de 
fazer parte das preocupações da Câmara Municipal.  Os Municípios detêm competências 
governativas e um grau de conhecimento global das populações que lhes permite 
assumir um papel promotor (através de políticas, estratégias e iniciativas locais 
adequadas à realidade da comunidade), facilitador (por meio da mobilização e 
capacitação dos diversos parceiros, e do apoio a estratégias locais) e agregador da 
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comunidade, numa perspetiva ecológica assente no trabalho em parceria, essencial para 
a promoção da saúde.  

A intervenção municipal não se circunscreve à gestão das opções que se entendam 
organizar ou dinamizar, perspetivando mais saúde e maior prevenção para a população, 
continuarmos a desenvolver uma relação de proximidade e de colaboração com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e com a 
Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte (ACeS Oeste Norte) e com o novo 
Conselho de Administração do Centro Hospital do Oeste Norte (CHON), mantendo 
sempre uma postura reivindicativa quanto às condições de prestação de serviços de 
saúde no Centro de Saúde e no Hospital de Peniche. Não deixando também o propósito 
reivindicativo de intervenções de reabilitação na unidade hospitalar, quer seja ao nível 
da cobertura, das fachadas e nas instalações dos serviços de urgência.  

Pretendemos continuar a acompanhar a situação do concelho ao nível das políticas, 
equipamentos e de infraestruturas de saúde, nomeadamente através do 
acompanhamento do dossiê relativo ao Hospital de Peniche e do acompanhamento dos 
cuidados de saúde primários. 

O reforço do número de médicos de família e de enfermeiros merecerá sempre uma 
atitude de reivindicação permanente. 

A nível regional pretendemos continuar a reivindicar a construção de um hospital central 
de abrangência regional, de qualidade, independentemente da sua futura localização. 

Medidas: 

 A doença mental é uma preocupação do Município expressa no Diagnóstico 
Social do Concelho de Peniche, reconhecendo-se, com base no conhecimento 
empírico, a sua elevada expressão, mas também a necessidade de recolha de 
dados que permitam objetivar para melhor intervir. Assim, o Plano de 
Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche prevê, entre outras medidas no 
âmbito da doença mental, o desenvolvimento de um Estudo de Prevalência de 
Doença Mental no Concelho de Peniche, que permita conhecer a incidência e o 
perfil das situações, bem como as necessidades de resposta.  

 É intenção manter os serviços do Gabinete Cuidar Melhor – protocolado com a 
Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer - que 
disponibiliza apoio psicossocial e jurídico, oferece formação e orientação à 
comunidade e presta um leque alargado de serviços às pessoas com demência e 
a todos aqueles que direta ou indiretamente convivem esta realidade.  

 Manter o atendimento à população no apoio e acompanhamento psicológico 
com o Gabinete de Psicologia; 
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 Atendendo a um desafio proposto pelo pelouro do Desporto e com vista a que 
atletas de alta competição (natação) tenham as condições necessárias para 
continuar a desenvolver a sua atividade desportiva no concelho, iniciar-se-á um 
projeto piloto com o objetivo de proporcionar uma avaliação das necessidades 
de treino de competências psicológicas em atletas de alta competição. 

 Continuar a celebrar o Movimento Cidade dos Afetos;  

 Continuar a garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de 
qualquer cidadão, em situação de grave carência económica que o impossibilite 
de adquirir medicamentos comparticipados prescritos através do Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento no âmbito do protocolo de cooperação 
com a associação Dignitude.  

 Continuar a promoção de estilos de vida saudáveis dos adolescentes do concelho 
de Peniche com o Projeto “Escolhe-te” desenvolvido em contexto escolar. 

 Pretende-se aderir ao projeto de prevenção da obesidade infantil “Prato 
Colorido, Prato Divertido”, proposto pela Unidade de Saúde Pública Zé Povinho.  

 Aderir à Rede Nacional de Municípios Saudáveis que tem como missão apoiar a 
divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis. 
Esta adesão implica a elaboração, a médio prazo, do Perfil de Saúde e do Plano 
de Desenvolvimento de Saúde do Município. 

 Pretende-se dar-se continuidade à Rota da Saúde; 

 Instituir o Cartão Municipal “Especial Acesso”, através do qual se pretende 
prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em particular à pessoa 
com deficiência, isto é, “aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita 
ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções 
psicológicas, apresente dificuldades específicas suscetíveis de, em conjugação 
com os fatores do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade e a participação em 
condições de igualdade com as demais pessoas” (artigo 2.º da Lei n.º 38/2004, 
de 18 de agosto).  

 O Município perspetiva a criação de equipas de Cuidados Paliativos, de apoio 
aos doentes e manter às famílias dos que optem por morrer em casa, com a 
humanidade e dignidade que todos merecemos.  

Com o objetivo de potenciar a importância da adoção de estilos de vida saudáveis por 
parte da comunidade, o Pelouro da Saúde continuará a desenvolver e irá despoletar 
outras iniciativas, designadamente: 
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 Continuar a apoiar e a colaborar em atividades de promoção da saúde 
desenvolvidas pelos serviços de saúde, escolas e outras entidades, de âmbito 
local e nacional;  

 Aderir a programas e a iniciativas de promoção da saúde propostas por entidades 
de referência e à divulgação de campanhas que se considerem relevantes; 

 Promover a realização de conferências, seminários e/ou tertúlias com 
especialistas, que proporcionem informação sobre temas relacionados com a 
saúde;  

 Dinamizar o Protocolo Saúde Oral Para Todos, celebrado entre a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Município de Peniche, com o 
objetivo de implementar consultas de saúde oral no Sistema Nacional de Saúde, 
nos cuidados de saúde primários do concelho de Peniche; 

 Dar continuidade e alargar a colaboração com o Centro de Formação da 
Associação de Escolas (CFAE) Centro Oeste na formação, na área da saúde, de 
pessoal docente e não docente; 

 Alargar a prestação de cuidados de saúde primários na comunidade, numa lógica 
de proximidade, de resposta às necessidades e de promoção da saúde dos 
munícipes mais isolados geograficamente, a Câmara Municipal, em parceria com 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche e com os 
serviços de saúde locais, através de uma unidade móvel equipada com gabinete 
de atendimento (GPS) que percorrerá os lugares do concelho fora das sedes de 
freguesias; 

 Equacionar a implementação de um sistema de distinção pública de boas 
práticas para entidades na área da Hotelaria e Restauração que tenham confeção 
própria de refeições, considerando outro dos programas prioritários do Plano 
Nacional de Saúde que é o da Promoção da Alimentação Saudável, e que a 
intervenção nesta área deve ser sistémica e multissectorial; 

 Assegurar a divulgação de informação de saúde útil aos munícipes nos canais de 
comunicação da Câmara Municipal, bem como a sistematização da informação 
de saúde no site do Município.  

Atendendo, ainda, a que a saúde tem determinantes sociais, económicos e ambientais 
que reportam a outras áreas de atribuição do Município, a promoção da saúde está na 
linha de todas as políticas municipais que visam a prossecução do bem-estar da 
população, quer através de medidas preventivas como de medidas de desenvolvimento 
da comunidade. 
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Associativismo 

Reconhecendo o papel e a importância do movimento associativo para o 
desenvolvimento económico-social do Concelho, pretende-se dar continuidade à 
implementação dos instrumentos que estabelecem princípios orientadores da ação e da 
interação entre as Associações e o Município, nomeadamente, a Carta Local do 
Associativismo (CLA) e o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.  

Medidas:  

 Continuar a reformulação do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, ajustando-o à dinâmica municipal e associativa atual;  

 Estimular um focus group com as associações, por áreas de intervenção ou 
tipologia de associação;  

 Criar uma Bolsa de Serviços e Recursos Associativos, como forma de 
incentivo à cooperação interassociativa, de aprofundamento do 
conhecimento do tecido associativo local e de divulgação dos recursos e 
serviços que as associações disponibilizam à comunidade;  

 Estabelecer uma parceria com a Escola Secundária e/ou Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar com o intuito dos alunos nas áreas de 
marketing, animação e multimédia poderem apadrinhar pelo menos uma 
Associação e ajudar a divulgar as suas atividades, os seus equipamentos e 
demais valências e poderem dar ideias e contributos para ajudar a dinamizar 
as instituições e respetivas coletividades;  

 Continuar a promover a interação entre os serviços Municipais e as 
Associações, de modo a permitir que possam continuar a desenvolver as suas 
atividades e tirar partido de oportunidades que surjam, no âmbito de fundos 
comunitários ou outros apoios;  

 Continuar a facilitar o acesso da comunidade aos recursos associativos;  

 Criar instrumentos de apoio logístico às associações;  

 Melhorar o Portal do Associativismo;  

 Continuar a elaborar conteúdos e efetuar a manutenção do Portal do 
Associativismo, como plataforma digital interativa de divulgação e 
valorização do tecido associativo e das suas dinâmicas;  

 Dinamizar fóruns de debate regulares com as associações; 

 Fomentar a capacitação dos atores associativos, através de organização e 
dinamização ações de formação e de informação;  
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 Permitir criar sinergias entre as diversas entidades com realidades 
semelhantes para que, criando escala, se possa dar outra resposta aos 
desafios da sociedade;  

 Estudar a realização um evento anual de valorização e divulgação do tecido 
associativo do concelho;  

 Criar parcerias estratégicas com outras entidades de modo a potenciar o 
desenvolvimento associativo.  

 

Educação 

No seguimento do que foi assumido nas GOP 2019, a estratégia municipal assenta na 
valorização da educação e na afirmação de Peniche como um território educador, por 
meio da defesa da escola pública, gratuita e de qualidade para todos, onde a igualdade 
e equidade sejam tidos em conta no acesso a uma melhor educação. Que se caminhe 
para uma escola promotora da inclusão e interculturalidade, bem como a igualdade de 
oportunidades no acesso à educação e, ainda, a participação ativa de toda a comunidade 
educativa, formal e não formal, fazendo com que Peniche cumpra com os desígnios de 
ser um concelho educador, um Município que pode e deve contribuir para uma 
educação eficaz e efetiva, que colabore para o desenvolvimento social, emocional e 
cognitivo das crianças e jovens, tal como preconizado no documento do Perfil do Aluno 
à Saída do Ensino Obrigatório.  

O empenho do Município de Peniche na área da educação confirma-se pelo 
investimento que tem sido feito nestes quase dois anos de intervenção. O investimento 
diz respeito não só à rede educativa e a recursos educativos que existem no concelho, 
como também a obras nos edifícios escolares, aos recursos humanos e aos apoios que 
são disponibilizados pela autarquia aos alunos e famílias que frequentam os vários níveis 
de ensino: o pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário e o ensino superior. 

É importante reforçar que a competitividade de uma sociedade se avalia pelo grau de 
competência dos seus cidadãos, pela capacidade em que estes demonstram em resolver 
e/ou adaptarem-se a situações comparativamente a outros.  Tendo por base estes 
princípios, torna-se imperativo apostar em ações que visem a igualdade de 
oportunidades no acesso à educação e ao conhecimento. 

É crucial também melhorar o desempenho da nossa comunidade escolar e promover 
um maior sucesso educativo. Pretende-se dar continuidade à implementação de 
“Medidas educativas orientadas para a promoção da inclusão, do sucesso educativo e 
para a prevenção do abandono escolar” e um plano intermunicipal – tendo em conta as 
dinâmicas e metodologias diferenciadas na área da educação pelos doze municípios do 
Oeste, no âmbito do projeto “Aluno Ao Centro”.  Pretende-se, assim, aumentar as 
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intervenções que, de forma integrada e articulada, favoreçam as condições para o 
reforço da igualdade no acesso ao ensino, a melhoria do sucesso educativo dos alunos 
e o reforço da qualidade e eficiência do sistema de educação, consolidados no âmbito 
do Projeto Educativo Local (PEL). Será necessário avaliar os resultados da 
implementação destes projetos para que possamos tomar medidas que abram 
horizontes para uma realidade que nos traz dois focos importantes de análise. Primeiro, 
que a transição do pré-escolar para o primeiro ciclo denota fortes lacunas ao nível das 
competências que as crianças já deveriam ter adquirido e, segundo, existe um claro 
afunilamento de alunos matriculados a partir do ensino secundário. Estes são, em nosso 
entender, problemas estruturantes que terão que ser trabalhados para podermos 
mudar o nosso paradigma educativo.   

A Transferência de Competências trará novos desafios à gestão operacional desta área 
e deverá ser tida em consideração na revisão da Carta Educativa. A Carta Educativa do 
nosso Município está caducada e urge a sua revisão, envolvendo todos os stakeholders 
neste processo. Todos os agentes com intervenção e interesses na área da Educação 
deverão ser uma parte ativa neste processo para que a nova Carta possa resultar de um 
debate alargado da comunidade e que possa resultar do maior consenso possível. 

Continuaremos a assumir o papel de dinamizador de recursos materiais e mobilizador 
do património cultural e natural como recursos educativos, rentabilizando os recursos 
existentes na comunidade. 

O Ensino Superior é um elemento crucial do desenvolvimento local, regional e 
internacional. O município ao apostar na Educação deverá constituir-se como parceiro 
da Escola Superior de Tecnologia do Mar (ESTM), proporcionando uma articulação direta 
com a Escola Secundária, otimizando e potenciando os seus cursos e ajustar a sua oferta 
escolar de acordo com as necessidades do concelho de Peniche.  

Considerando que a educação e formação constituem uma componente evidente de 
capital humano que torna a sociedade mais competitiva e capaz de responder às 
constantes mudanças e desafios que a própria sociedade impõe, o Município de Peniche 
pretende apoiar teses de mestrado e doutoramento de interesse e relevância para o 
desenvolvimento do concelho. 

Outros aspetos importantes no âmbito da Educação da competência da autarquia são a 
Ação Escolar e a Política de Transportes Escolares. Este ano iniciámos a componente de 
prolongamento nos Jardins de Infância da cidade, a introdução da fruta escolar no Pré-
Escolar e a abertura de um refeitório na Escola EB n. º1. Muita coisa ainda há a fazer e 
a melhorar, mas o caminho está traçado. Acreditamos que a Escola é o veículo de 
excelência para o desenvolvimento de uma política educativa e, simultaneamente, 
cultural, em que o espaço escolar é utilizado para a vivência e experimentação de 
momentos de cultura e desperte a curiosidade artística. 
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Medidas:  

 Desenvolver o processo de revisão da Carta Educativa, envolvendo a 
comunidade e agentes educativos;  

 Elaborar o Plano Educativo Municipal, um instrumento de planeamento 
organizacional, onde se define a política educativa do concelho, um documento 
único e englobante, alargado às instituições educativas que promove a 
participação da população, responsabilizando toda a sociedade. O PEL deve 
procurar rentabilizar os recursos locais, promovendo projetos educativos 
anuais/plurianuais não só das escolas, como do município, servindo como um 
guia orientador;  

 Consolidar a transferência de competências em matéria de educação, com 
destaque para o forte impacto na gestão logística do parque escolar, dos 
transportes escolares, da ação social escolar e da gestão de recursos humanos; 

 Repensar os projetos educativos existentes e criar projetos educativos 
abrangentes, que estimulem as crianças a cuidar da sua terra e das suas gentes, 
por meio de uma ligação à terra e a comunidade, recorrendo ao património e 
outros recursos locais, incutindo nos alunos um espírito de cidadania 
responsável e de identidade local;  

 Estruturar um manual de acolhimento para os técnicos das AEC’s e as respetivas 
planificações e materiais pedagógicos;  

 Criar equipas multidisciplinares de técnicos no sector da Educação para 
desenvolver os diversos projetos pedagógicos;  

 Desenvolver estratégias pedagógicas que valorizem o conhecimento do meio 
envolvente, a fim de criar nas crianças uma forte ligação e sentimento de 
identidade para com a sua terra e a sua comunidade, privilegiando, para além do 
Inglês, as áreas do Património, Ambiente, Expressões Artísticas e Atividade 
Desportiva;  

 Criar recursos didáticos e pedagógicos que possibilitem os docentes trabalhar o 
currículo recorrendo às potencialidades educadoras do território, por meio 
metodologias inovadoras;  

 Elaborar um Guia Municipal de Recursos Educativos, onde se incluem também, 
para além dos serviços educativos da rede museológica e da Biblioteca 
Municipal, atividades educativas promovidas por outras entidades parceiras, de 
forma a garantir a igualdade de acesso de todos a atividades lúdico-pedagógicas 
de educação não-formal, envolvendo assim o território e a comunidade na 
colaboração para a mudança educativa no concelho, contribuindo para o 
desenvolvimento integral das crianças;  
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 Criar núcleos de Laboratórios Digitais onde a aprendizagem para as ciências é 
feita através das Tecnologias da Informação, com vista ao desenvolvimento do 
espírito científico;  

 Manter em funcionamento nas férias escolares de verão o projeto “Férias Fora 
da Caixa” e prolongá-lo nas interrupções letivas do Natal e da Páscoa. Rever as 
normas de funcionamento do mesmo;  

 Comparticipar o pagamento das prestações familiares aos alunos colocados no 
escalão mais baixo desta comparticipação, no âmbito da Componente de Apoio 
à Família e Atividades/ Ocupação de Tempos Livres municipais, de acordo com 
as vagas previstas nas Normas de Funcionamento em vigor;  

 Valorizar a educação inclusiva, os alunos abrangidos por medidas universais e 
seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão, promovendo a sua integração 
no âmbito de projetos da competência municipal;  

 Melhorar e equipar o parque informático das escolas do concelho;  

 Substituir mobiliário e outros equipamentos necessários;  

 Rever o regime de utilização de transportes escolares municipais para efeitos 
escolares de modo a que possibilite a articulação entre os Jardins de Infância da 
rede pública e as Escolas Básicas do 1º ciclo, para as visitas de estudo 
contempladas nos seus Planos Anuais de Atividades, saídas de campo previstas 
para as Atividades de Enriquecimento Curricular e outras ações das escolas;  

 Elaborar um calendário de disponibilidades de transporte para o programa de 
visitas de estudo;  

 Perspetivar um conjunto de projetos de requalificação de estabelecimentos de 
ensino ou outros espaços educativos, que tenham enquadramento em 
candidaturas a fundos comunitários;  

 Reforçar a manutenção e conservação dos equipamentos educativos dos 
estabelecimentos da rede pública de Ensino do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, através do investimento nos espaços exteriores, equipamentos e 
requalificação dos edifícios;  

 Adquirir e instalar o parque infantil no pátio do 1º ciclo da Escola Básica 
Integrada 1,2, 3 do Agrupamento de Escolas de Peniche;  

 Reforçar e reestruturar a equipa do Sector da Educação e das escolas sob 
responsabilidade do Município.  

Os Projetos “Saber Nadar”, “Fruta Escolar”, “OTL Fora da Caixa”, Programa Ecovalor 
“Concurso Separa e Ganha” no Ecoponto Amarelo, “Escola Azul”, Promoção do Sucesso 
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escolar “Geração Sucesso” e Mediadores para o Sucesso Escolar, são ainda exemplos de 
ações que o município pretende dar continuidade.   

 

Juventude  

Sendo uma área que se pretende transversal às demais políticas municipais, tal como 
definido nas GOP 2019, continuamos investidos no desenvolvimento de uma política 
para a juventude que reforce a defesa dos seus direitos, desenvolva o seu potencial, 
criatividade e papel enquanto agentes de mudança. 

Medidas: 

Associativismo Jovem 

 Acompanhar e apoiar as associações juvenis, as associações de estudantes e 
grupos informais de jovens, bem como as suas atividades, tendo em vista a sua 
maior dinamização e intervenção na sociedade. 

Calendário da Juventude  

 Aderir ao convite do Instituto Português do Desporto e Juventude para 
comemoração do Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), através da 
disponibilização de descontos e entradas gratuitas em equipamentos municipais 
e em serviços e estabelecimentos comerciais locais, a jovens entre os 12 e os 25 
ou 29 anos. 

 Associar-se a outras comemorações e iniciativas no âmbito da juventude, como 
por exemplo, a Semana Europeia da Juventude. 

Cartão Jovem Municipal de Peniche 

 Aderir ao Cartão Jovem Municipal, uma modalidade do Cartão Jovem EYC que 
resulta de uma parceria entre a Movijovem, a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) e o município. Este acrescenta, às vantagens do clássico 
Cartão Jovem, descontos em serviços e produtos nos estabelecimentos 
comerciais locais que adiram ao projeto e também nos equipamentos 
municipais. 

Casa Municipal da Juventude 

 Não nos revemos no estado atual do edifício onde funciona a Associação Juvenil 
de Peniche, o Gabinete de Inserção Profissional e o Espaço internet. O edificado 
está degradado e a necessitar de intervenção profunda. Devemos procurar 
medidas de apoio que permitam requalificar aquele espaço e potenciem a 
dinamização de uma Casa Municipal da Juventude, enquanto serviço municipal 
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de acolhimento e apoio aos jovens, que poderá reunir as seguintes valências: 
Pousada; Gabinete de Juventude, responsável pelas ações municipais no âmbito 
da juventude; Gabinete de Atendimento ao Jovem no âmbito da saúde, em 
articulação com os serviços de saúde locais; Gabinete de Orientação Vocacional; 
Gabinete de Psicologia. 

Conselho Municipal de Juventude  

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

Divulgação de Informação 

 Divulgar, diretamente e nos canais de comunicação da Câmara Municipal, 
informação relevante para os jovens, facilitando o seu conhecimento de 
oportunidades existentes em diversos âmbitos.  

 Articular com o Centro de Informação Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo para 
divulgação de iniciativas e medidas europeias destinadas aos jovens. 

Oeste Jovem 

 Coorganizar e promover a participação dos jovens do nosso concelho nas 
atividades do Oeste Jovem, iniciativa intermunicipal organizada pela OesteCIM e 
os 12 municípios que a compõe. 

Plano Municipal de Juventude 

 Elaborar o Plano Municipal de Juventude, documento orientador da política 
municipal de juventude e que resulte do estudo colaborativo e participado pelos 
diversos atores na área da juventude. 

Prémios de Mérito Desportivo a Jovens Atletas 

 Dar continuidade ao reconhecimento e valorização de percursos de mérito no 
âmbito do desporto, através da atribuição de Prémios de Mérito Desportivo a 
Jovens Atletas federados, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos e 
com resultados desportivos em provas nacionais e internacionais. 

Prémios de Mérito Empreendedorismo Jovem 

 Promover, reconhecer e apoiar o empreendedorismo jovem, por meio da 
implementação de Prémios de Mérito Empreendedorismo Jovem, cuja proposta 
de regulamento de atribuição se encontra em fase de elaboração pelo Conselho 
Municipal de Juventude. 
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Semana da Juventude de Peniche 

 Realizar anualmente a Semana da Juventude de Peniche, iniciativa comunitária 
de animação e recreação dirigida à participação dos jovens, promovida pela 
Câmara Municipal em coorganização com os diversos atores da comunidade na 
área da juventude – Associação Juvenil de Peniche, ADEPE/Projeto Sextante E7G, 
agrupamentos de escuteiros de Atouguia da Baleia e de Peniche, e associações 
de estudantes – e em parceria com demais organizações locais, que terá em 2020 
a sua 15.ª edição.  

Plano Nacional para a Juventude 

 Desenvolver e/ou apoiar outras iniciativas que se insiram nas dimensões 
prioritárias do Plano Nacional para a Juventude e que visem a promoção do 
desenvolvimento positivo.  

 

Desporto 

Tendo sido já assumido nas GOP 2019 que o objetivo prioritário do projeto desportivo 
do Município de Peniche passa por encorajar, promover e proporcionar à população a 
promoção de hábitos de vida saudáveis, através da prática desportiva, contribuindo 
assim para uma vida ativa dos seus residentes e também de quem nos visita. No 
município de Peniche são vários os clubes de formação desportiva para jovens e 
assiste-se a um crescente incremento de novas atividades desportivas em novos 
espaços. É, também, notório o aumento da consciencialização, por parte dos nossos 
munícipes, que acabam por transformar a prática desportiva de lazer em hábitos de 
saúde.  

Pretende-se um Concelho que olha para o futuro das suas gerações e que tem que dar 
respostas na criação de condições para que os munícipes possam praticar com 
comodidade e segurança atividade física regular.  

Assim, torna-se imperativo definir uma política de estratégia desportiva para a 
comunidade, que assente em atividades diversificadas, que tenham em consideração, 
uma administração orçamental consciente e sustentável, com base na rentabilização 
das instalações desportivas e dos recursos existentes. Na perspetiva de dar seguimento 
ao trabalho desenvolvido no ano anterior, pretende-se continuar a desenvolver as 
manutenções corretivas aos equipamentos dos espaços de jogo e recreio e instalações 
desportivas municipais, no sentido de assegurar-se as melhores condições de higiene e 
segurança para a prática desportiva dos munícipes e das crianças. 

A elaboração do Plano Municipal de Desporto (PMD) assume-se como uma prioridade e 
deverá ser pensado com todos os intervenientes diretos nesta atividade, bem com, com 
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as instituições desportivas locais partindo de uma partilha de ideias para uma reflexão 
conjunta sobre o Desporto no nosso concelho. Este plano deve rumar a um futuro de 
médio prazo, sendo que o mesmo nunca deverá ser considerado como um documento 
fechado.  

Medidas a desenvolver e a manter: 

 Realizar atividades relacionadas com os desportos náuticos, com especial 
destaque para os desportos de surfing, onde já existem eventos consolidados 
tanto de âmbito nacional, como internacional. A prova do Campeonato Mundial 
de Surf será a prova rainha da fileira da onda, seguindo-se o Peniche Paddle 
Series, evento que durante uma semana alia a componente desportiva à parte 
social, ambiental e educativa, e que se pretende transformar num evento com 
maior impacto regional e nacional; 

 Afirmar a vocação do desporto náutico e aquático, nas suas várias modalidades. 
Com a península a criar condições de abrigo para as provas de mar, a Barragem 
de São Domingos a permitir realizar provas de águas interiores as Piscinas 
Municipais como potenciadoras de ensino, treino e atividade aquática, estão 
reunidas as condições para afirmar o desporto náutico seja através do Município, 
dos clubes e associações, ou dos praticantes individuais, porque a vocação 
náutica continua noutras modalidades, nomeadamente com a natação, a vela, a 
canoagem; 

 A Corrida das Fogueiras e a Corrida das Fogueirinhas, continuará a ser a grande 
prova desportiva Municipal e após a celebração do seu quadragésimo 
aniversário assume-se com uma grandeza que importa explorar, buscando 
parceiros que lhe tragam maior projeção mediática e que ajudem a reduzir o 
encargo financeiro com o evento; 

 O envolvimento Municipal na organização de provas desportivas será ainda 
visível com o Triatlo Cidade de Peniche, a Corrida e Caminhada da Praia Norte, 
evento com grande potencial de crescimento, e a Prova de Águas Abertas; 

 Aprofundar a parceria e o envolvimento com o movimento associativo 
desportivo, revendo o quadro de apoios diversos, assente em critérios justos e 
equitativos, através das Normas Regulamentares e Critérios de Apoio ao 
Movimento Associativo Desportivo. A revisão do regulamento do 
Associativismo implicará o envolvimento de todas as partes por forma a que os 
montantes a atribuir reflitam de forma mais evidente a atividade, a dimensão e 
os resultados de cada associação desportiva; 

 Dar continuidade ao Prémio de Mérito a Jovens Desportistas do nosso concelho. 
Dinamizaremos e apoiaremos projetos desportivos que deem resposta às 
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crianças e jovens que frequentam as escolas do concelho, como são exemplo o 
Projeto Saber Nadar de Apoio à Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
seus subprojectos, nomeadamente o acompanhamento e apoio aos professores 
para cumprimento do programa de Expressão Físico-Motora, Férias Desportivas, 
Corta Mato Escolar Concelhio, Corrida do 1º Ciclo e Triatlo Escolar; 

 Reforçar a qualidade dos serviços prestados com os equipamentos desportivos 
geridos pela Câmara Municipal, continuando o investimento no seu 
funcionamento e renovação. As Piscinas Municipais e o campo sintético do 
parque urbano, entre outros, são infraestruturas Municipais que pela sua idade 
necessitam de intervenções e investimento. O compromisso de um novo skate 
park também será uma prioridade para 2020; 

 Reforçar a importância da realização em Peniche de provas de âmbito nacional 
e internacional, como fator de valorização da componente turística e 
promocional da cidade e do próprio desenvolvimento económico, associado à 
prática desportiva, para o qual procuraremos estar atentos, dentro das nossas 
objetivas capacidades; 

 Elaborar a Carta Desportiva do Concelho que constituirá um documento 
orientador fundamental para a operacionalização estratégica da Política 
Desportiva Municipal. Alguns dos objetivos deste documento estratégico para o 
desenvolvimento desportivo do município passam por identificar as 
infraestruturas existentes, as necessidades de intervenção e efetuar uma 
avaliação sobre os equipamentos em défice no concelho, a oferta de serviços e 
o tipo procura de prática desportiva; 

 Potenciar melhores condições aos atletas de Alta Competição. 

 

Proteção Animal 

O Município de Peniche continua empenhado na concretização de uma política 
municipal que promova a saúde e o bem-estar animal, sendo importante seguir uma 
estratégia que procure implementar medidas de resposta não só às questões associadas 
ao bem-estar, proteção e saúde animal, como também às questões de saúde pública. 

Propõe-se para o ano 2020: 

 Executar a construção das novas instalações do Centro de Recolha Animal 
(CROA); 

 Dar continuidade à monitorização das colónias de gatos; 

 Proporcionar cuidados médicos-veterinários a animais errantes; 
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 Dar continuidade ao controlo das populações através do programa CED (captura, 
esterilização e devolução) – e, também, identificação eletrónica; 

 Implementar o programa Patrulha Gato; 

 Dar continuidade ao programa de vacinação e desparasitação dos animais do 
canil; 

 Continuar a providenciar uma alimentação cuidada e equilibrada adaptada às 
necessidades dos animais; 

 Prosseguir com a promoção do bem-estar e a sociabilização dos animais do CROA 
– Voluntariado e Cãominhadas; 

 Criar um programa de assistência médico-veterinária a animais acidentados - 
Piquete de urgência. 

 Continuar a aplicar medidas de combate ao abandono de animais de companhia, 
nomeadamente, campanhas de adoção, campanhas de sensibilização para uma 
detenção responsável de animais e campanhas de esterilização; 

 Continuar o programa de assistência a animais de companhia, de forma a 
providenciar abrigo e mantimentos quando o detentor estejam impedidos de 
prestar os cuidados necessários, por motivos de saúde ou outros; 

 Reforçar a equipa dos serviços de veterinária; 

 Dar continuidade à execução dos programas profiláticos definidos pela DGAV, 
nomeadamente, a campanha de vacinação antirrábica e de identificação 
eletrónica. 

 Reforçar a articulação com as autoridades policiais e autoridade sanitária no 
combate ao abandono e maus-tratos a animais de companhia e outros. 

 

Conclusão 

Uma leitura atenta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2020 (e 2021) 
permite identificar as principais dificuldades e afirmar que o grande desafio reside na 
articulação de todo um conjunto de prioridades, sem que possamos descurar nenhuma 
delas.  

Nomeadamente: 

 A reorganização administrativa do Município; 

 O desenvolvimento das múltiplas candidaturas aos fundos comunitários; 

 Procurar terminar o exigente processo do Plano Diretor Municipal; 
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 Negociar e implementar a descentralização de competências; 

 Continuar a corresponder a exigências excecionais da gestão municipal 
(Berlengas, Pinhal Municipal, Parque de Campismo Municipal, ETRS, 
Concessões municipal e outras); 

  

 Dinamizar, dentro da medida do possível, um conjunto de obras e 
investimentos de reordenamento e de embelezamento do território; 

 Ter particular atenção ao processo de construção do Centro Escolar de 
Atouguia da Baleia; 

 Apesar das dificultardes já reconhecidas, devemos procurar melhorar de 
forma significativa as respostas na estruturação da área educativa, social, 
cultural, desportiva, etc.; 

 Acompanhar e negociar o processo de criação do Museu Nacional da 
Resistência e da Liberdade e a implementação da componente museológica 
municipal; 

 Criar novas dinâmicas com os eventos anuais e permanentes, como as 
Comemorações do Natal e Passagem de Ano, Carnaval de Inverno e Verão, 
Mostra Internacional de Rendas de Bilros e Sabores do Mar (entre outras); 

 Continuar a considerar que a Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas e o Triatlo, 
são duas provas desportivas que se revestem de grande importância para o 
nosso concelho; 

 Reforçar a aposta no WSL, etapa do Campeonato do Mundo de Surf que 
projeta Peniche no País e no Mundo; 

Ainda, procurar corresponder da melhor forma, com os meios financeiros e as pessoas 
que trabalham no Município de Peniche, nas muitas frentes de trabalho que procurámos 
explicitar ao longo deste documento que, com toda a certeza que continua a ser um 
documento incompleto e com algumas falhas. 

Por tudo isto, e pela necessidade evidente de nos irmos adaptando durante o ano a 
circunstâncias momentâneas de execução (ou não) de objetivos traçados no momento 
que estamos a construir as GOP e Orçamento, acaba por ser natural o grande número 
de alterações ao Orçamento que são necessárias apresentar al longo do ano. 

É um enorme desafio procurar conciliar as insuficiências financeiras com a 
monstruosidade de objetivos e de necessidades prementes com que o concelho se 
debate.  
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Acrescentar-lhe, ainda, a evidente necessidade de reforço técnico em várias e novas 
áreas da administração, as insuficiências e outros meios, nomeadamente, logísticos 
como infraestruturas, instalações e equipamentos obsoletos. 

Acrescendo o objetivo de reduzir os custos com alguns dos serviços a que temos 
naturalmente necessidade de contratar, como são exemplo recente as comunicações 
móveis e físicas e a significativa carteira de seguros. 

Será muito mais fácil quando concretizarmos as prioridades e emergências 
circunstanciais - Organização, candidaturas comunitárias, PDM, descentralização de 
competências. 

Um outro grande desafio a que não podemos fugir, a par da alteração dos Regulamentos 
Municipais a necessitar de adaptações às práticas dos tempos de hoje, deverá ser 
também a atualização das tabelas de taxas municipais, há muito esquecidas. 

É premente conseguirmos reduzir custos com a gestão municipal e é premente reforçar 
o quadro técnico com novas capacidades. É imprescindível apostarmos no reforço de 
receitas próprias para fazermos face aos muitos desafios e investimentos que o 
Município tem e concretizar. 

Simultaneamente, é imperioso continuarmos a apostar na simplificação de processos 
através das oportunidades que a via digital nos oferece. 

A exigência é monstruosa pela simultaneidade de processos, mas não será possível 
desviarmo-nos porque é imperioso para o nosso concelho que o consigamos. 

 

Aos Autarcas e a todos os que trabalham para que os serviços municipais consigam 
corresponder perante os desafios. 

Obrigado a todos! 

 

 

 


