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I.    

O CONCELHO DE PENICHE 

 



   

 
 

Figura 01 - Enquadramento 
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1. ENQUADRAMENTO 
 
 
Contexto regional (e nacional) 
 
Peniche é um concelho litoral (44kms de costa, 15 dos quais de frente praia), no centro de Portugal (pertence ao 
distrito de Leiria), relativamente próximo de Lisboa (está a 100km).  
Tem fronteiras e grande proximidade com os concelhos de Óbidos e Lourinhã. 
 
O concelho destaca-se pelo seu litoral, com uma geografia diversa, rara e singular, donde ressaltam a Península 
e o Arquipélago das Berlengas. 
A Península de Peniche é um dos acidentes geológicos mais notáveis de toda a costa portuguesa, integrando um 
conjunto constituído (de norte para sul) pelo promontório (o Sítio) da Nazaré, a baía de S. Martinho do Porto, a 
lagoa de Óbidos (Foz do Arelho), que marca a transição do extensão cordão dunar (a norte da Nazaré) para uma 
faixa costeira (pelo menos até Santa Cruz) marcada pela alternância entre sistemas dunares e falésias. 
As Berlengas, integrantes da Reserva Mundial da Biosfera (Unesco), é caso único na costa portuguesa, pelo seu 
valor ambiental, dimensão e relativa proximidade à costa. 
 
Peniche é servido por bons acessos rodoviários; o IP6 liga Peniche com a A8, proporcionando um fácil acesso a 
Lisboa e aos centros urbanos de referência mais próximos, Caldas da Rainha e Torres Vedras. 
A ferrovia não atravessa o concelho, a estação mais próxima (a 8km do limite do Concelho e a 18km da área 
portuária) situa-se no concelho de Óbidos.  
 
Os movimentos pendulares quotidianos exprimem com clareza as relações de Peniche com a sua envolvente: 
- A capacidade polarizadora da capital faz com que, apesar da distância, o município de Lisboa seja o principal 

destino dos residentes: 756 saídas, 216 entradas. 
- Os demais movimentos pendulares de dimensão significativa são mais equilibrados e exprimem fortes relações 

de proximidade com concelhos da CIM Oeste, com destaque para: Caldas da Rainha (428 saídas, 241 
entradas); Lourinhã (372 saídas, 512 entradas); Óbidos (354 saídas, 164 entradas); Torres Vedras (172 saídas, 
185 entradas). 

 
 
 
Instrumentos de gestão territorial 
 
Instrumentos de gestão territorial cujas orientações têm de ser consideradas na elaboração do PDM:  
- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território – PNPOT 
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo – PROTOVT 
- Programa da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel – POC ACE 
- Rede Natura 2000 
- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste – PROF-Oeste 
- Plano Rodoviário Nacional – PRN 
- Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas – PORNB 
- Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos – POASD 
Destaque para a visão de Peniche como “Zona Turística de Interesse” no PROT-OVT e para as medidas de 
proteção costeira expressas no POC-ACE, cuja normativa (relevante para o PDM) foi transporta (tal como do 
PORNB e POASD) para o Regulamento do PDM. 
 



   

 
 

Figura 02 – Suporte biofísico 
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2. SUPORTE BIOFÍSICO 
 
 
Distinguem-se, no concelho de Peniche, das formações geológicas mais antigas para as mais recentes: 

- Os maciços rochosos (salientes): o arquipélago das Berlengas, as Penínsulas de Peniche e Baleal, e o Planalto das 

Cesaredas; 

- As formações geológicas mais abrangentes da área central do concelho e o litoral plano (plataforma costeira de 

deposição, antigas praias e terraços); 

- As formações mais recentes de aluvião dos rios de São Domingos, Ferrel e Barrada (a várzea Atouguia-Peniche e o 

Tômbolo de Peniche). 

 

Figura 03 – Assoreamento litoral da região de Peniche. Constituição do sistema dunar e tômbolos durante os séculos XII (A), XIV (B), XV (C) e XVI (D). 

Os maciços são formações geológicas notáveis: o arquipélago das Berlengas e as Penínsulas são áreas protegidas; o 

Planalto das Cesaredas localiza-se na convergência de vários corredores ecológicos e de biodiversidade de escala regional. 

São compostos por rochas diferentes: granitos na Berlenga; xistos nos Farilhões; calcários (distintos em composição e 

idade) nas Penínsulas e Planalto das Cesaredas. A sua natureza rochosa faz com que deem origem a solos pouco profundos 

e pobres (exceto partes da Península de Peniche, com camadas mais ricas e diversas). 
 

A restante área do Concelho corresponde a pequenas colinas localizadas no interior que se desenvolvem em planícies até à 

costa; nela sobressaem o Rio S. Domingos e os seus afluentes. Integram: 

- Solos aluvionares, antigos no vale tifónico dos Bolhos, recentes na várzea aluvionar Atouguia-Peniche; 

- Solos mediterrâneos na área central do concelho (cuja capacidade utilizável nos 50cm superficiais é muito elevada); 

- Solos calcários pardos ou regossolos ou podzóis (praias, dunas, áreas descobertas ou pinhal sobre dunas). 

Os primeiros dois grupos abrangem 51 % do território concelhio, integrando a bacia hidrográfica do Rio S. Domingos e 

ainda a da Ribeira da Canavieira. Apresentam, genericamente, boa aptidão agrícola. 
O terceiro integra uma parte norte do Concelho (bacia do Rio de Trás e da Ribeira do Vale Benfeito) e as dunas do Tômbolo 

de Peniche, do Baleal à Consolação. São solos de menor capacidade agrícola, mas relevantes na perspetiva ecológica. 

A aptidão agrícola do solo está assinalada na Figura 02.  

 

As linhas de água e de festos, também assinalados na Figura, revelam as bacias hidrográficas e a topografia do Concelho. 

Ressaltam, como já se referiu, a bacia (e barragem) do S. Domingos e os cabeços altos (encontro de bacias), vizinhos à 

Serra d’El Rei, Casal Alto Foz e Casais do Mestre Mendo. 

No que respeita à água subterrânea; o Planalto das Cesaredas alberga um importante aquífero com água de qualidade; 

existe um outro aquífero, o do Paço (sob o vale tifónico dos Bolhos), mas com água contaminada. 
 

Identificam-se no território concelhio as seguintes unidades de paisagem: 
- Orla costeira e ilhas, incluindo arquipélago das Berlengas e Penínsulas de Peniche e Baleal e as formações geológicas mais 

recentes de solos calcários pardos, o Tômbolo de Peniche e as arribas a norte do Baleal e a sul da Consolação; 
- O maciço rochoso do Planalto das Cesaredas; 
- As várzeas associadas ao rio S. Domingos, onde predominam os aluviossolos, a montante e a jusante da barragem; 
- O Pinhal de Ferrel, associado à bacia hidrográfica do Rio de Trás e a parte da bacia da Ribeira do Vale Benfeito, plantado 

sobre calcários pardos, regossolos e podzóis. 

- Dois mosaicos agrícolas sobre solo muito semelhante (no essencial solos mediterrâneos), a sul e a norte do Rio S. 

Domingos respetivamente no interior/sul do Concelho e no Planalto da Serra d’El Rei. 

- O Mosaico Agrícola de Ferrel, que se carateriza pela proximidade à costa, recorte e dimensão das parcelas, em solo pobre 

(regossolos), mas trabalhado pelo Homem ao longo dos anos. 

 



  
 
 

Figura 04 – Património 
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3. OCUPAÇÃO EXISTENTE 
 
 

3.1. GÉNESE, EVOLUÇÃO E PATRIMÓNIO 
 
 
Génese e evolução  
 
No séc. XVI o atual território do município de Peniche vivia na dependência administrativa e económica da vila 
de Atouguia da Baleia, outrora fronteira ao mar. Pela mesma altura o povoado (mais tarde vila) Serra a par de 
Atouguia viu seu nome alterado para Serra d’El Rei (pela forte ligação a diversos monarcas medievais, em 
particular a D. Pedro I). 
Com a formação do atual cordão dunar que estabeleceu a ligação da ilha de Peniche ao continente e com o 
consequente assoreamento do porto de Atouguia, assistiu-se ao povoamento da agora península, através da 
implantação de dois núcleos urbanos: Peniche-o-Velho (atual Peniche de Cima) e Ribeira (atual Peniche de 
Baixo), estando este último na génese da jovem povoação de Peniche. 
Durante os séculos XVI e XVII a península de Peniche foi fortificada com um sólido e imponente sistema 
defensivo de forma a evitar a sua tomada ou o desembarque nas suas praias de forças invasoras hostis à 
nacionalidade. O sistema defensivo inclui o forte da Consolação associado à fixação do povoado com o mesmo 
nome. 
Durante os séculos XIX e XX assiste-se, no concelho de Peniche, à consolidação de uma estrutura económica e 
social assente na exploração dos recursos agrícolas e numa intensa atividade piscatória, realidade que perdurou 
até à atualidade. Este período corresponde também à definição do sistema urbano atual com a génese e/ou 
consolidação dos demais núcleos urbanos (destaque para o povoado de Ferrel que acabará por ser elevado a vila 
no início do século XXI) e de grande parte das vias que os unem. 
Durante o séc. XX presencia-se o desenvolvimento de várias indústrias ligadas à pesca, como a congelação, a 
salicultura, a indústria conserveira ou a construção naval. Ocorre a integração do município no sistema de 
estradas nacionais com os impactos expectáveis (EN114, Cabo Carvoeiro-Évora, mais tarde substituída pelo IP6 
que proporciona uma ligação com a rede nacional e em particular com os percursos litorais norte-sul; EN247, 
Cascais-Peniche, relevante pela aproximação à Lourinhã e Torres Vedras). 
Nas últimas décadas, em Peniche como em muitos locais do País, é o turismo que ganha um peso crescente. Não 
obstante, a atividade agrícola e a exploração dos recursos marinhos continuam a pautar fortemente a vivência 
económica das suas gentes, matriz natural e cultural que tem contribuído para o reforço da sua atratividade. 
 
Património 
 
O concelho integra património natural, paisagístico e edificado de grande valor. 
 
A riqueza da sua realidade biofísica já antes foi referida: 

- o arquipélago das Berlengas e todo o litoral, as suas penínsulas, ocorrências geológicas, arribas e praias; 
- no interior, as Cesaredas, o pinhal de Ferrel e o vale que integra o rio, a albufeira de São Domingos e o 

tômbolo aluvionar; 
Do ponto de vista paisagístico realce para as vistas sobre o mar que se disfrutam de grande parte do território, 
em particular a partir das cotas mais altas do sudeste do concelho (Serra d’el Rei, Planalto das Cesaredas) . 
 
No que respeita ao património edificado, identificado com pormenor na Planta de Património, importa destacar: 

- a fortaleza e as muralhas; 
- os núcleos históricos urbanos de Peniche de Baixo, Peniche de Cima, Atouguia da Baleia e Serra d’El Rei); 
- ainda o Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, a Ilha do Baleal e alguns bairros de Peniche (Pescadores, 

Calvário e Visconde. 
 
Património arqueológico com presenças dispersas pelo Concelho, com maior concentração: 

- associada aos conjuntos de património edificado; 
- ao longo da costa: nas arribas da Península de Peniche, a nascente da ilha do Baleal e a sul da Consolação; 
- no troço do vale do rio São Domingos, a montante da Barragem e norte da Atouguia. 



   

 
 

Figura 05 – Cadastro 
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3.2. CADASTRO FUNDIÁRIO 
 
 
Um levantamento da estrutura fundiária do concelho (feita a partir dos elementos cadastrais disponíveis e que 
excluem áreas urbanas consolidadas) encontra um total de 8371 artigos distribuídos por 6370ha.  
Organizando os prédios em 4 grupos (“classes”) de acordo com a sua dimensão (<1ha, 1-4ha, 4-16ha, >16ha) e 
relacionando nº de prédios e área, obtemos o seguinte quadro: 
 

Quadro 01 – Estrutura fundiária do concelho 
 

 Nº de prédios por Classe Área total por Classe 

Classes de área (ha) N.º % ha % 

[ 0 - 1,0 ] 7382 88,1 2607,2 40,9 

[ 1,0 - 4,0 ] 837 10 1370,0 21,5 

[ 4,0 – 16,0 ] 113 1,4 886,5 14 

[ > 16,0 ] 39 0,5 1506,3 23,6 

Total 8371 100 6370,0 100 

 
Uma primeira análise, centrada exclusivamente no quadro, permite perceber que: 
- Os prédios de pequena dimensão (≤ 1ha) ocupam 41% do território e correspondem a 81% das propriedades; 
- Os prédios de maior dimensão (>16ha) são apenas 39 (0,5% do total), mas ocupam quase 1/4 do território. 
 
Relacionando área e localização (ver Figura 05) conclui-se que: 
- Os prédios de maior dimensão (a azul na Figura) surgem concentrados, ocupando sobretudo o tômbolo de 

Peniche-Atouguia e uma parte substancial do Pinhal de Ferrel (esta quase toda propriedade municipal); 
- Surgem ainda prédios com área >4ha (das duas maiores “classes”) ao longo do litoral poente e à volta da 

Albufeira de São Domingo; 
- Os prédios de pequena e média-pequena área (≤ 4ha, a violeta e verde escuro na Figura) distribuem-se de 

forma relativamente uniforme que ocupa a generalidade do território (2/3).  
 
Quanto à geometria dos prédios, nomeadamente dos de área ≤ 4ha, verifica-se que a maioria tem um formato 
relativamente regular, ainda que com o número significativo de parcelas “longas e estreitas”, notoriamente a 
norte e nascente de Ferrel e nos Casais do Baleal, mas também noutras partes do Concelho. 



   

 
 

Figura 06 – Ocupação natural, agrícola e florestal 
 

  



   

 
 

3.3. OCUPAÇÃO NATURAL, AGRÍCOLA E FLORESTAL 
 
 
A Figura 06, tal com o quadro seguinte, exprimem com clareza, conforme fonte de informação utilizada 

(COS2018), a ocupação presente no Concelho de Peniche. 

 

Quadro 02 – Ocupação do solo em 2018 
 

 
Ocupação 

Área 
(ha) 

% do 
Concelho 

Territórios artificializados 1.233,5 15,9 
Massas de água superficiais e zonas húmidas 171,4 2,2 

Áreas agrícolas 3.842,7 49,6 

Florestas 1.242,2 16,0 

Pastagens 317,1 4,1 
Matos 474,4 6,1 

Espaços descobertos e com pouca vegetação 473,7 6,1 

Total 7.755,0 100,0 

 

 

Da leitura dessa informação logo se conclui tratar-se de um Município dominantemente rústico (84% do 

território), essencialmente agrícola (50%), sendo que os espaços artificializados apenas ocupam 16%. 

 

A mancha agrícola domina o território, salvo na orla costeira e na área nascente. Tratam-se, na sua maior parte, 

de culturas de regadio - hortícolas. O tipo de solo (essencialmente arenoso), o relevo e o clima, têm favorecido 

as culturas temporárias que, localizadas nas freguesias da Atouguia da Baleia e de Ferrel, ocupam 44,3% da área 

do Concelho. Na parte mais alta do concelho, ocorre também alguma vinha, pomares. De referir, ainda, o 

mosaico agrícola historicamente humanizado de Ferrel. 

 

A ocupação florestal é concentrada, quase toda no extremo nordeste do concelho. Esta mancha pode dividir-se 

em duas partes: do lado de Ferrel (a nascente) ocorre um pinhal (quase todo em território municipal e 

considerado com valor ecológico) com pinheiro bravo em dunas; do lado da Serra d’El Rei (a norte) predomina o 

eucaliptal. A divisão corresponde à separação das bacias hidrográficas do Rio de Trás e da Ribeira do Vale 

Benfeito. Outras manchas florestais ocorrem nas Cesaredas (culturas mistas de pinheiro bravo, eucalipto e 

outras folhosas) e nas margens da albufeira de S. Domingos (algumas manchas de eucaliptal com dimensão 

significativa). 

 

A ocupação natural ocorre na Orla Costeira, no arquipélago da Berlengas e no Planalto das Cesaredas. 

Correspondem, no essencial, a espaços descobertos ou com pouca vegetação, matos, massas de água e zonas 

húmidas; residualmente, algumas áreas de floresta e pastagens espontâneas. Correspondendo no essencial a 

áreas protegidas, tal ilustra bem a excecionalidade e relevância destes espaços no Município (tema desenvolvido 

em vários cadernos caracterização nomeadamente suporte biofísico e património). 

 

Numa perspetiva de evolução temporal, comparando a ocupação de 2018 com a de 2010 (COS2010), verifica-se 

que: 

- a variação ocorrida na ocupação do solo foi muito pequena; 

- verificou-se o reforço das culturas agrícolas temporárias; 

- algumas áreas de pastagem são hoje matos 

.



   

 
 

Figura 07 – Ocupação edificada 
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3.4. OCUPAÇÃO EDIFICADA 
 
 
A ocupação edificada varia em dimensão, densidade e continuidade e está intimamente ligada com a existência 

de infraestruturas que a suportam.  

Os contextos urbanos são tipicamente contínuos e infraestruturados mas é possível (e frequente) encontrar no 

território situações de descontinuidade e/ou de dispersão, que criam contextos que não sendo urbanos também 

não são rurais.  

 

Para identificar diferentes realidades relativas à ocupação edificada foi feito um levantamento: 

- dos edifícios existentes e da respetiva continuidade;  
- das infraestruturas existentes, nomeadamente vias, rede de água e rede de saneamento. 
A continuidade de edifícios, a existência infraestruturas e a relação que estabelecem entre si foi o ponto de 
partida para a classificação das áreas urbanas e urbano/rurais, à frente apresentada (ponto 2.2, capítulo II). 
 
A informação relativa a infraestruturas é desenvolvida no ponto 5.  
 
No que respeita aos edifícios, estes foram agregados entre si utilizando para tal buffers de 10 m, 45 m e 80 m, o 
que permitiu a identificação de conjuntos designados de “contínuos”, “dispersos” e “rarefeitos”. O resultado 
desse levantamento e dessa agregação consta na Figura 07, na qual os conjuntos edificados contínuos 
(claramente urbanos) são assinalados a vermelho, os dispersos (híbridos urbano-rurais) a verde e os rarefeitos 
(já essencialmente rurais) a amarelo. 
 
Observando a Figura: 

- A cidade de Peniche surge, sem surpresa, como o maior conjunto urbano, ocupando grande parte da 
Península e uma parte do tômbolo que lhe é contíguo; 

- As demais povoações sede de freguesia também se reconhecem facilmente, constituem o grupo das 
segundas maiores manchas urbanas e ocupam áreas semelhantes entre si; 

- Identificam-se vários outros aglomerados urbanos, constituídos por núcleos que já se uniram entre si, 
constituindo contínuos urbanos (casos de Geraldes/ Casais Júlio/ S. Bernardino e de Bufarda/ Alto Veríssimo/ 
Casal do Alto Foz), ou muito próximas de se unirem (casos de Ferrel/ Casais do Baleal, Consolação/ Lugar da 
Estrada e Ribafria/ Bolhos/ Paço). 

 
Verifica-se a existência de ocupações em mancha (sedes de Freguesia e Consolação) e de outras essencialmente 
lineares, apoiadas em via (Lugar da Estrada, Geraldes, Reinaldes, …). 
 
Ocorrem ocupações dispersas, também elas muitas vezes penduradas em vias existentes, que ocupam uma área 
ainda significativa e que serão assumidas como híbrido urbano/rural. De referir, não obstante, que a sua 
expressão no concelho de Peniche é bem menor do que a que ocorre em grande parte do País. 
 
Uma nota para a presença de alguma ocupação urbana na orla costeira, que não sendo tão intensa como 
noutros contextos, recomenda cautelas face às alterações climáticas e aos valores naturais e, sobretudo, uma 
atitude de contenção. 
 
Do ponto de vista morfo-tipológico, há que distinguir a cidade de Peniche e a Consolação do demais território. 
Na cidade de Peniche: na área histórica dominam edifícios de 2/3 pisos em banda; a poente, maioritariamente 
edifícios de habitação coletiva, geralmente de 4 pisos, mas com variações; a nascente, associada ao porto, uma 
ocupação caraterizada por armazéns e por habitação coletiva de 4 ou mais pisos.  
Na Consolação também se encontram edifícios de habitação coletiva de 4 pisos. 
No demais território dominam os edifícios de 1 ou 2 pisos, organizados em banda nas áreas mais antigas e 
centrais e isolados ou geminados nas ocupações mais recentes. 



   

 
 

Figura 08 – Sistema urbano e Unidades territoriais 
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3.5. SISTEMA URBANO E UNIDADES TERRITORIAIS 
 
 

Assumiu-se como bom princípio de ordenamento o reconhecimento de que o Concelho é constituído por 
diversas partes, cada uma delas com caraterísticas e vivências próprias. A delimitação de cada parte - Unidade 
Territorial (UT) - assenta em leitura da presente realidade geográfica - suporte biofísico, ocupação humana e 
relações funcionais. Note-se que a identificação de cada UT não tem qualquer consequência administrativa ou 
regulamentar; trata-se de um mero referencial para pensar a organização do território. 
 

Procedeu-se então à divisão do município de Peniche em UT. Para tal articulou-se divisão administrativa com 
relações funcionais (de vizinhança, de acessibilidade e de acesso a serviços e equipamentos locais) e com 
dimensão populacional (desejavelmente não inferior a 2500 habitantes). 
Segue-se uma descrição sumária de cada uma das Unidades Territoriais consideradas (ver Figura 08):  
 

UT Cidade de Peniche - Inclui toda a Península e ainda a área portuária, a Prageira e o bairro Soleil Village II. 
Corresponde a uma área essencialmente urbana, integrando também a área da península não urbanizada e 
espaços naturais litorais, de arribas e as praias. 
 

UT Atouguia da Baleia - Integra a Albufeira e a sua envolvente e a planície da várzea aluvionar onde se 
encontram os rios S. Domingos, Ferrel e Barradas. Trata-se de um território essencialmente agrícola (facilmente 
irrigável, de declives suaves). É atravessado horizontalmente pelo IP6, associado a este eixo está a área de 
atividades do Vale do Grou. O principal centro urbano é o conjunto Atouguia da Baleia - Coimbrã unido pela 
barragem e ocupando o topo nordeste da Albufeira. 
 

UT Ferrel – Corresponde à Freguesia de Ferrel, com exclusão do Bairro Soleil Village II. Integra a faixa litoral 
norte do concelho, espaço agrícola singular do ponto vista paisagístico (o “mosaico agrícola de Ferrel”) e o Pinhal 
de Ferrel (400ha sobre dunas). Inclui o aglomerado urbano Ferrel – Casais do Baleal e a ocupação da ilha do 
Baleal. O tômbolo da ilha do Baleal, pela sua beleza, singularidade e apetência para prática do Surf é um ex-líbris 
turístico e está sob forte pressão urbanística.  
 

UT Serra d’El Rei - Corresponde a uma parte rural e alta do município. Integra a Freguesia de Serra d’El Rei 
acrescida de Casais de Mestre Mendo e da sua envolvente. A ocupação rural é agrícola (à volta da Vila) e 
florestal (parte norte da UT). Destaca-se naturalmente a vila da Serra d’El Rei que, localizada no extremo 
nascente, constitui uma possível “porta de entrada” neste município. 
 

UT Litoral Poente - Corresponde à parte litoral da Freguesia da Atouguia. Integra grande cordão dunar a norte da 
Consolação e praias com significativa capacidade de atração turística. Mas é um território essencialmente 
agrícola, a sul e poente do rio Barradas. Do ponto de vista urbano destacam-se dois aglomerados, Consolação/ 
Lugar da Estrada e S. Bernardino/ Casais Júlio/ Geraldes. 
 

UT Sul Interior - Corresponde à região sudeste da Freguesia da Atouguia. É também um território 
essencialmente agrícola, associado ao vale da bacia do Rio S. Domingos, a que se soma uma parte do Planalto 
das Cesaredas (o qual se estende por outros concelhos). Inclui dois conjuntos urbanos, Alto Veríssimo/ Bufarda e 
Ribafria/ Bolhos/ Paço (este localizado maioritariamente no concelho da Lourinhã). 
 

UT Berlengas - Inclui todo o arquipélago. Constitui reserva natural e atração turística. 
 
 

Cada UT integra, como se referiu, aglomerado (ou aglomerados) urbanos que polarizam a respetiva vivência. 
 

O sistema urbano presente no Concelho integra esses aglomerados, os quais - face à sua dimensão populacional 
e às funções que albergam - revelam uma clara hierarquia: a Cidade de Peniche; as outras três sedes de 
freguesia; os demais conjuntos urbanos referidos. 
 

O Concelho dispõe de uma rede viária que articula entre si todos os referidos aglomerados urbanos. Fá-lo de 
forma satisfatória, não obstante alguns estrangulamentos pontuais (ver ponto 5.1). 



   

  
 

Figura 09 – Carta Multirriscos 
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3.6. RISCOS 
 
 
A Análise de Risco teve por base a informação detalhada presente no "Estudo de identificação e caracterização 
de riscos no concelho de Peniche" elaborado para a CIM do Oeste pelo Centro de Estudos Geográficos (equipa 
coordenada pelo Prof. José Luís Zêzere). 
 
A figura 08 apresenta a carta multirrisco, nela estando assinaladas as áreas onde existe probabilidade de 
ocorrência de algum dos riscos identificados como suscetíveis de gerar consequências no território de Peniche. 
Identificam-se em concreto: riscos naturais, nomeadamente erosão costeira, galgamentos costeiros, inundação 
por tsunami, cheias e inundações, movimentos de massas em vertentes e suscetibilidade sísmica; riscos de 
incêndios florestais e de cheias/inundações por rutura de barragem; risco de acidente industrial em instalação 
de armazenagem de gás. 
 
Dos riscos identificados, conjugando probabilidade e impactos, os de grau mais elevado são os que ameaçam as 
zonas costeiras, nomeadamente o de Erosão Costeira e o de Inundação por Tsunami. Tais riscos decorrem da 
pressão para uma crescente ocupação urbana e intensidade de atividades nestes espaços, agravados em 
consequência das alterações climáticas. 
 
A suscetibilidade à Erosão Costeira está presente em toda a costa, com variações decorrentes da natureza e da 
disposição dos materiais que a constituem e das características morfológicas da própria arriba. Em todos setores 
dominam as arribas exceto entre as penínsulas do Baleal e de Peniche e entre Peniche e a Consolação, onde o 
sistema morfológico é praia-duna. 
A taxa de recuo na maioria dos setores com arriba é ≤ 0,001m/ano, havendo 2 exceções que constituem, por 
razões diferentes, os troços mais preocupantes, o setor Consolação-Paimogo e o litoral norte e noroeste da 
Península de Peniche. 
O setor Consolação-Paimogo é talhado numa alternância de bancadas de espessura variável de arenitos e 
margas, com algumas intercalações calcárias. A elevada fracturação deste material fragiliza o maciço rochoso e 
este tende a evoluir por processos de frequência elevada. Esta faixa litoral, segundo o POOC Alcobaça-Mafra, 
apresenta a taxa de recuo mais elevada do concelho – 0,01m/ano. Encontram-se sobre a arriba, e 
consequentemente em áreas de risco, partes das povoações da Consolação e de S. Bernardino. Nas estreitas 
praias deste setor foram registados, em anos recentes, acidentes graves com desabamentos resultando em 
perca de vidas humanas. 
O litoral norte e noroeste da Península de Peniche, onde os desabamentos são frequentes (devido ao baixo grau 
de qualidade do maciço rochoso). Todo este troço de litoral rochoso evolui por abrasão marinha na base e 
desabamento do sector cimeiro das arribas, sendo que em muitos casos a ocupação existente, nomeadamente a 
estrada marginal norte e parte do Santuário dos Remédios, interceta a faixa de risco adjacente à crista da arriba. 
 
Apesar da baixa probabilidade de ocorrência de um Tsunami severo, a abrangência (no pior cenário) da 
população atingida (residentes e turistas) e a dimensão das zonas inundadas (toda a Prageira e todo Peniche de 
Cima, parte de Peniche de Baixo, o troço final do rio S. Domingos incluindo IP6 e a várzea aluvionar) fazem deste 
risco um dos potencialmente mais gravosos e justificam a sua classificação com grau elevado. De destacar o 
provável isolamento da Cidade do resto do Continente e que na área atingida se encontram mais de 3000 
edifícios (incluindo o quartel dos Bombeiros e o da Polícia Marítima). 
 
Os restantes riscos identificados foram classificados com um grau de risco moderado. Ainda assim, justificam-se 
as seguintes observações: 
- A suscetibilidade do norte da Prageira e das costas de praia-duna a galgamentos costeiros, o que reforça a 

necessidade de limitações à edificação em áreas urbanas e a importância da manutenção dos cordões dunares. 
- A suscetibilidade a cheias e inundações das áreas envolventes ao Rio S. Domingos e a jusante da Barragem. 
- A relação entre áreas de instabilidade de vertentes (normalmente florestadas, para contrariar a instabilidade) e 

áreas com perigosidade de incêndio.



   

Quadro 03 – População e Famílias 
 
 

Unidades 
Territoriais 

População Residente Famílias  
  Idade Escolaridade Empregados/ sector  

Popul./ 
Família 

 
TOTAL 0-14 +65 Sem Superior Primário Secundário TOTAL  

  (%) (%) (%) (%) (%) (%)     
Peniche de 

Baixo 
4833 12% 22% 15% 4% 12% 25% 1871 2,58 2001 
4200 11% 26% 6% 6% 8% 21% 1835 2,29 2011 

Peniche de 
Cima 

3219 14% 19% 18% 3% 8% 34% 1154 2,79 2001 

3172 14% 23% 7% 7% 7% 25% 1251 2,54 2011 

Peniche 
expansão 

3156 16% 12% 11% 7% 10% 25% 1090 2,90 2001 

3006 14% 19% 3% 10% 5% 20% 1209 2,49 2011 

Peniche Cabo 
Carvoeiro 

3436 21% 7% 14% 4% 9% 31% 1140 3,01 2001 

3581 17% 13% 3% 8% 5% 24% 1346 2,66 2011 

Peniche 
Prageira 

960 14% 14% 20% 2% 13% 39% 340 2,82 2001 

863 12% 23% 8% 9% 9% 25% 377 2,29 2011 

Peniche 
(Cidade) 

15604 15% 16% 15% 4% 10% 29% 5595 2,79 2001 

14822 14% 21% 5% 8% 7% 17% 6018 2,46 2011 

14200  12% 26%          6368 2,23 2026 
Atouguia/ 
Coimbrã 

2488 18% 16% 16% 5% 7% 25% 871 2,86 2001 

3013 18% 18% 4% 9% 7% 17% 1115 2,70 2011 

Cas. Branco/ 
Reinaldes 

775 15% 19% 22% 1% 13% 42% 279 2,78 2001 

861 16% 24% 10% 5% 6% 28% 321 2,68 2011 

Atouguia 
da Baleia 

3263 17% 17% 18% 4% 8% 29% 1150 2,84 2001 

3874 18% 19% 6% 8% 7% 19% 1436 2,70 2011 

3950  16% 24%         1599 2,47 2026 

Ferrel 

2346 16% 16% 19% 3% 19% 34% 858 2,73 2001 

2576 15% 20% 7% 8% 13% 21% 1004 2,57 2011 

2500  13% 25%         1068 2,34 2026 

Serra d'El-Rei 
1377 13% 23% 17% 3% 8% 40% 519 2,65 2001 

1401 16% 23% 7% 6% 5% 25% 571 2,45 2011 

Casais Mestre 
Mendo 

263 14% 22% 19% 2% 17% 37% 92 2,86 2001 

329 13% 26% 8% 7% 5% 19% 128 2,57 2011 

Serra 

1640 13% 23% 18% 2% 21% 40% 611 2,68 2001 

1730 15% 23% 7% 6% 5% 24% 699 2,47 2011 

1600  13% 28%         714 2,24 2026 
Consolação/ 

Lugar Estrada 
1288 19% 15% 16% 3% 30% 23% 453 2,84 2001 

1396 16% 19% 5% 8% 20% 16% 523 2,67 2011 

Geraldes/ S. 
Bern./ C. Júlio 

1330 14% 24% 14% 3% 8% 29% 478 2,78 2001 

1572 15% 22% 4% 8% 6% 18% 616 2,55 2011 

Litoral 
Poente 

2618 17% 19% 15% 3% 19% 26% 931 2,81 2001 

2968 15% 21% 5% 8% 13% 17% 1139 2,61 2011 

2950  13% 26%         1239 2,38 2026 
Bufarda/ Alto 

Veríssimo 

1047 16% 16% 20% 1% 23% 37% 370 2,83 2001 

1074 14% 21% 7% 4% 16% 25% 408 2,63 2011 

Bolhos/ 
Ribafria 

797 17% 18% 23% 2% 16% 45% 279 2,86 2001 

709 16% 22% 8% 5% 14% 29% 267 2,66 2011 

Sul Interior 
1844 17% 17% 22% 1% 20% 40% 649 2,84 2001 
1783 14% 21% 7% 4% 15% 26% 675 2,64 2011 
1500 12% 26%         622 2,41 2026 

Peniche 
(Município) 

27.315 16% 17% 16% 4% 13% 30% 9.794 2,79 2001 

27.753 15% 21% 5% 8% 8% 22% 10.971 2,53 2011 

26.700  13% 26%         11.610 2,30 2026 

CIM do Oeste 
338711 16% 18% 14% 7% 9% 35% 122748 2,76 2001 
362540 15% 20% 5% 9% 6% 24% 140696 2,58 2011 

Portugal 
10356117 15% 16% 12% 11% 5% 33% 3654633 2,83 2001 

10562178 15% 19% 5% 12% 3% 23% 4043726 2,61 2011 
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4. POPULAÇÃO E ATIVIDADES 
 

4.1. POPULAÇÃO RESIDENTE 
 
 
O quadro 04 apresenta uma síntese analítica e prospetiva da população e das famílias do Concelho de Peniche. 
Os dados de 2001 e de 2011 são dos Censos do INE (somatórios de subseções estatísticas, quando necessário 
com pequenos acertos). Os relativos a 2026 correspondem a projeções. 
 
O Concelho tinha, em 2011, 27.753 residentes, o que traduz um pequeno acréscimo de 438 relativo a 2001. As 
famílias, porque a sua dimensão média diminuiu para 2,53 pessoas/família (fenómeno similar ao que tem 
ocorrido em todo o País), cresceram bem mais e eram 10.971 em 2011. 
 
Analisando a distribuição da população pelas diversas unidades territoriais e, também, as respetivas percas ou 
ganhos de residentes entre 2001 e 2011, conclui-se: 
- A Cidade de Peniche, não obstante albergar ainda 53,4% da população do Concelho, perdeu residentes; tal 

perca ocorreu essencialmente na subunidade de Peniche de Baixo, a qual diminuiu 633 residentes. 
- Ocorreram aumentos populacionais nas unidades de: Atouguia da Baleia (cresceu 611 residentes, atingindo 

14% do total concelhio); Litoral Sul (cresceu 350, atingindo 10,7%); e Ferrel (cresceu 230, atingindo 9,3%). 
- As duas unidades territoriais mais interiores (e mais despovoadas) mantiveram, grosso modo, a população: a 

Serra, com mais 90 residentes e 6,2% do total; a Zona Sul, com um decréscimo de 61 residentes e 6,4% do 
total. 

 
As caraterísticas da população do Concelho, comparadas com as da CIM do Oeste e com as do Continente:  
- Do ponto de vista etário são próximas, Peniche ligeiramente mais envelhecido. 
- Quanto a escolaridade: a % de analfabetos é similar; com curso superior a % de Peniche é menor. 
- Empregados: no setor secundário a % é similar; no setor primário a de Peniche (8%) é muito superior à do 

Continente e até à da CIM. 
 
Procurando distinguir entre unidades territoriais:  
- Na Cidade: as subunidades de Peniche de Baixo e de Peniche de Cima têm uma população mais envelhecida e 

com menor escolaridade; em Peniche Expansão e Cabo Carvoeiro ocorre o contrário.  
- Na Atouguia da Baleia a população é significativamente mais jovem. 
- Na Serra, no Sul Interior e em Ferrel a escolaridade é menor; em todas estas unidades os empregados no setor 

primário atingem ou ultrapassam os 13%. 
 
A projeção demográfica foi feita para o total do Concelho, distinguindo e somando evolução natural e saldo 
migratório: da evolução natural espera-se um decréscimo para 25.840 habitantes; para saldo migratório adotou-
se o cenário de que nestes 15 anos (2011 a 2026) seria igual ao ocorrido nos 10 anos anteriores, o qual foi de 
+863; resulta um cenário para 2026 de 26.700 residentes, menos 1500 do que os de 2011. 
Perspetivando que a dimensão das famílias continuará a diminuir e que será de 2,30 pessoas/família, existirão 
11.610 famílias em 2026 (mais 639 do que em 2011). 
 
Os cenários de população residente para cada uma das unidades territoriais, obedecendo a estes somatórios, 
articulam tendências com uma perspetiva voluntarista relativa à Cidade. Em concreto: 
- Admitem que, contrariando a dinâmica da última década, o decréscimo de população na Cidade irá ser igual ao 

da globalidade do Concelho; este cenário pressupõe que nela irá ocorrer uma política de dinamização e 
reabilitação urbana. 

- Para as demais Unidades Territoriais, os cenários adotados assentam: na combinação da taxa estimada para a 
evolução concelhia entre 2011/2026 com taxas das dinâmicas ocorridas em cada Unidade na década 01/11; 
em arredondamentos que consideram as dinâmicas mais recentes. 

Para a estimativa das famílias por unidade territorial considerou-se que a diminuição da dimensão média da 
família seria igual em todas elas. 
E relativamente à evolução etária, nomeadamente à dos escalões 0-14 e +65, considerou-se também que a 
evolução em cada Unidade seria igual à estimada para o total do Concelho. 



 

Quadro 04 – Alojamento 
 
 

Unidades 
Territoriais 

Alojamentos Familiares Clássicos Carências(nºfogos) Edifícios  
TOTAL Ocupação (%) Residência Habitação Famílias- Residênc.   Alojam.  

(nºfogos) Residênc. Vagos + própria arrendada Aloj. res. habitual TOTAL /edifício  
 habitual 2ª Resid. (%) (%) habitual s/ banho      

Peniche de 
Baixo 

2563 71% 29% 45% 50% 41 71 1320 1,94 2001 

2794 65% 35% 46% 46% 25 32 1564 1,80 2011 

Peniche de 
Cima 

1519 75% 25% 57% 36% 21 56 934 1,63 2001 

1723 70% 30% 65% 28% 46 17 1025 1,73 2011 

Peniche 
expansão 

1530 70% 30% 78% 18% 16 13 740 2,07 2001 
1680 71% 29% 77% 19% 10 8 928 1,81 2011 

Peniche Cabo 
Carvoeiro 

1659 68% 32% 75% 23% 14 3 625 2,65 2001 

1955 68% 32% 73% 20% 11 8 787 2,50 2011 

Peniche 
Prageira 

699 46% 54% 55% 33% 15 7 147 4,76 2001 

1201 31% 69% 60% 33% 5 1 159 7,57 2011 

Peniche 
(Cidade) 

7970 69% 31% 61% 34% 107 150 3766 2,12 2001 

9353 63% 37% 63% 30% 97 66 4463 2,11 2011 

9762                2026 
Atouguia/ 
Coimbrã 

1270 67% 33% 88% 9% 20 18 1055 1,20 2001 
1646 67% 33% 84% 10% 7 8 1275 1,30 2011 

Cas. Branco/ 
Reinaldes 

383 72% 28% 96% 2% 3 11 373 1,03 2001 

476 66% 34% 88% 4% 7 6 461 1,04 2011 

Atouguia 
da Baleia 

1653 68% 32% 90% 7% 23 29 1428 1,16 2001 

2122 67% 33% 85% 9% 14 14 1736 1,23 2011 

2260                 2026 

Ferrel 

2129 39% 61% 86% 10% 35 23 1443 1,48 2001 

3613 28% 72% 83% 9% 3 11 2847 1,27 2011 

4052                2026 

Serra d'El-Rei 
818 63% 37% 87% 9% 5 12 790 1 2001 
935 60% 40% 83% 10% 6 3 897 1 2011 

Casais Mestre 
Mendo 

167 55% 45% 93% 4% 0 5 157 1 2001 

237 53% 47% 84% 6% 2 6 233 1 2011 

Serra 

985 62% 38% 88% 8% 5 17 947 1 2001 

1172 59% 41% 83% 9% 8 9 1130 1 2011 

1228                2026 
Consolação/ 

Lugar Estrada 
2060 21% 79% 85% 8% 27 9 943 2,18 2001 
2311 23% 77% 82% 11% 2 8 1042 2,23 2011 

Geraldes/ S. 
Bern./ C. Júlio 

1034 46% 54% 90% 7% 5 14 765 1,35 2001 

1466 41% 59% 86% 6% 9 6 1095 1,34 2011 

Litoral 
Poente 

3094 29% 71% 88% 8% 32 23 1708 3,54 2001 

3777 30% 70% 84% 8% 11 14 2137 3,57 2011 

3979                2026 
Bufarda/ Alto 

Veríssimo 
528 68% 32% 90% 4% 9 11 497 1,06 2001 
629 65% 35% 89% 4% 1 6 596 1,06 2011 

Bolhos/ 
Ribafria 

414 66% 34% 91% 3% 4 19 399 1,04 2001 

429 62% 38% 89% 3% 3 8 420 1,02 2011 

Sul Interior 

942 68% 32% 90% 3% 13 30 896 2,10 2001 

1058 63% 37% 89% 4% 4 14 1016 2,08 2011 

1102                 2026 

Peniche 
(Município) 

16773 57% 43% 71% 22% 215 272 10143 1,65 2001 

21095 51% 49% 73% 20% 137 128 13329 1,59 2011 

22383                 2026 

CIM do Oeste 
181918 66% 34% 83% 14% 2414 5766 135247 1,35 2001 
223950 62% 38% 78% 14% 2014 2020 160794 1,39 2011 

Portugal 
5054922 70% 30% 76% 20% 103404 223916 3160043 1,60 2001 

5878756 68% 32% 73% 20% 52614 76581 3544389 1,66 2011 
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4.2. ALOJAMENTO 
 
 
O quadro 05 apresenta síntese analítica e prospetiva relativa ao alojamento. Tal como para a população, os 
dados de 2001 e 2011 são dos Censos do INE e os de 2026 são projeções. 
 
Em 2011, o Concelho de Peniche tinha 21.095 alojamentos, 26% dos quais (4.322) construídos na década 
precedente. Ocorreu, pois, entre 2001 e 2011, um enorme aumento de alojamento, 3,7 vezes maior do que o 
das famílias.  
O resultado foi o grande crescimento de fogos de segunda residência e de fogos vagos, que em conjunto 
representavam já quase metade do total. 
Não obstante a grande dimensão do parque habitacional existente, detetam-se carências habitacionais: 137 
famílias (1,3%) não dispunham de alojamento (carência quantitativa, dada pela diferença entre n.º de famílias e 
n.º de residências habituais); 128 famílias (1,2%) habitavam alojamento sem banho (caraterística reveladora de 
carência qualitativa).  
 
Considerando cada uma das unidades territoriais que integram o Concelho, identificam-se algumas 
especificidades: 
- Os edifícios são na sua grande maioria de pequena dimensão, a média para o Concelho é de 1,6 fogos/edifício. 

Este indicador é maior na Cidade e em Ferrel (2 fogos/edifício) e sobretudo no Litoral Oeste (3,6 fogos/ 
edifício). Nas restantes unidades quase todos os edifícios são unifamiliares.  

- O crescimento, transversal a todo o Concelho, teve especial expressão em Ferrel (quase 1.500 fogos) e na 
Prageira (2.000). 

- Os fogos ocupados por famílias residentes rondam os 50% no Município; sobem para 2/3 na Cidade (exceto 
Prageira), Atouguia, Serra e Zona Sul; são apenas cerca de 30% em Ferrel e no Litoral Oeste. 

- No Município 73% das famílias são proprietárias dos respetivos alojamentos. Este número é menor na Cidade 
(63%) e sobretudo em Peniche de Baixo (48%). Nas demais unidades varia entre 80 e 90%. 

- As carências qualitativas são similares em todas as unidades territoriais. As quantitativas têm muito maior 
expressão na Cidade (97 famílias) e especialmente em Peniche de Baixo (46). 

 
Entretanto, a inevitável crise da construção civil, a que se seguiu a crise financeira/económica, alterou 
radicalmente a dinâmica edificatória. No período de 2012 a 2016 apenas foram licenciados 158 novos fogos, 
32/ano, enquanto na década anterior tinham sido 432/ano; de sublinhar, contudo, que em 2012 e 2013 foram 
apenas 14/ano, tendo sido já 64 em 2016; ou seja, assiste-se atualmente a uma retoma, significativa mas não 
expressiva, o que se compagina com as expectativas para a globalidade do País. Esta pequena retoma mantém 
geograficamente as dinâmicas anteriores, acontecendo apenas em Ferrel (sobretudo no Baleal) e em Atouguia 
(sobretudo no Litoral). 
 
Para 2026 perspetiva-se um crescimento edificatório motivado sobretudo pelo turismo/lazer e um aumento 
significativo (mas não radical) de investimento em reabilitação. Adotou-se a hipótese de que em 2011/2026 o 
rácio aumento de fogos/ aumento de famílias irá ser de 2 (em 2001/2011 foi de 3,85). Tal traduzir-se-ia em mais 
1288 fogos. Sendo que em 2011/2016 apenas se construíram 158, a construção na próxima década seria de 113   
fogos/ano. Este número compagina-se com o cenário de uma retoma mitigada (acima dos 64 de 2016; muito 
longe dos 432/ano da década 01/11). Perspetiva-se, então, a existência de 22.383 fogos em 2026. 
 
Para construir um cenário de distribuição dos novos alojamentos pelas diversas unidades territoriais admitiu-se 
que seria proporcional à ocorrida na década 2001/2011. 



   

Quadro 05 – Emprego da população residente em 2011 
 

 

Unidades 
Territoriais 

População empregada por sector (%)  

Pop. a trabalhar 
em Peniche 

Pop empreg./ 
Pop ativa  

(%) 

Pop ativa/ 
Pop total 

(%) 
Total 

absoluto 
Sector 

Primário 
Sector 

Secundário 
Sector 

terciário 

Peniche de 
Baixo 

1436 10,45% 26,18% 63,37% 1248 78,77 43,40 

Peniche de 
Cima 

1171 8,54% 29,46% 62,00% 1020 84,79 43,54 

Peniche 
expansão 

1288 5,75% 23,29% 70,96% 1082 86,15 49,73 

Peniche Cabo 
Carvoeiro 

1589 6,36% 28,19% 65,45% 1329 84,79 52,33 

Peniche 
Prageira 

345 10,14% 29,28% 60,58% 286 84,77 47,16 

Peniche 
(Cidade) 

5829 7,89% 26,93% 65,17% 4965 83,51 47,09 

Atouguia/ 
Coimbrã 

1299 7,70% 19,17% 73,13% 999 90,15 47,83 

Casais Branco/ 
Reinaldes 

302 7,28% 32,12% 60,60% 233 87,03 40,30 

Atouguia 
da Baleia 

1601 7,62% 21,61% 70,77% 1232 89,54 46,15 

Ferrel 975 14,97% 24,82% 60,21% 799 85,98 44,02 

Serra d'El-Rei 570 5,61% 28,60% 65,79% 374 87,56 46,47 

Casais Mestre 
Mendo 

121 6,61% 23,14% 70,25% 76 82,88 44,38 

Serra 691 5,79% 27,64% 66,57% 450 86,70 46,07 

Consolação 555 22,52% 18,56% 58,92% 429 86,85 45,77 

Geraldes/ S. 
Bern./ C. Júlio 

606 6,60% 20,63% 72,77% 413 89,38 43,13 

Litoral 
Poente 

1161 14,21% 19,64% 66,15% 842 88,15 44,37 

Bufarda/ Alto 
Veríssimo 

451 18,63% 28,60% 52,77% 336 87,57 47,95 

Bolhos/ 
Ribafria 

264 16,29% 33,33% 50,38% 177 86,27 43,16 

Sul Interior 715 17,76% 30,35% 51,89% 513 87,09 46,05 

Peniche 
(Município) 

10972 9,66% 25,46% 64,87% 8801 85,47 46,25 

Oeste 152172 6,24% 27,06% 66,70% 105526 88,64 47,35 

Portugal 4361187 3,06% 26,48% 70,46% 2860508 86,82 47,56 
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4.3. ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
Em 2011, de acordo com os dados do INE, trabalhavam no concelho de Peniche um total de 10 219 pessoas: 
8 801 residiam no concelho; 1 418 deslocavam-se quotidianamente para aqui trabalhar. 
 
Sobre o enquadramento da correspondente atividade profissional apenas se dispõe de informação para pouco 
mais de 50% do total, conhecendo-se: 

- o registo de empregos em empresas privadas (fonte: Firmografia) 
- um levantamento relativo a trabalhadores da administração pública (fonte: inquérito direto) 

 
Nas empresas privadas estão registados 3 986 empregos, destacando-se como maiores empregadores: a 
European Seafood Investments Portugal, S. A. (indústria conserveira) com 671 empregos; a António Ramos & 
Costa, S. A. (congelação de produtos alimentares), com 128; a Plastimar (produção de embalagens plásticas para 
conservação de produtos alimentares), com 124; a Hortapronta (produção, tratamento e distribuição de 
produtos hortícolas), com 106; e os Estaleiros Navais de Peniche (construção naval e I&D associado), com 102.  
Estas empresas caracterizam o tecido económico do Concelho. 
Estas e outras empresas de menor dimensão encontram-se localizadas essencialmente em 3 polos: Prageira/ 
Porto de Peniche; Peniche Norte (junto à marginal norte, com localização desadequada e condicionada); Vale do 
Grou (junto ao IP6). 
 
Na administração pública identificaram-se 1 501 empregos, sendo de destacar o setor escolar com 700, a CMP 
(incluindo SMAS) com 570, e o Hospital com 127. Localizam-se, na sua grande maioria, na cidade de Peniche. 
 
Não dispomos de números relativos à empregabilidade no turismo e em pequenas atividades terciárias (muitas 
vezes familiares), tal como não se conhece a dimensão da atividade em regime liberal. Sabe-se apenas que em 
Peniche, como na generalidade do País, são cada vez mais.  
E sabe-se que o turismo tem crescido muito e que o associado ao surf tem permitido prolongar a atividade para 
lá da época balnear. Entre 2012 e 2017 o número de dormidas em estabelecimentos turísticos quase duplicou 
(passou de 99 385 para 185 158), sendo provável que o mesmo se tenha passado noutros tipos de alojamento.  
 
 
Relativamente ao emprego da população residente no Concelho dispõe-se de informação muito mais detalhada, 
constante no quadro 04 (Fonte: INE, 2011). 
Dos 10 972 residentes empregados, 65% trabalhavam no setor terciário, 25% no secundário e 10% no primário. 
A preponderância do setor terciário está em linha com o que se passa no restante território nacional. Já é de 
destacar a importância do setor primário, no concelho 7% acima da média nacional; apresenta-se 
particularmente significativa no Litoral Poente (14%), em Ferrel (15%) e no Interior Sul (18%), o que se explica 
pela importância do setor das pescas e pelo dinamismo da atividade hortícola.  
A percentagem de desempregados era na altura de 14,5% (um pouco acima da do País, 13,2%). 
 
 
De referir - face à inovação e empreendedorismo que pode suscitar - a recente criação da Associação para a 
Promoção Desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologias do Mar, que tem por objeto a gestão e a 
exploração de um futuro Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, associando atividade económica, formação 
superior e investigação. Irá instalar-se no Porto de Peniche, onde já está se situa o CETEMARES e diversas 
empresas associadas ao mar e tem como sócios fundadores forças vivas de Peniche (Município, a DOCAPESCA, 
Portos e Lotas, S.A., Politécnico de Leiria e BIOCANT). 
 



   

 
 

Figura 10 - Equipamentos 
 



   

 
 

Plano Diretor Municipal de Peniche 

Relatório                                                                                                       Página 29 de 105 
 

  

4.4. EQUIPAMENTOS 
 
 
Confrontando os equipamentos existentes com critérios de serviço referenciados à população estimada para 
2026, conclui-se, numa perspetiva genérica, que o Município está bem servido de equipamentos, com exceção 
dos de apoio a idosos, cuja escassez é comum a todo o País. 
Entrando em mais detalhe, há a referir: 
 
Equipamentos de educação e infância 
Com a população jovem a diminuir, verifica-se um excesso generalizado de equipamentos escolares 
relativamente às necessidades: excesso de jardins de infância, embora fosse útil mais um em Atouguia; grande 
excesso de EB1; excesso de EB23; carência de 3 salas para ensino secundário, facilmente suprível pela afetação 
de salas de uma EB2/3.  
Também no que respeita a creches - equipamentos assumidos como de apoio social – se verifica equilíbrio entre 
existências e necessidades. 
 
Equipamentos desportivos 
Considerados globalmente, constata-se que a área dos existentes ultrapassa a referência técnica recomendada 
de 4m2/ residente. 
Por tipologia: 
- Grandes campos de jogos: excesso face às necessidades 
- Sala /pavilhão de desporto: excesso face às necessidades, embora se possa justificar mais um no Baleal 
- Pequenos campos de jogos: equilíbrio, por vezes excesso face às necessidades; carência de 1 campo em Baleal 

e em Bolhos/ Ribafria. 
- Piscinas: existências em conformidade com necessidades 
 
Equipamentos de apoio a idosos 
Considerando critérios de satisfação muito superiores aos que têm sido praticados (10% da população entre os 
65 e os 70 anos; 30% dos com mais de 75) verifica-se grande carência, da ordem dos 10 centros. 
Seria de perspetivar a criação de uma rede municipal de equipamentos de apoio a idosos, cada equipamento 
integrando centro de dia e apoio domiciliário, mobilizando e articulando a colaboração de diversas entidades. 
Os centros a criar deveriam procurar localizar-se em centralidades locais e, sempre que aplicável, aproveitarem 
a capacidade excedentária de outros equipamentos, nomeadamente de EB1 (de notar que crianças e idosos em 
espaço contíguos perspetiva vivências interessantes e economias logísticas). 
Também se verifica carência de lares. Estes não são objeto de propostas específicas por desempenharem uma 
função similar à de habitação; admitem-se em qualquer localização, preferencialmente em espaços centrais. 
 
Equipamentos de saúde 
Pode justificar-se a criação de uma unidade de saúde familiar que sirva as UT Litoral Poente Sul Interior. 
 
Equipamentos de cultura e espetáculo 
Há que fazer referência a equipamentos de impacto, em perspetiva e/ou desejados: 
- Espera-se a implantação na Fortaleza de um Museu Nacional da Resistência. 
- Aspirações, especialmente justificadas perante a vocação turística de Peniche, de construção de pavilhão 

multiusos e de um museu municipal; seria interessante a instalação de aquário. 
Existem “centros de animação local” (quase sempre coletividades) espalhados pelo Concelho e em quantidade 
suficiente; mas pode justificar-se a criação de um no Baleal.  
 
Instalações dos serviços municipais 
Aspiração a considerar é também a da construção de novas instalações para funcionamento municipal: 
concentrando em novo edifício a generalidade dos serviços; e, libertando e rentabilizando o terreno municipal 
da Prageira (fronteiro ao Fosso das Muralhas) perspetivar a deslocalização dos Serviços Municipalizados. 



   

 
 

Figura 11 – Rede Viária e Mobilidade  
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5. INFRAESTRUTURAS 
 
5.1. REDE VIÁRIA E MOBILIDADE 
 
 
Com uma localização geográfica muito litoral, o Concelho de Peniche apresenta, naturalmente, algum 
afastamento aos grandes eixos de circulação. A Cidade situa-se: 
- A 20 Kms da estação da A-da-Gorda, da Linha do Oeste, atualmente quase não utilizada pela população de 

Peniche; 
- A 19 Kms do IC1/A8, a este ligado pelo IP6. 
Estas duas rodovias, de construção relativamente recente, asseguram uma razoável acessibilidade de Peniche a 
todo o sistema rodoviário nacional. 
 
Numa visão global – ver Figura 11 – a Rede Rodoviária presente no Concelho também se revela satisfatória: 
todas as povoações estão servidas e articuladas por vias pavimentadas; a sinistralidade é pouco relevante. 
Numa visão hierarquizada, integra as seguintes vias: 
1º Nível - IP6, garantindo o acesso à A8 e a toda a rede nacional. 
2º Nível - EN247, que liga Peniche à Lourinhã e ao Bombarral. 
3º Nível - Malha de 44 Kms, que integra estradas nacionais e municipais e que articula, em circuitos bem 

distribuídos no território, quase todos os núcleos urbanos. 
4º Nível - Ligações individualizadas de algumas povoações à referida malha. 
 
Detetam-se, contudo, algumas insuficiências que interessa resolver ou atenuar: 
- O nó no términus do IP6 (Rotunda da Sra. da Boa Viagem), que dá acesso à cidade de Peniche e à costa do 

Baleal, encontra-se manifestamente saturado na época balnear, com consequências na EM578 e no próprio 
IP6. 

- A EN247, com um tráfego médio diário anual superior a 10.000 veículos por dia, exige pelo menos a construção 
de variante no atravessamento do Alto do Veríssimo (o PRN prevê construção de IC alternativo, ainda não 
programado). 

- No atravessamento das povoações pela Rede Rodoviária de 3º Nível acontece com muita frequência 
incompatibilidades entre fluidez do trânsito e segurança da vivência urbana. São os casos de Atouguia, Ferrel, 
Casais do Baleal, Lugar da Estrada e Geraldes. São ainda os casos, embora menos gravosos, de Serra d’El-Rei, 
Casais do Mestre Mendo, Casais Júlio, Bolhos e Casais Brancos. 

- A ligação ao Cabo Carvoeiro situa-se sobre arribas em perigo de desmoronamento, 
- A malha estruturante da cidade de Peniche necessita de ser completada, melhor explicitada, nalguns casos 

corrigida. 
 
 
 



   

 
 

Figura 12 - Rede de Transportes Coletivos 
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No domínio da Mobilidade há que referir que Peniche revela uma significativa autonomia territorial, sendo que, 
dos residentes, 84% dos empregados e 80% dos estudantes exercem a sua atividade no Concelho. 
Considerando as entradas e saídas quotidianas em 2011: 
- No que respeita ao emprego, verifica-se um saldo negativo de entradas/ saídas com a Grande Lisboa (510 - 

107) e um equilíbrio com o demais território. 
- Quanto ao estudo o saldo é positivo, o que demonstra a importância da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar. 
- Existe uma troca significativa com os concelhos mais próximos (Lourinhã, Óbidos, e também Torres Vedras) e 

alguma dependência da Caldas da Rainha. 
 
Sobre os modos de transporte utilizados nas deslocações quotidianas os Censos de 2011 revelam que: 
- 62% utilizavam o transporte motorizado individual; 
- 9,3% recorriam a transporte rodoviário coletivo, essencialmente estudantes (50% das deslocações inter e 

intraconcelhias); 
- apenas 1,8% utilizavam bicicleta; 
- 26,5% das deslocações eram a pé. 
 
A rede de transportes coletivos integra “expressos”, circuitos interurbanos e circuito urbano (os dois últimos 
concessionados à Rodoviária do Tejo, S.A.), transportes escolares complementares a cargo da CMP e ainda 
circuitos turísticos na época balnear. 
Dos “expressos” destaca-se a ligação Peniche-Lisboa, que assegura 14 percursos/dia nos dias úteis e 3/dia ao fim 
de semana. 
Os circuitos interurbanos – ver Figura 12 – integram atualmente 13 percursos, 11 dos quais operam em todos os 
dias úteis durante o período escolar, totalizando 91 carreiras por dia. Tais circuitos assentam, como seria de 
esperar, na rede rodoviária de 2.º e de 3.º níveis, servindo (melhor ou pior) todas as povoações. 
O circuito urbano ocorre no interior da Cidade de Peniche, assegurando ligação à Escola Superior. 
Na época balear: um circuito liga a Cidade à Praia dos Supertubos; funciona comboio turístico com 2 percursos, 
um circundando a Península (com paragem no Cabo Carvoeiro) e o outro ao longo da costa Peniche-Baleal. 
De referir, ainda, o transporte marítimo regular de ligação às Berlengas (entre maio e setembro) e embarcações 
privadas destinas a usos marítimo/turísticos (30 empresas registadas). 
 
Desta situação no domínio da Mobilidade ressaltam: 
- O desafio habitual de procurar diminuir a utilização do automóvel privado e de aumentar os usos de 

transportes coletivos e de modos suaves; para tal, justificar-se-ia um Plano de Mobilidade Intermunicipal e 
negociações com a operadora de transportes coletivos. 

- O desafio específico de, aproveitando a orografia favorável do território, criar uma rede de modos suaves 
(especialmente bicicleta), que sirva de suporte a deslocações quotidianas e a atividades de lazer (quando 
possível, coincidentes).  

 
 
 



   

 
 

Figura 13 - Rede de Abastecimento de Água 
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5.2. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 
O sistema de abastecimento de água ao Concelho de Peniche integra 3 subsistemas interligados entre si, 
garantindo uma cobertura quase total. 
 
O subsistema principal é abastecido pela rede multimunicipal Águas de Lisboa e Vale do Tejo (ALVT), a que 
Peniche aderiu em 2003, e pela captação subterrânea de Olho-Marinho e organiza-se a partir do reservatório de 
Serra d’El-Rei (R1). Dele partem 3 eixos de adutoras: 
- Um, central, servindo a Atouguia e uma parte da Cidade de Peniche (áreas sul e oeste); 
- Outro servindo as zonas sul e poente do Concelho; 
- E o outro, mais restrito, servindo Casais do Mestre Mendo e, supletivamente, Ferrel. 
 
Outro subsistema tem origem na Albufeira de S. Domingos, servindo apenas uma parte da Cidade de Peniche 
(Zona Norte e Prageira). 
 
O terceiro subsistema tem origem numa outra entrega da ALVT no reservatório de Pinhal de Vale Grande (R2) e 
serve apenas Ferrel/Baleal. 
 
Os recursos de água disponíveis são muito superiores aos do atual consumo (mais do dobro); e existem algumas 
captações subterrâneas de reserva, não utilizadas desde a integração na ALVT. 
 
A capacidade de cada um dos subsistemas consta no quadro seguinte. “Peniche Sul” (zona sul e oeste da Cidade) 
surge autonomizado por ser servido por adutora autónoma. 
 

Quadro 06 – Capacidade de cada subsistema 

 

SUBSISTEMA 

CAPACIDADE NECESSIDADE 

TRANSPORTE 
(m3/h) 

ARMAZENAMENTO 
(m3) 

PONTA HORÁRIA 
(m3/h) 

PONTA DIÁRIA 
(m3/dia) 

1A - Centro e sul do  
        Concelho 

1030 6660 700 4800 

1B - Peniche sul 320 2500 475 3000 

2 -   Peniche norte 720 3650 600 3300 

3 -   Ferrel/Baleal 370 380 300 1300 

 
De referir que a falta de capacidade de transporte e armazenamento no subsistema 1B é colmatada pelo 
subsistema 2, já que os reservatórios R4 ao R5 estão ligados entre si.  

Da leitura do quadro ressalta então uma só insuficiência: o reservatório de Ferrel, com capacidade muito inferior 
ao desejável (o de ponta diária). 

Uma leitura mais pormenorizada da rede permite a identificação de algumas outras insuficiências:  
- Distribuição associada à referida necessidade de novo reservatório em Ferrel; 
- Capacidade das adutoras que transportam a água dos reservatórios de Serra d'El Rei para os aglomerados da 

zona sul e que atravessam Bolhos, Ribafria, Bufarda e Alto-Veríssimo, até S. Bernardino.  
- Capacidade da adutora Casais do Mestre Mendo/ Ferrel 
- Capacidade da adutora que liga os reservatórios R1 e RM 
- Degradação de redes locais antigas, ainda não substituídas: na Cidade (especialmente entre os largos de S. 

Paulo e 5 de Outubro), nos Remédios, em Atouguia, Ferrel, Serra d’El Rei e Geraldes. 
 



   

 
 

Figura 14 - Rede de Saneamento 
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5.3. REDE DE SANEAMENTO 
 
 
A infraestrutura de saneamento básico existente no Concelho de Peniche - ilustrada na Figura 14 - é composta 
por cinco sistemas independentes. 
 
O Sistema da Península serve a Cidade de Peniche, com ETAR próxima do Cabo Carvoeiro com nível de 
tratamento secundário e ligação a emissário submerso de pequena dimensão; este descarrega em local sensível, 
dada a proximidade de praias, mas não têm sido detetados impactos negativos. 
A ETAR tem capacidade para 42.000 habitantes/equivalentes; não obstante, a sua utilização já se aproximou por 
vezes do limite, o que se explica pela presença industrial (nomeadamente conserveiras) e por parte significativa 
da rede local ainda ser unitária. 
 
O Sistema de Atouguia serve a maior parte do Concelho, com ETAR localizada a noroeste da Atouguia e sendo 
composta por 3 subsistemas: 
- o de Baleal/Ferrel, que se liga à ETAR a partir de EE; 
- o de Atouguia servido por emissário gravítico; 
- e o do litoral poente do Concelho, que se concentra na EE do Vale do Grou. 
A ETAR tem capacidade para 35.000 habitantes/equivalentes, quase três vezes superior ao caudal tratado em 
2015. 
 
Existem ainda três pequenos sistemas autónomos: 
- O Sistema da Serra d’El Rei, que serve esta povoação; a ETAR tem capacidade para 2.200 

habitantes/equivalentes e estará próxima do limite quando passar a receber os esgotos da parte sul da Vila (o 
que atualmente ainda não acontece).  

- O Sistema do Paço, que serve várias povoações de Peniche (nomeadamente Ribafria e Bolhos) e várias 
povoações da Lourinhã; a ETAR (em ampliação) irá ter capacidade para 3.000 habitantes/ equivalentes, 
superior à que se perspetiva como necessária.  

- O Sistema da Bufarda, que serve esta povoação e parte do Alto do Veríssimo; a ETAR tem capacidade para 
1.200 habitantes/equivalentes, três vezes superior à utilização atual. 

 
A rede local de saneamento cobre quase 90% dos edifícios, tendo sido identificada em pormenor.  
Na sua grande maioria a rede é já separativa. Persistem redes unitárias: em núcleos mais antigos, basicamente 
os já atrás citados por a rede de água se encontrar degradada; e em pequenos núcleos na envolvente de 
povoações, dotados de soluções precárias. Não existe nalguns bairros da Península de origem ilegal, em 
ocupações periféricas aos aglomerados e em ocupações dispersas.  
É opção de planeamento procurar equilíbrio entre edificabilidade e infraestrutura, evitando a extensão da rede 
em situações de muito baixa densidade edificatória. A delimitação de zonas visará esse equilíbrio, clarificando as 
que virão ou não a ser servidas. 
 
 De acordo com o contrato celebrado em 2003, nos sistemas de Atouguia, Serra d’El Rei, Paço e Bufarda a 
“gestão em alta” cabe à ALVT e a “gestão em baixa” à CMP. 
O Sistema de Peniche é da total responsabilidade da CMP. 
 
Face a insuficiências identificadas, afiguram-se ainda necessários os seguintes investimentos: 
- Na Península, qualificar e aumentar a capacidade da ETAR 
- Conclusão da rede na zona sul da Serra d’El Rei, incluindo EE. 
- Várias estações elevatórias podem necessitar de ser reforçadas 
- Construção de redes separativas onde são unitárias, nomeadamente em núcleos antigos. 
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5.4. OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
 
 
Eletricidade e Iluminação pública 
O Município é servido a partir da subestação da EDP localizada a sudeste da vila de Atouguia da Baleia, a qual 
recebe também a energia produzida no parque eólico das Cesaredas.  
A rede de alta tensão implantada não atravessa áreas urbanas, aproxima-se de algumas habitações na 
extremidade sul da localidade de Reinaldes. 
Todos os aglomerados urbanos são servidos por redes de baixa tensão e de iluminação pública, a maior parte 
das quais com soluções aéreas. Apenas na ilha do Baleal e em grande parte da Cidade de Peniche e da 
Consolação e em áreas pontualizadas resultantes de loteamentos a rede já é subterrânea. 
 
Telecomunicações 
As principais localidades, (cidade de Peniche, Atouguia da Baleia e Ferrel) exceto a Serra d’El Rei, estão servidas 
de fibra ótica enterrada (sendo que se prevê que Serra d’El Rei tenha rede subterrânea a curto prazo). Também 
se encontra fibra ótica enterrada na ilha do Baleal, Consolação, S. Bernardino, fora isso o serviço de 
telecomunicações é por rede aérea com exceções pontualizadas em loteamentos. 
 
Gás natural 
Rede concessionada à Lusitaniagás em 2014, em processo de construção. 
Implantada “Unidade Autónoma de Gaseificação” (a norte da Atouguia, ver Figura), a rede por ela servida ainda 
apenas se estende a algumas unidades industriais em Prageira e Abalo e a pequenas áreas loteadas da Cidade e 
da Consolação. 
 
Resíduos sólidos 
A deposição, recolha e transporte de resíduos sólidos é enquadrada por Regulamento Municipal, que identifica e 
distingue resíduos urbanos de recolha indiferenciada, de recolha diferenciada e resíduos não urbanos.  
Peniche integrou um sistema intermunicipal (atual Valorsul), o que lhe assegura um sistema de recolha seletiva, 
transporte e tratamento mais operativo e racionalizado. 
Os resíduos indiferenciados são recolhidos pela Câmara e encaminhados para a ETRS (Estação Central de 
Transferência de Resíduos) situada a sul do nó IP6/EN247, sendo posteriormente conduzidos pela Valorsul para 
o Centro de Tratamento de Resíduos do Oeste localizado no Concelho do Cadaval. 
Os recicláveis são recolhidos e depositados pela Valorsul no Ecocentro anexo à ETRS e levados para os destinos 
finais por outros operadores. Existe ainda um Ecocentro na Prageira destinado a “monos/monstros”.  
O sistema existente afigura-se satisfatório; mas a recolha seletiva deveria ser aumentada (representa 7,5%, 
sendo 13,5% a da média nacional); e na época alta haveria que reforçar a recolha. 
 
 
 



 

 
 

 

6. DIAGNÓSTICO 
 
O presente diagnóstico relativo ao município de Peniche articula e remata a caracterização antes apresentada 
setor a setor, ela própria já formulada de forma muito resumida e conducente a diagnóstico. 
 
Peniche é um município com localização geográfica muito litoral. 
Não obstante, dispõe de uma razoável acessibilidade, já que a recente construção do IP6 e a sua ligação à A8 lhe 
proporcionam um fácil acesso a Lisboa e aos centros urbanos de referência mais próximos, Caldas da Rainha e 
Torres Vedras. 
Apresenta significativas relações quotidianas com estas cidades e também com os concelhos vizinhos (Lourinhã 
e Óbidos). Ainda assim, 80% dos residentes empregados trabalham no concelho. 
 
O território municipal destaca-se pela sua orla costeira, constituída predominantemente por espaços naturais de 
pouca vegetação, com alternância entre sistemas dunares e falésias e com uma geografia diversa, rara e 
singular, donde ressaltam as penínsulas de Peniche e do Baleal e o Arquipélago das Berlengas. Dispõe, assim, de 
importantes valores ambientais e paisagísticos, naturalmente ameaçados pela erosão costeira, alterações 
climáticas e hipótese (remota) de tsunami e, ainda, por uma procura turística crescente e pontualmente por 
ocupação urbana. 
 
Para além da orla costeira ressalta, do ponto de vista biofísico, um sistema constituído por três rios, centrado na 
bacia do rio São Domingos (que integra a Albufeira) e que desemboca na várzea aluvionar de Atouguia/Peniche. 
A montante, destaca-se o Planalto das Cesaredas, maciço calcário importante enquanto aquífero natural, que se 
estende aos concelhos vizinhos. 
 
O uso presente no território municipal corresponde sobretudo a solo rústico, integrando: 3 280,5 ha de áreas 
agrícolas, algumas delas com forte potencial produtivo; 1 939,3 ha de floresta, de que se destaca o Pinhal de 
Ferrel, em grande parte propriedade municipal. 
 
A ocupação edificada ocorre de forma concentrada, na Cidade de Peniche e em aglomerados de pequena 
dimensão. Verifica-se alguma ocupação dispersa pendurada em vias existentes, a qual ocupa uma área ainda 
significativa que importa considerar e conter. 
Os aglomerados urbanos distribuem-se pelo território em rede equilibrada e a sua dimensão exprime uma clara 
hierarquia: destaca-se a cidade de Peniche, que alberga mais de metade da população concelhia; num segundo 
nível surgem as outras sedes de freguesia, Atouguia da Baleia, Serra d’El Rei e Ferrel/ Casais do Baleal; num 
terceiro, conjuntos urbanos, com dinâmica de agregação, dois litorais (Consolação/ Lugar da Estrada; Geraldes/ 
São Bernardino/ Casais Júlio) e dois mais interiores (Bufarda/ Alto Veríssimo/ Casal do Alto Foz; Ribafria/ Bolhos). 
Áreas de atividades de dimensão significativa, apenas o Porto de Peniche e a vizinha Prageira. Perspetiva-se, em 
plano de urbanização aprovado recentemente, uma nova área de atividades no Vale do Grou. 
 
Para além do património natural e paisagístico já atrás abordado (arquipélago das Berlengas; todo o litoral, as 

suas penínsulas, ocorrências geológicas, arribas e praias; paisagem rural com frequentes pontos de vista sobre a 

costa), o concelho integra um património edificado de grande valor. 

Durante os séculos XVI e XVII a península de Peniche foi fortificada com imponente sistema defensivo, que inclui 

as Muralhas e a Fortaleza de Peniche (na qual se irá instalar o Museu Nacional da Resistência) e ainda o forte da 

Consolação. No interior da Muralha, os núcleos históricos de Peniche de Cima e Peniche de Baixo. 

De referir ainda a antiga vila da Atouguia da Baleia (outrora o principal aglomerado, antes da formação do atual 

cordão dunar que estabeleceu a ligação à ilha de Peniche) e o núcleo histórico da Serra d’El Rei (nome explicado 

por forte ligação a monarcas medievais, em particular a D. Pedro I). 

 

Durante os séculos XIX e XX assiste-se no concelho à consolidação de uma atividade económica e social assente 
na exploração dos recursos agrícolas, numa intensa atividade piscatória e no desenvolvimento de indústrias 
ligadas à pesca, realidade que perdurou até à atualidade. 
Nas últimas décadas, em Peniche como em muitos locais do País, é o turismo que ganha um peso crescente.  
Não obstante, a atividade agrícola e a exploração dos recursos marinhos continuam a pautar fortemente a 
vivência das suas gentes, uma matriz identitária que tem contribuído para o reforço da sua atratividade. 
 



 

 
 

 
Para a instalação de novas unidades económicas, nota-se a falta de lotes infraestruturados, havendo alguma 
procura alinhada com as atividades já existentes, essencialmente de indústria alimentar associada à pesca e aos 
produtos hortícolas. 
 
Em 2011 o Concelho tinha 27.753 residentes, o que traduz um pequeno acréscimo relativo a 2001.  
A evolução populacional ocorrida nessa década foi diferente para as diversas unidades territoriais integrantes do 
município. 
- Ocorreram aumentos populacionais em Atouguia da Baleia, no Litoral Sul e em Ferrel. 
- Na Serra d’El Rei e no Sul Interior, unidades mais interiores e mais despovoadas, manteve-se grosso modo o 

número de residentes. 
- A Cidade de Peniche, não obstante albergar ainda 53,4% da população do Concelho, perdeu residentes; tal 

perca ocorreu essencialmente em Peniche de Baixo, que diminuiu 633 residentes. 
A projeção demográfica feita para o total do Concelho, distinguindo e somando evolução natural e saldo 

migratório, resulta num cenário, para 2026, de 26.700 residentes, menos 1500 do que os de 2011. 
 
Em 2011, o Concelho de Peniche tinha 21.095 alojamentos, 26% dos quais construídos na década precedente. 
Ocorreu então, entre 2001 e 2011, um enorme aumento de alojamento, 3,7 vezes maior do que o das famílias.  
O resultado foi o grande crescimento de fogos de segunda residência e de fogos vagos, que em conjunto 
representavam já quase metade do total. 
Não obstante a grande dimensão do parque habitacional existente, deteta-se alguma carência habitacional, 
reveladora de insuficientes recursos económicos de famílias face ao custo da habitação. 
 
No que respeita ao serviço de infraestruturas, verifica-se que o município de Peniche se encontra razoavelmente 
servido, não obstante algumas carências ou insuficiências pontuais que importa resolver. 
Na rede rodoviária: 
- A principal insuficiência reside no nó términus do IP6, que se encontra manifestamente saturado na época 

balnear, exigindo uma variante de acesso ao Baleal. 
- A marginal norte da Península situa-se sobre arribas em perigo de desmoronamento. 
- No atravessamento das povoações, sobretudo das suas áreas centrais, acontece com muita frequência 

incompatibilidades entre fluidez do trânsito, segurança e vivência urbana. 
- A malha estruturante da Cidade necessita de ser completada, explicitada, nalguns casos corrigida 
Sobre os modos de transporte, os desafios atualmente habituais: 
- Melhoria dos transportes coletivos, especialmente na época estival. 
- Criação de uma rede de modos suaves, aproveitando a orografia favorável. 
Na rede de água: 
- Novo reservatório para abastecimento de água em Ferrel 
- Reforço de algumas adutoras 
- Substituição de algumas redes locais, antigas e degradadas 
Na rede de saneamento 
- Reforço da capacidade da ETAR da Península 
- Conclusão da rede na zona sul da Serra d’El Rei 
- Reforço de algumas estações elevatórias  
- Construção de redes separativas em núcleos antigos. 
Relativamente a resíduos sólidos 
- Aumento da recolha seletiva, com reforço na época estival. 
 
Também no que respeita aos equipamentos o município de Peniche se encontra razoavelmente servido, 
havendo a referir: 
- Uma carência significativa de equipamentos de apoio a idosos (escassez comum a todo o País), que justificaria 

a criação de programa de resposta global e integrada, com mobilização de diversas entidades. 
- Desejabilidade de instalação de equipamentos de impacto supramunicipal, até para reforço da vocação 

turística de Peniche: Museu Nacional na Fortaleza; também pavilhão multiusos, museu municipal, aquário. 
  



 

 
 

 
Considerando e cruzando forças e fraquezas, oportunidades e ameaças presentes em Peniche, justificam-se os 
seguintes destaques: 
 
- Orla costeira de especial interesse, com uma geografia diversa (alternância de falésias e praias), rara e singular 

(penínsulas, arquipélago das Berlengas). Sujeita a ameaças (como todo o litoral), constitui a principal vantagem 
comparativa do Concelho; importa preservá-la e potenciá-la. 

 
- Forte matriz identitária, assente na atividade piscatória (e indústria do pescado) e na exploração dos recursos 

agrícolas. Tendo perdurado até à atualidade (mesmo que a pesca tenha diminuído fortemente), importa 
preservá-las – identidade e atividades – já que mantêm o seu potencial económico e contribuem para o 
reforço da atratividade do Concelho. 

 
- Uma importante área portuária, com potencial para instalação de atividades económicas ligadas ao mar. Em 

curso a instalação de Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, envolvendo instituições públicas, empresas e o 
Politécnico de Leiria, cuja presença no Concelho importa potenciar. Perspetivada também a ampliação de 
marina urbana, importante para o reforço da Cidade e do turismo.  

 
- Forte crescimento do turismo, reforçada por dinâmica nacional que aponta no mesmo sentido. Destaque para 

a prática do surf por se manter ao longo de todo o ano, minimizando a habitual sazonalidade do turismo de 
mar. Importa também a diversificação geográfica da procura (e da oferta) turística, que atualmente incide 
sobre a orla costeira, tornando mais atrativos a Cidade e o interior. 

 
- No interior do Concelho, o potencial de aproveitamento turístico tem como epicentro a Albufeira de São 

Domingos, o planalto das Cesaredas e os pontos de vista que se disfrutam de vários locais, nomeadamente da 
Serra d’El Rei e dos Casais de Mestre Mendo. 

 
- Existência de uma rede urbana equilibrada, que importa manter e reforçar, contrariando dinâmicas de 

dispersão edificatória. Em cada um dos aglomerados: ocorrência, nas últimas décadas, de ocupações 
casuísticas e pouco qualificadas; necessidade de operações de colmatação estruturante e de reabilitação 
urbana. 

 
 - Península de Peniche merecendo uma especial atenção, já que tem perdido população (sobretudo o núcleo 

histórico) e porque a sua orla costeira apresenta um enorme potencial, atualmente desaproveitado e até 
degradado. No tecido urbano, as operações mais necessárias são as de qualificação de Peniche de Baixo e de 
Peniche de Cima, a sua articulação através de operação de colmatação (“Eixo Central”) e a qualificação do 
Fosso da Muralha. Na orla costeira, destaques para a musealização da Fortaleza e para a necessidade de 
qualificação do Porto de Areia Sul, Cabo Carvoeiro, Remédios e Papoa. 

 
- Litoral do Baleal exigindo intervenção urgente, por ser atualmente a área de maiores procura, potencial e 

desqualificação. Tal intervenção exige uma operação local de qualificação ambiental e de colmatação urbana e 
também uma diversificação dos acessos a partir da IP6. 
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1. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO 
 
 
Face ao diagnóstico elaborado – realidade territorial, insuficiências e potencialidades detetadas – e à agenda 
nacional (e internacional) de ordenamento do território, assumem-se os seguintes objetivos de desenvolvimento 
e ordenamento para o Município de Peniche, agrupados em 4 temas: 
 
● Qualificação ambiental e aumento da resiliência territorial 

- Explicitação e defesa de estrutura ecológica municipal 
- Defesa, qualificação e usufruto da Frente Atlântica e das Berlengas 
- Defesa e qualificação dos elementos fluviais e lacustres 
- Mitigação de riscos 
- Promoção de sustentabilidade energética e de descarbonização 
 

● Fomento da atividade económica 
- Reforço e qualificação da oferta turística 
- Aproveitamento do potencial da área portuária e fomento de atividades centradas na economia do mar 
- Reforço da atividade nos espaços agrícola e florestal, com salvaguarda de impactos ambientais negativos 
- Oferta de lotes destinada a atividades económicas 
 

● Estruturação e regeneração urbana 
- Estruturação e regeneração urbana, generalizada 
- Estruturação e regeneração urbana, específica para a Cidade de Peniche 
- Estruturação e regeneração urbana, específica para outras povoações 
- Contenção da expansão urbana 
- Estabilização da ocupação urbano-rural; contenção das infraestruturas 
 

● Melhoria do quadro infraestrutural e habitacional 
- Qualificação da mobilidade 
- Rentabilização e reforço da rede de equipamentos 
- Contenção, racionalização e qualificação das redes de água e de saneamento 
- Fomento da oferta habitacional 
 

Estes objetivos nortearam a conceção do PDM e devem estar presentes na sua consequente execução. 
À frente, nos pontos 3.1 e 3.3, são identificadas as principais ações a desenvolver para a concretização do Plano. 
Através delas se percecionam melhor os objetivos formulados, já que nelas se detalham e precisam conteúdos, 
para além de se perspetivar o como poderão ser alcançados.  
 
 



 

 
 

Figura 15 - Matriz Estruturante do Território 
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2. MODELO DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 
 
 
O Modelo de Organização Territorial assenta numa “Matriz Estruturante” referente a globalidade do Concelho, 
articulada com a necessária classificação e qualificação do solo, esta muito conotada com as caraterísticas 
ambientais e produtivas do solo e com a existência de infraestruturas e edificações. 
O Modelo desenvolve-se, com maior detalhe, para os principais aglomerados e conjuntos urbanos. 
 
 
 

2.1. MATRIZ ESTRUTURANTE DO TERRITÓRIO 
 
A matriz estruturante adotada integra elementos fundamentais da estrutura ecológica, polos vivenciais 
(centralidades e áreas de atividades) e a rede viária principal. 
 
As Berlengas constituem um sistema autónomo, a proteger, que não interfere na estruturação do território 
continental, e como tal não integra a Matriz Estruturante proposta. 
 
Elementos da estrutura ecológica, que surgem como fundamentais na Matriz Estruturante: 

- A Orla Costeira, correspondendo no essencial a espaços naturais, é constituída predominantemente por 
zonas descobertas e com pouca vegetação e caracteriza-se pela alternância entre sistemas dunares e 
falésias, com destaque para as penínsulas de Peniche e Baleal e os cordões dunares que as enquadram. 

- O sistema de três rios, centrado na bacia do Rio São Domingos (que integra a Albufeira) e que desemboca na 
várzea aluvionar de Atouguia/Peniche. 

- O planalto das Cesaredas, um maciço calcário rodeado por declives acentuados, com importância enquanto 
aquífero natural, responsável pela recarga de lençóis freáticos, que se estende para lá dos limites municipais. 
A parte situada no concelho de Peniche inclui as vertentes mais acentuadas do conjunto, apresentando uma 
ocupação florestal e de mato.  

A considerar ainda, pela sua importância ambiental e por constituírem espaços de ligação entre os referidos 
elementos estruturantes: 

- As vertentes acentuadas que separam a Bufarda de Ribafria, um eixo norte-sul que liga a Albufeira a área a 
sul, no concelho da Lourinhã; 

- O pinhal de Ferrel e a sua área adjacente a norte, entre o rio Ferrel e a Orla Costeira. 
São consideradas, ainda, áreas verdes urbanas que ajudam a estruturar os principais núcleos. 
 
À escala municipal os polos vivenciais correspondem aos principais centros urbanos e a áreas de atividades de 
grande dimensão. Assim: 
- A cidade de Peniche destaca-se naturalmente como o principal polo vivencial; 
- Num segundo nível surgem, também inequivocamente, as outras sedes de freguesia: Atouguia da Baleia, Serra 

d’El Rei e Ferrel/ Casais do Baleal; 
- Num terceiro nível, com propostas de agregação visando o reforço do seu papel, quatro conjuntos urbanos, 

dois litorais (Consolação/ Lugar da Estrada; Geraldes/ São Bernardino/ Casais Júlio) e dois mais interiores 
(Bufarda/ Alto Veríssimo/ Casal do Alto Foz; Ribafria/ Bolhos). 

Áreas de atividades que, pela sua dimensão e importância, constituem polos vivenciais são: o Porto de Peniche; 
e, enquanto proposta, a área de atividades do Vale do Grou. 
 
A rede viária principal integra: 
- O IP6, para o qual se propõe aumento de capacidade na rotunda final. 
- A EN247, a qualificar, nomeadamente com redução do número de interceções e construção de variante no 

aglomerado urbano Alto Veríssimo/ Casal do Alto Foz. 
- Uma rede de vias de 3º nível que liga todos os polos vivenciais; para esta rede são propostas algumas variantes 

de remate urbano que, visando a qualidade do ambiente urbano e a segurança e fluidez de tráfego, evitam o 
atravessamento de áreas centrais. 



 

 
 

Figura 16 - Planta de Ordenamento 
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2.2. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
 
 
A Planta de Ordenamento do PDM traduz, em conformidade com o quadro legal aplicável, a classificação e 
qualificação do solo de todo o território municipal. 
Identifica solo rústico e solo urbano e subdivide cada um deles nas categorias e subcategorias enumeradas no 
quadro seguinte, no qual também consta a respetiva área.  

 
 
 

Quadro 07 – Classificação e qualificação do solo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os números constantes do quadro falam por si, justificando-se alguns comentários adicionais relativos a: 

- Categorias de solo rústico e respetiva articulação com a estrutura ecológica municipal; 

- Áreas de ocupação híbrida, urbano/rural; 

- Categorias e subcategorias de solo urbano. 

 

 

 

Categorias de Espaço 
Área 

ha % 

Solo Rústico 

Naturais e Paisagísticos 742,9 9,84 

Florestal de Conservação 1040,0 13,77 

Florestal de Produção 899,3 11,91 

Agrícola de Conservação 1475,0 19,53 

Agrícola de Produção 1805,5 23,90 

Turísticos e Culturais 35,4 0,47 

Infraestruturas e Equipamentos 16,5 0,22 

Espaço canal (rodoviário) 84,9 1,12 

Espaço canal (modos suaves) 20,6 0,27 

Rústico de Edificação Dispersa 229,7 3,04 

Somatório 6349,8 84,07 

Solo Urbano 

Urbano de Baixa Densidade 133,7 1,77 

Centrais 58,1 0,77 

Áreas Pedonais 19,2 0,25 

Uso Muito Especial 15,6 0,21 

Turísticos 66,8 0,88 

Infraestruturas e Equipamentos 86,9 1,15 

Verde Público 45,7 0,60 

Verde de Proteção 19,3 0,26 

Atividades Económicas 110,5 1,46 

Habitacionais 622,0 8,23 

Espaço canal (rodoviário) 22,1 0,29 

Espaço canal (modos suaves) 4,5 0,06 

Somatório 1204,2 15,93 

    Município de Peniche 7554,0 100,00 
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Relevando a importância da Estrutura Ecológica Municipal, esta é assumida na perspetiva ambiental, mas 

também, como atrás referido, enquanto elemento estruturante de todo o território municipal. 

Integrando necessariamente várias categorias de solo, considerou-se operativo fazê-la coincidir com 

subcategorias de espaço, já que a normativa aplicável à sua utilização a deve distinguir e especialmente 

acautelar. 

Assim, em concreto, a Estrutura Ecológica Municipal integra e coincide com o somatório das seguintes 

subcategorias de Solo Rústico: “Espaços Naturais e Paisagísticos” + “Espaços Agrícolas de Conservação” + 

“Espaços Florestais de Conservação” + “Espaço Florestal de Produção Condicionada”. 

Nas situações, pouco frequentes, em que a estrutura ecológica percorre o solo urbano, este é classificado como 

“Verde Urbano”. 

 

Sendo que o quadro legal em vigor obriga à classificação dicotómica rústico/urbano, tal não justifica que se 

ignorem as ocupações híbridas urbano/rurais que, presentes no território, como tal devem ser assumidas, 

estabilizadas e qualificadas. 

Deste modo, e em conformidade com o DR 15/2015 de 19/agosto, tais ocupações são integradas em duas 

categorias, uma delas urbana (“Urbano de Baixa Densidade”, UBD) e a outra rústica (“Áreas de Edificação 

Dispersa”, RED). 

A normativa estabelecida para estas áreas distingue-se por:  

- Travar a construção de novas infraestruturas (e, em consequência, a espectativa de virem a ser, no futuro, 

totalmente urbanizadas); 

- Admitir alguma edificação, mas apenas ao longo das vias já infraestruturadas, reportada à dimensão da frente 

do prédio e em função das infraestruturas existentes; 

- Defender a manutenção de prédios com dimensão suficiente (sobretudo profundidade) para integrarem áreas 

agricultadas. 

 

Relativamente ao Solo Urbano, as categorias e especialmente as subcategorias identificadas traduzem uma 

significativa especificidade, com correspondência no detalhe presente na Planta de Ordenamento. Esta 

desdobra-se para cada um dos aglomerados e conjuntos urbanos, com um pormenor que se aproxima do 

conteúdo de plano de urbanização. 

Integra, em concreto: 

- “Espaços Centrais” de vários tipos, desde áreas históricas a pequenas centralidades locais (existentes ou 

propostas) e associando a si, muitas vezes, “Espaços Pedonais” e/ou “Verdes Urbanos”; 

- “Espaços de Uso Especial”, para “Infraestruturas”, “Equipamentos”, “Turismo” e ainda de “Uso Muito Especial”, 

estes com programas muito específicos.  

- “Espaços de Atividades Económicas”, também de vários tipos; 

- “Espaços Habitacionais” diferenciados em função das respetivas morfo-tipologias e consequentes densidades 

edificatórias. 
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2.3. INFRAESTRUTURAS E EDIFICABILIDADE  
 
 
 

2.3.1. INFRAESTRUTURAS EXISTENTES E PROPOSTAS 
 
Os objetivos já referidos (ponto 1, capítulo II) - de contenção da expansão urbana, de estabilização ocupação 
urbano-rural e de racionalização do uso das redes de água e saneamento - nortearam a conceção do PDM.  
Traduzem-se numa atitude genérica de contenção e aproveitamento do existente, consentânea com os valores 
de sustentabilidade ambiental e económica. 
 
A análise realizada, sintetizada no capítulo I, permite afirmar que o Município se encontra razoavelmente servido 
por infraestruturas e permite sublinhar que muitas delas, nomeadamente as de água e de saneamento, se 
encontram subaproveitadas. 
Assim, justifica-se plenamente a contenção de perímetros urbanos e a estabilização das ocupações híbridas 
urbano/rurais. A maior aposta deve incidir na manutenção e na melhoria do existente, com vista a uma maior 
eficiência dos recursos disponíveis. 
 
Tal não significa construção zero de novas infraestruturas. Mas obriga a que só aconteçam em projetos 
estratégicos, nomeadamente de estruturação urbana e/ou de qualificação da mobilidade, visando a superação 
de insuficiências que ainda assim existem e justificam as propostas à frente enunciadas. 
 
Referem-se aqui, de forma sintética, as principais propostas centradas na mobilidade, evidenciando a sua 
articulação com múltiplos objetivos: 
- Para minimização do atual estrangulamento no acesso ao Baleal na época balnear: 

- Refazer o nó existente no términus do IP6 (Rotunda da Sra. da Boa Viagem) e construção de ligação direta 
à Avenida da Praia 

- Criação de receção aos visitantes junto a este nó, com oferta de estacionamento, transportes públicos e 
aluguer de bicicletas 

- Criação a partir do nó do IP6 com a EN247 de via que margine (e limite) a Atouguia a poente e norte e 
ligue à estrada para Ferrel (melhora também a ligação Ferrel/ Atouguia / Lugar da Estrada/ Consolação) 

- Para a criação de uma rede de modos suaves (especialmente bicicletas), aproveitando troços já existentes: 
- Criação de eixo de suporte a deslocações quotidianas Atouguia/ Peniche/ Remédios  
- Estabelecimento de eixo de modos suaves ao longo de toda a Costa  

- Para a estruturação da cidade de Peniche: 
- Completar o Eixo Central, com ligação fluente do Mercado aos Remédios  
- Interiorização da Marginal Norte (por razões de segurança) e criação de ligação à Marginal Sul. 

- Para qualificar as áreas centrais das povoações: 
- Criação de alternativas ao atravessamento das povoações  
- Qualificação do espaço público, reforçando as funções pedonais e a vivência urbana 

- Para a melhoria global da mobilidade:  
- Elaboração de um Plano de Mobilidade que considere e integre as propostas antes enunciadas. 

 
Também nos domínios do abastecimento de água e do saneamento se formulam várias propostas, das quais se 
destacam: 
- aumento da capacidade o reservatório de Ferrel 
- qualificação e aumento da capacidade da ETAR da Península  
- conclusão da rede na zona sul da Serra d’El Rei. 
 
As demais infraestruturas não apresentam insuficiências de maior, sendo de sublinhar duas ambições: 
- melhoria da eficiência energética  
- melhoria da recolha seletiva de resíduos sólidos, especialmente durante a época balnear  
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2.3.2. EDIFICABILIDADE 
 
 
Apresenta-se, no quadro seguinte, a quantificação da edificabilidade admitida pelo Plano.  
 

 
Quadro 08 – Edificabilidade admitida pelo Plano 

 
(1) 50% da edificabilidade dos Espaços Centrais; 90% da dos Espaços Habitacionais, UBD e RED. 

 
 
Pretendendo-se um resultado adequado à totalidade do Município, mas também para cada uma das suas partes, 
os cálculos foram efetuados para as Unidades Territoriais consideradas na conceção do Plano. 
 
Para o cálculo da edificabilidade: 
- Considerou-se, para o Solo Urbano, a edificabilidade resultante da aplicação da normativa aplicável 

(nomeadamente índice de construção), salvo para as áreas onde basicamente se prevê apenas a manutenção 
da existente (a qual foi então estimada). 

- Para as restantes áreas, sendo que a edificabilidade depende não apenas do índice de construção mas também 
da dimensão das parcelas, considerou-se: para as áreas urbano/ rurais (UBD e RED), 2/3 do que resultaria da 
aplicação do índice máximo; para os espaços rústicos com edificabilidade ainda significativa (os “Agrícolas de 
Produção” e os “Florestais de Produção”), 50% do que resultaria da aplicação do índice máximo. 

 
O confronto entre a edificabilidade do Plano e o cenário relativo à dinâmica edificatória foi feito, como atrás se 
referiu, apenas para a função alojamento (para toda ela, não apenas para a ocupada por famílias residentes). 
Não foi feito para as atividades económicas, desde logo porque a função habitacional abrange a maioria da 
edificabilidade, mas sobretudo porque, não dispondo de estatísticas adequadas, seria muito pouco rigoroso 
fazê-lo.  
O quadro anterior já foi organizado nesta perspetiva. 
 
No quadro seguinte faz-se então a pretendida comparação. 
 
 
 
 
 

 
Unidades 

Territoriais 

Edificabilidade PDM (ha) Edificabilidade para alojamento  

Espaços 
Centrais 

Espaços 
Habitacionais 

UBD RED em ha(1) 
dimensão 

média 
nº de 

alojamentos 

Peniche 
Cidade 

32,7 110,3 4,2 8,2 126,8 120 m2ac 10568 

Atouguia da 
Baleia 

11,0 38,4 8,6 5,6 52,9 200 m2ac 2643 

Ferrel 5,2 61,5 1,6 1,7 61,0 120 m2ac 5080 

Serra d'El Rei 5,3 29,8 6,7 1,5 36,9 200 m2ac 1844 

Litoral Poente 7,8 59,3 7,5 3,0 66,6 150 m2ac 4444 

Sul Interior 2,0 25,7 5,8 3,1 32,1 200 m2ac 1605 

Município 64,0 325,0 34,4 23,1 376,3 --- 26183 
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Quadro 09 – Edificabilidade, confronto entre cenário e admissibilidade do Plano 

 
 
Tendo-se chegado a um cenário de 22.383 alojamentos para 2026, verifica-se que a edificabilidade total 
admitida pelo Plano é de 26.183. Dito de outra forma: prevendo-se que venham a ser construídos 1288 novos 
fogos, o Plano admite 5088. 
Indo ao encontro do pretendido, assegura-se uma admissibilidade edificatória para a globalidade do Concelho 
cerca de 4 vezes superior à da dinâmica espectável. Tal rácio afigura-se totalmente consentâneo com o objetivo 
de contensão edificatória, tanto mais quanto, basicamente, essa edificabilidade resulta de um possível 
preenchimento de “vazios” integrantes dos aglomerados urbanos.  
Mais em detalhe, esse rácio situa-se entre os 3 e os 4 para o aglomerado de maior dimensão (caso da UT 
Peniche Cidade) e para os aglomerados que apresentam dinâmica significativa (casos das UT de Ferrel, Atouguia 
e Litoral Poente). Atinge valor bem superior em duas UT (Serra d’El Rei e Interior Sul), o que se explica pelo mero 
confronto da sua pequena dimensão e dinâmica com a dimensão dos espaços urbanos intersticiais.  
 
A admissibilidade de novos edifícios, cumprindo o objetivo de contensão edificatória, ainda assim é significativa, 
assegurando que essa contensão não irá originar estrangulamentos de mercado. 
Mas há que sublinhar que é bem inferior à que antes vigorava, cumprindo o espírito e a letra das disposições 
legais.  
Importa não esquecer que o atual e principal desígnio do ordenamento urbano é a regeneração da ocupação 
existente.  

 

 

  

nº de alojamentos em 2026 
(estimativa) 

edificabilidade PDM  
em nº de alojamentos 

 
acréscimo 

PDM 
/ 

 acréscimo 
estimado  

total 
existentes 
em 2011 

acréscimo 
relativo a 

2011 
total 

existentes 
em 2011 

acréscimo 
relativo a 

2011 

UT Cidade de 
Peniche 

9762 9353 409 10568 9353 1215 3,0 

UT Atouguia da 
Baleia 

2260 2122 138 2643 2122 521 3,8 

UT Ferrel 4052 3613 439 5080 3613 1467 3,3 

UT Serra d'El Rei 1228 1172 56 1844 1172 672 12,0 

UT Litoral Poente 3979 3777 202 4444 3777 667 3,3 

UT Sul Interior 1102 1058 44 1605 1058 547 12,4 

Município 22383 21095 1288 26183 21095 5088 3,9 



 

 
 

Figura 17 - Matriz Cidade de Peniche 
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2.4. AGLOMERADOS E CONJUNTOS URBANOS 
 
Sendo que o PDM integra Plantas de maior detalhe para todos os aglomerados urbanos de dimensão 
significativa, justifica-se uma explicitação da matriz estruturante adotada para cada um deles, a qual integra 
sempre polos vivenciais (centralidades, equipamentos e áreas de atividades), a rede viária principal e, sempre 
que justificável, corredores ecológicos. 
 
 

2.4.1. MATRIZ ESTRUTURANTE DA CIDADE DE PENICHE 
 
A Cidade de Peniche é enquadrada por um importante corredor ecológico litoral, a preservar e potenciar, que 
rodeia a Península e se estende para além dela. Este corredor inclui: 
- Arribas calcárias, de monumental valor geológico e paisagístico, pontualmente interrompidas por pequenas 

enseadas que permitem o acesso ao mar; nelas se integram vários pontos notáveis, o Cabo Carvoeiro, a 
Fortaleza de Peniche e o Santuário dos Remédios, e ainda, a qualificar e potenciar, o porto de Areia Sul, o 
Abalo e a Papoa. 

- O Fosso das Muralhas (da Fortaleza à Gambôa), com presença de água e Muralha, de grande relevância 
patrimonial; constitui um espaço público de grande dimensão às “portas da Cidade”, a qualificar com funções 
de receção e de lazer. 

- Praias para além do Fosso, a norte e a sul, que se estendem ao longo da costa. 
 
No lado sul do tômbolo destaca-se a área portuária, fundamental na vida da Cidade, a reforçar como espaço de 
atividades económicas, incluindo marina urbana. 
 
O Fosso das Muralhas divide a ocupação urbana em dois núcleos: 
- A “Cidade”, a poente, interior às Muralhas, que ocupa a grande parte da parte da Península (apenas a poente 

se mantém quase sem edificação); pretende-se a sua reabilitação e colmatação. 
- Ocupação urbana para fora do Fosso, implantada sobre o tômbolo, e que inclui duas áreas distintas: a Prageira, 

área de atividades e de alguma habitação, fronteira à área portuária; mais a nascente um núcleo turístico, 
desportivo e habitacional. 

 
A ligação rodoviária da cidade com o restante território faz-se a partir da rotunda final do IP6, cuja capacidade 
deverá ser aumentada para permitir a criação de novo eixo de acesso direto ao Baleal. Prevê-se ainda, neste 
local, a criação de um intermodal de receção à visita turística, essencialmente balnear. 
A rede rodoviária principal da Cidade parte dessa rotunda e assenta em dois eixos: o principal margina a 
Península a norte e atinge o Cabo Carvoeiro, por razões segurança terá de ser interiorizado; o outro dirige-se à 
área portuária e ao Fosso das Muralhas. 
No núcleo urbano principal, a partir da via de acesso ao Cabo Carvoeiro, é prevista uma rede complementar que 
integra vias existentes e propostas e que inclui a marginal sul, dois atravessamentos norte-sul e a criação de um 
“eixo central” de ligação entre a área central e os Remédios/ ESTM-IPL. 
 
A centralidade principal da Cidade integra os núcleos históricos, Peniche de Baixo e Peniche de Cima e prevê-se 
que se estenda ao logo de “eixo central” e na zona da Prageira fronteira ao Fosso da Muralha. 
Acompanhando o “eixo central” e estabelecendo ligação ao Fosso prevê-se a implantação de um parque verde 
urbano linear, com sucessivos alargamentos. 
 



 

 
 

Figura 18 - Matriz Atouguia da Baleia 
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2.4.2. MATRIZ ESTRUTURANTE RELATIVA À ATOUGUIA DA BALEIA 
 
A Vila da Atouguia da Baleia é marcada por: 

- Presença de um importante corredor ecológico associado ao Rio São Domingos que inclui a Albufeira e as 
suas margens e o vale que lhe sucede (incluindo as vertentes e cabeços que o enquadram). 

- Vizinhança do IP6, que liga Peniche com a A8 e com a EN247. 
 

Identificam-se 3 áreas urbanas: 
- A vila da Atouguia da Baleia, propriamente dita, entre o IP6 e o corredor ecológico. 
- Coimbrã, a nascente do Rio São Domingos, que pela proximidade à Vila funciona como uma sua extensão. 
- E ainda o Vale do Grou, a poente do IP6, área de atividades de escala municipal que beneficia das excelentes 

condições de acessibilidade, ligação a IP6 (2 nós) e EN247. 
 

A Rede Rodoviária principal proposta (integrando troços existentes e novos troços) organiza circuitos, evitando o 
atravessamento da área central e rematando o tecido urbano:  

- Destaque para a proposta de ligação do nó do IP6 (e do litoral) à Estrada para Ferrel, que exige a construção 
de dois troços novos, e que irá rematar a área urbana da Vila a poente e a norte, libertando o 
atravessamento do Centro. 

- De referir também a ligação da EN114 ao referido nó do IP6 (e ao litoral), estabelecendo o limite sul de 
Coimbrã IP6, permitindo o acesso direto a área de equipamentos e estruturando a ocupação a sul da 
Atouguia.  

 
Sublinha-se a presença de uma Área Central de significativa relevância histórico/patrimonial e também 
funcional, cuja reabilitação e vivificação deve ser assumida como objetivo prioritário da intervenção municipal. 
Realce ainda para a proposta de criação de um parque verde fronteiro às margens da Albufeira no topo poente 
da Vila e de um percurso verde/pedonal que estabeleça a sua ligação à área central. 
 

Note-se - falando já não da Estrutura, mas da classificação do solo - que a colmatação urbana decorrente da 

estrutura proposta encerra áreas de dimensão ainda significativa. Considerando-se que a aposta estratégica 

deve incidir na reabilitação, muitas das áreas de colmatação integram a categoria de Espaço Urbano de Baixa de 

Densidade para evitar uma oferta excessiva de áreas para obra nova.



 

 
 

Figura 19 - Matriz Ferrel-Baleal 
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2.4.3. MATRIZ ESTRUTURANTE RELATIVA AO AGLOMERADO URBANO FERREL-BALEAL 
 
 
O aglomerado urbano Ferrel/ Casais do Baleal é enquadrado por elementos fundamentais da estrutura ecológica 
municipal: 
- O corredor ecológico litoral, a preservar e potenciar: que neste local se traduz em estreito tômbolo que 

estabelece a ligação com a  Península do Baleal e em praia virada a norte e a poente/sul (o que maximiza o seu 
potencial desportivo/turístico); e que se estende ao longo da costa, em cordão dunar até Peniche e alternando 
arriba com praia até à Lagoa de Óbidos.  

- Na proximidade dos limites sul do aglomerado, o rio Ferrel e o corredor ecológico a ele associado. 
- Mais a norte, o pinhal de Ferrel. 
 
O aglomerado urbano integra vários núcleos, no essencial o de Ferrel e o de Casais do Baleal, cuja articulação se 
pretende reforçar, estruturando o conjunto, disciplinando a mobilidade, colmatando espaços vazios. 
 
O reforço de Ferrel passa pela sua colmatação e pela qualificação da sua área central, incidindo sobretudo na 
melhoria do espaço público e da função pedonal. 
 
Os Casais do Baleal exigem uma intervenção profunda, face à crescente procura turística e à degradação 
presente na sua frente marítima urbana em ponto de excecional beleza (a área das duas baías criadas pelo 
tômbolo e que estabelece a ligação à Ilha). Prevê-se a minimização do tráfego automóvel, a relocalização do 
estacionamento, a renaturalização do areal e a criação de uma frente marítima qualificada de vivência pedonal. 
E prevê-se uma colmatação edificatória de dimensão significativa, estabelecendo a continuidade urbana até aos 
núcleos edificados existentes a sul; esta colmatação destina-se sobretudo a empreendimentos turísticos que se 
pretendem de qualidade (a preencher gradualmente, sem permitir descontinuidades). 
 
No que respeita à organização de mobilidade: 
- Destaca-se a proposta de criação de uma via, do lado sul do aglomerado, que evite o atravessamento das duas 

áreas centrais, a de Ferrel e a proposta para a frente marítima de Casais do Baleal. Note-se que esta via, olhada 
à escala municipal, contribui para melhorar a acessibilidade a Baleal e a Ferrel a partir de cada um dos nós do 
IP6. 

- Sublinha-se a proposta de qualificação pedonal das áreas centrais, a qual se articula com a do reforço/criação 
de uma rede de modos suaves. 

 
Entre Ferrel e Casais do Baleal, associada à área turística, prevê-se uma área verde e de equipamentos que 
separa (fisicamente) e une (funcionalmente) os dois núcleos urbanos e que permite uma oferta de lazer 
complementar à atividade balnear 
 



   

 
 

Figura 20 - Matriz Estruturante da Serra d’El Rei 
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2.4.4. MATRIZ ESTRUTURANTE RELATIVA À SERRA D’EL REI 
 

 

A Vila da Serra d’El Rei, situada a uma cota alta, disfruta de um potencial de relações visuais/paisagísticas, de que 
atualmente tira pouco partido. 

- A sul, com um vale a separá-las (fazendo com que se olhem mutuamente), o Planalto das Cesaredas, com 
valor ecológico e potencial turístico  

- A nordeste, vistas privilegiadas sobre a várzea que se estende até Peniche, o mar e a orla costeira; em dias 
de boa visibilidade mesmo até às Berlengas. 

 
De referir ainda a sua vizinhança ao IP6, com um nó de acesso muito próximo da povoação, o que a potencia 
como porta de entrada na área norte do Concelho (Ferrel), acesso à Praia d’El Rei (em Óbidos) e também com 
ligação à Zona Sul (Bolhos, Ribafria, Paço). 
 
Considerando a sua relevância histórica e patrimonial e a especificidade da sua localização geográfica, surgem 
como estratégicas para o desenvolvimento da Vila da Serra d’El Rei as propostas de: 

- Reforço e qualificação do seu núcleo histórico, coincidente com a área central, através da qualificação de 
edifícios e espaço público e com uma pequena expansão para noroeste, abrindo a povoação às vistas 
excecionais de que dispõe (com desenho que considere o provável impacto do vento). 

- Dinamização de duas áreas turísticas (uma existente, outra a criar), de um e outro lado da área central, 
aproveitando também as vistas. 

 
Propõe-se ainda uma área de atividades, fora do perímetro urbano, junto ao cruzamento com a estrada para UT 
Sul Interior, que também pretende servir. 
 
Para além destas propostas estruturantes, admite-se a colmatação urbana de áreas intersticiais de dimensão 

significativa. Considerando-se que a aposta estratégica deve incidir na reabilitação, muitas dessas áreas integram 

a categoria de Espaço Urbano de Baixa de Densidade para evitar uma oferta excessiva de áreas para obra nova. 

De referir a proximidade da Serra d’El Rei aos Casais de Mestre Mendo (aglomerado pertencente à freguesia da 
Atouguia), etapa no percurso até Ferrel, também localizado a cota alta e com um potencial panorâmico e 
turístico compaginado com o da Serra. 
 

 

 



 

 

 

Figura 21 - Matriz Estruturante Litoral Poente 
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2.4.5. MATRIZ ESTRUTURANTE RELATIVA AO CONJUNTO URBANO LITORAL POENTE 
 
 
A Unidade Territorial Litoral Poente contém dois aglomerados urbanos, o conjunto Consolação/ Lugar da Estrada 
e o conjunto Geraldes/ São Bernardino/ Casais Júlio. 
 
Ambos se referenciam: 

- à orla costeira e ao correspondente corredor ecológico onde, a sul da Consolação, predominam as falésias; 
- à EN247, a nascente, ligando Peniche à Lourinhã. 
 

A estrutura proposta visa dois objetivos: 

- O reforço/entrosamento interno de cada um dos referidos conjuntos urbanos, atualmente constituídos por 
núcleos por vezes sem continuidade entre si. 

- A melhor articulação entre os dois conjuntos e, destes, à EN247 e à cidade de Peniche. 
 

A melhoria dessa articulação assenta na proposta de uma via paralela à EN247 (sinuosa, aproveitando troços 

existentes e prevendo alguns novos), com ligação direta a Peniche, passando junto aos aglomerados e 

estabelecendo por vezes os seus limites, prevendo 3 pontos de ligação à EN247 e ligações aos núcleos urbanos 

situados junto à costa.  

 

No conjunto Consolação/ Lugar da Estrada: 

- Sublinham-se duas centralidades, uma na Consolação, potenciando a sua frente marítima, outra no Lugar 

da Estrada, reconhecendo dinâmicas já existentes e associada à colmatação a nascente.  

- Propõe-se a criação uma área verde e de equipamentos desportivos que separa (fisicamente) e une 

(funcionalmente) os dois núcleos urbanos, e uma área turística no limite poente do Lugar da Estrada que 

permita qualificar a atividade existente e enquadrar novas dinâmicas. 

 

No conjunto Geraldes/ São Bernardino/ Casais Júlio: 

- Reconhecem-se centralidades associadas a cada um dos núcleos originais e propõe-se a criação de uma 

nova, comum a todos, em localização central associada à via principal que estrutura a UT.  

- Estas propostas, de via e de centralidade a criar, articulam-se com a defesa do vale entre São Bernardino e 

Geraldes que, não obstante se manter como solo rústico, estrutura e qualifica todo o conjunto urbano.  

- Realce ainda para o Convento de São Bernardino, que importa seja reabilitado e potenciado para fins 
turísticos, culturais e ambientais/paisagísticos.  



 

 
 

Figura 22 - Matriz Estruturante Sul Interior 
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2.4.6. MATRIZ ESTRUTURANTE RELATIVA AO CONJUNTO URBANO SUL INTERIOR 
 
 
A Unidade Territorial Sul Interior contém dois aglomerados urbanos, o conjunto Bufarda/ Alto Veríssimo/ Casal 
do Alto Foz e o conjunto Ribafria/ Bolhos (este com fortes relações de proximidade com o Paço, povoação 
maioritariamente no concelho da Lourinhã). 
 
Do seu enquadramento ecológico e paisagístico, há destacar, na proximidade imediata a Ribafria/ Bolhos, a 
presença do Planalto das Cesaredas e a do rio S. Domingos com o vale que lhe está associado e que desemboca 
na Albufeira 
 
No que respeita ao acesso rodoviário, ambos os conjuntos se referenciam à EN247, relativamente à qual é 
proposto um desvio no aglomerado Alto Veríssimo/ Casal do Alto Foz e, no curto prazo, uma intervenção que 
minimize o perigo no atual cruzamento.  
A estruturação rodoviária proposta desenvolve-se a partir da EN247 e assenta numa via que, cruzando todos os 

territórios urbanos, termina na estrada que liga a Serra d’El Rei à Atouguia da Baleia. Trata-se de via existente, a 

melhorar nalguns pontos, especificamente na Bufarda (onde são previstas demolições pontuais) e no 

atravessamento dos Bolhos (sobretudo para qualificação do centro da povoação). 

 

No conjunto Bufarda/ Alto Veríssimo/ Casal do Alto Foz prevê-se: 

- Uma Área de Atividades (já embrionária) entre o Alto Veríssimo e Casal do Alto Foz, o que só deverá 

acontecer após a construção da variante à EN247. 

- O aproveitamento do cruzamento da via estruturante com o Rio Barradas para criação uma área verde 

urbana, com funções de lazer e de proteção à linha de água 

- A construção, na Bufarda, de uma circulação paralela à via principal, servindo uma importante área de 

equipamentos, a manter e reforçar.  

 

Para o conjunto Ribafria/ Bolhos, muito próximo do Planalto das Cesaredas e atravessada pelo corredor 

ecológico que liga a Albufeira de São Domingos ao Dinoparque da Lourinhã, destaca-se a proposta de criação de 

uma rede de modos suaves que ligue estes 3 pontos, usando os Bolhos (em particular a sua área central e a 

parte do vale que partilha com Ribafria) como rótula articuladora. 
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3. PROGRAMA DE EXECUÇÃO, PEREQUAÇÃO E FINANCIAMENTO 
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3.1. DOS OBJETIVOS À IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES 
 
Os temas e objetivos enunciados no Ponto 1 nortearam toda a elaboração do PDM, as opções expressas no 
Modelo de Organização Territorial e também este Programa de Execução.  
Para a concretização dos objetivos formulados, cada um destes foi subdividido em programas e cada um dos 
programas num conjunto de ações. No total foram identificados 4 temas e 19 objetivos, desdobrados em 56 
programas, a serem concretizados por 90 ações. 
 
Exemplificando:  
- O tema Qualificação ambiental e aumento da resiliência territorial integra os objetivos: 

Explicitação e defesa de estrutura ecológica municipal; 
Defesa, qualificação e usufruto da Frente Atlântica e das Berlengas; 
Defesa e qualificação dos elementos fluviais e lacustres; 
Mitigação de riscos; 
Promoção de sustentabilidade energética e descarbonização. 

- O objetivo Defesa, qualificação e usufruto da Frente Atlântica e das Berlengas integra 4 programas: 
Defesa generalizada da Frente Atlântica e das Berlengas; 
Valorização da Costa da Península de Peniche; 
Valorização da Frente Atlântica Norte; 
Valorização da Frente Atlântica Poente. 

- O programa Valorização da Frente Atlântica Norte integra 2 ações: 
Percurso de modos suaves na frente atlântica norte, associado à defesa do sistema dunar; 
Frente marítima do Baleal, qualificação. 

 
A lista total de temas, objetivos, programas e ações é apresentada nas tabelas seguintes. 
 
Não se trata de uma lista exaustiva, mas integra todas as ações que se consideram importantes para a 
concretização do PDM, o mesmo é dizer, dos objetivos formulados. 
A especificação de ações apresenta detalhe variável, sendo mais pormenorizadas as de ordenamento do 
território e de competência específica da autarquia e mais proclamatórias as de conteúdo económico ou 
imaterial.  
Algumas ações de ordenamento, especialmente as que se traduzem essencialmente em aplicação regulamentar, 
não sendo aqui pormenorizadas, encontram a sua especificidade no Regulamento do Plano.  
Em qualquer caso, pretende-se que todo o conteúdo do PDM seja concretizado. Neste sentido, as tabelas 
seguintes integram já uma coluna com orientações relativas à execução de cada uma das ações enunciadas. 
 
De referir ainda para leitura das tabelas que: 
- Cada ação foi numerada para facilitar a sua identificação e desenvolvimento no ponto 3.3. 
- Uma ação específica pode servir diferentes objetivos (por exemplo, uma ciclovia pode ser relevante na 

perspetiva ambiental, na turística, e para a mobilidade quotidiana). Sempre que tal acontece aparece repetida, 
com o mesmo número, nos diferentes programas.  
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3.1.1. QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E AUMENTO DA RESILIÊNCIA TERRITORIAL 
 

 

Objetivo: Explicitação e defesa de estrutura ecológica municipal 

Programas Ações Execução nº 

Explicitação e defesa de 

estrutura ecológica 

municipal 

− Aplicação regulamentar 1 

 

 

Objetivo: Defesa, qualificação e usufruto da Frente Atlântica e das Berlengas 

Programas Ações Execução nº 

Defesa generalizada da 

Frente Atlântica e das 

Berlengas 

− Aplicação regulamentar 2 

Valorização da Costa da 

Península de Peniche 

Percurso das Arribas (incluindo disciplina 

de estacionamento, sinalização e 

qualificação de locais de estadia) 

Projeto POC em articulação 

APA-CMP 
3 

Papoa: organização de receção; 

urbanização de remate 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de proprietários 

4 

Área do Abalo: urbanização e estadia 

panorâmica 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
5 

Valorização do espaço do Santuário dos 

Remédios da Nossa Senhora dos 

Remédios 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de proprietários 

6 

Cabo Carvoeiro: qualificação de espaço 

público 
Operação a cargo da CMP 7 

Porto de Areia Sul: qualificação e 

alargamento do espaço de praia; 

construção de unidade hoteleira 

Concurso público a organizar 

por CMP + Docapesca 
8 

Valorização da Frente 

Atlântica Norte 

Percurso de modos suaves na frente 

atlântica norte, associado à defesa do 

sistema dunar 

Operação a cargo da CMP 9 

Frente marítima do Baleal, qualificação 
Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
10 

Valorização da Frente 

Atlântica Poente 

Percurso de modos suaves na frente 

atlântica poente, associado à defesa do 

sistema dunar 

Operação a cargo da CMP 11 

Estacionamento da praia da 

Consolação, qualificação 
Projeto POC a cargo da CMP 12 

Convento de S. Bernardino, reabilitação 
Operação a cargo da CMP após 

negociação com ESTAMO 
13 
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Objetivo: Defesa e qualificação dos elementos fluviais e lacustres 

Programas Ações Execução nº 

Defesa generalizada das 

margens fluviais e 

lacustres 

− Aplicação regulamentar 14 

Defesa do Tômbolo de 

Peniche 

Qualificação da foz do Rio de S. 

Domingues 

Operação a cargo da CMP e 

Administração Central 
15 

Qualificação e usufruto 

das margens da Albufeira 

de S. Domingos 

Qualificação das margens e percurso 

modos suaves rodeando a Albufeira 
Operação a cargo da CMP 16 

Dinamização de uso desportivo e oferta 

turística  

Operações de iniciativa privada 

e/ou associativa 
17 

 

 

Objetivo: Mitigação de riscos 

Programas Ações Execução nº 

Generalizada − Aplicação regulamentar 18 

Ações específicas 

Marginal norte da Península: deslocalizar 

função rodoviária; potenciar modos 

suaves  

Operação a cargo da CMP 19 

Estabilização de arribas Operação a cargo da APA 20 

 

 

Objetivo: Promoção de sustentabilidade energética e descarbonização 

Programas Ações Execução nº 

Eficiência energética em 

infraestuturas e 

instalações municipais 

− Ação a cargo do Município 21 

Sensibilização da 

população para utilização 

racional dos recursos 

− Ação a cargo do Município 22 

Qualificação da 

mobilidade 

Percurso (Atouguia - Peniche - ESTM) de 

modos suaves com funções quotidianas  
Operação a cargo da CMP 23 

Elaboração de plano para a melhoria dos 

transportes públicos 

Em função das conclusões do 

estudo 
24 

Transporte público sazonal de ligação às 

praias e principais atrações municipais 

Operação a cargo da CMP com 

eventual participação privada 
25 
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3.1.2. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 
 

Objetivo: Reforço e qualificação da oferta turística 

Programas Ações Execução nº 

Criação e potenciação de 

Posto Regional de Turismo 

no final do IP6 

Posto de Turismo no final do IP6 (edifício 

de receção + estacionamento) 
Operação a cargo da CMP 26 

Aluguer de bicicletas + Ligação a 

percursos de modos suaves 

Operação a cargo da CMP com 

eventual participação privada 
27 

Criação e divulgação de roteiro 

patrimonial 
Operação a cargo da CMP 28 

 

Objetivo: Reforço e qualificação da oferta turística 

Programas Ações Execução nº 

Potenciação turística da 

área portuária 

Qualificação do Porto de Peniche Obra pública 29 

Construção de marina de recreio (exige 

pontão) 

Operação a cargo da 

Docapesca 
30 

Unidade patrimonial/ museológica, 

centro de informação sobre a pesca-

Porto de Peniche 

Operação a cargo da 

Docapesca e CMP 31 

Criação de museus 

Fortaleza, reabilitação e reconversão em 

Museu Nacional da Resistência 

Operação a cargo da 

Administração Central 
32 

Museu municipal Operação a cargo da CMP 33 

Fomento de 

empreendimentos 

turísticos e/ou culturais 

em locais específicos 

Porto de Areia Sul: qualificação e 

alargamento do espaço de praia; 

construção de unidade hoteleira 

Concurso público a organizar 

por CMP + Docapesca 
8 

Frente marítima do Baleal: qualificação 
Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
10 

Área turística de Casais do Mestre 

Mendo, construção 
Operação de iniciativa privada 34 

Forte da Consolação, uso 

turístico/cultural 
aprofundar 35 

Paço da Serra d’El Rei, valorização Operação de iniciativa privada 36 

Castelo da Atouguia, valorização Operação de iniciativa privada 37 
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 Admissibilidade genérica 

de empreendimentos 

turísticos  

Novos empreendimentos turísticos 
Aplicação regulamentar, 

operações de iniciativa privada 
38 

Criação de percursos de 

lazer e desporto 

Percurso Arribas na Península de Peniche 

(inclui: disciplina estacionamento; 

sinalização; qualificação locais de estadia) 

Projeto POC em articulação 

APA-CMP 
3 

Percurso de modos suaves na frente 

atlântica norte, associado à defesa do 

sistema dunar 

Operação a cargo da CMP 9 

Percurso de modos suaves na frente 

atlântica poente, associado à defesa do 

sistema dunar 

Operação a cargo da CMP 11 

Qualificação das margens e percurso 

modos suaves rodeando a Albufeira 
Operação a cargo da CMP 16 

Percurso de modos suaves Albufeira/ 

Bolhos/ Planalto das Cesaredas/ Serra 

d'El Rei 

Operação a cargo da CMP 39 

Organização de eventos 

Campeonato do mundo de surf 

A cargo da Liga Mundial de 

Surf, com colaboração 

municipal 

40 

Organização de eventos ao longo de todo 

o ano 

Ações articuladas, CMP e 

diversos agentes 
41 

 

 

Objetivo: Aproveitamento do potencial da área portuária e fomento de atividades centradas na economia do 

mar 

Programas Ações Execução nº 

Pesca e transformação do 

pescado 

Qualificação do Porto de Peniche Obra pública 29 

Fomento de atividades associadas à 

pesca e transformação do pescado 

potenciando aproveitamento da área 

portuária 

Ação articulada de agentes 

privados e públicos 
42 

Produção de energias 

alternativas 

Fomento de atividades associadas à 

produção de energias alternativas 

potenciando aproveitamento da área dos 

estaleiros 

Ação articulada de agentes 

privados e públicos 
43 

Fomento de investigação 

científica aplicada e de 

empresas tecnologia de 

ponta 

Parque de Ciência e Tecnologia do Mar 

(PCTM) 

Operação da iniciativa da 

APDPCTMP – Ass. Promoção 

Desenvolv. PCTM Peniche 

44 

− 
Articulação de agentes: ESTM-

IPL; Docapesca; CMP; outros 
45 
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Objetivo: Reforço da atividade nos espaços agrícola e florestal, com salvaguarda de impactos ambientais 

negativos 

Programas Ações Execução nº 

Ações para reforço da 

atividade hortícola 
− 

Ação articulada de agentes 

privados e públicos 
46 

Valorização do Pinhal de 

Ferrel 

Zona da Intervenção Florestal do Pinhal 

de Ferrel 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de outros 

proprietários 

47 

Instalação de Hotel 

associado a encargos de 

gestão florestal e a 

obtenção de receita 

municipal 

− Operação de iniciativa privada 48 

Valorização do Planalto 

das Cesaredas 

Participação em plano intermunicipal de 

valorização do Planalto das Cesaredas 

Ação articulada com Câmara 

da Lourinhã e proprietários 
49 

 

 

Objetivo: Oferta de lotes destinada a atividades económicas 

Programas Ações Execução nº 

Urbanização do Vale do 

Grou 

Fomento da urbanização da área de 

atividades do Vale do Grou 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
50 
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3.1.3. ESTRUTURAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA 
 

Objetivo: Estruturação e regeneração urbana, generalizada 

Programas Ações Execução nº 

Reabilitação urbana 

Revisão da tributação imobiliária para 

favorecer a reabilitação urbana 
Ações a cargo da CMP 51 

Qualificação de espaço público associada 

à reabilitação urbana (ações genéricas) 
Operações a cargo da CMP 52 

Estruturação e 

colmatação urbana 

(integrando, quando 

aplicável, a construção de 

variantes) 

Operações urbanísticas de inciativa 

municipal ou privada necessárias para a 

estruturação e colmatação urbana 

Unidades de execução por 

cooperação ou iniciativa dos 

interessados 

53 

Contenção da expansão 

urbana e das 

infraestruturas 

− Aplicação regulamentar 54 

Reconhecimento e 

estabilização da ocupação 

urbano-rural 

− Aplicação regulamentar 55 

 

Objetivo: Estruturação e regeneração urbana, específica para a Cidade de Peniche 

Programas Ações Execução nº 

Valorização de eixo 

patrimonial 

Fortaleza/ Fosso da 

Muralha/ Gamboa; 

Fortaleza, reabilitação e reconversão em 

Museu Nacional da Resistência 

Operação a cargo da 

Administração Central 
32 

Espaço público do Fosso da Muralha, 

reabilitação 

(do Cais das Gaivotas à Gamboa) 

Operação a cargo da CMP 56 

Frente urbana na Prageira confrontante 

com Fosso das Muralhas, edificação 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de proprietários 

57 

Reabilitação urbana de 

Peniche de Baixo e de 

Peniche de Cima 

Reabilitação de edifícios e sua efetiva 

utilização 

A cargo dos proprietários. 

Ação da CMP: incentivos e 

mecanismos de pressão; 

intervenção direta supletiva  

51, 

86, 

87 

Qualificação/pedonalização do espaço 

público, a precisar por estudo de 

mobilidade 

Operação a cargo da CMP 58 

Urbanização do Eixo 

Central 

Urbanização do troço nascente, 

incluindo início do parque verde 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
59 

Ligação viária da Rua do Brasil à Rua Cruz 

das Almas 
Operação a cargo da CMP 60 

Eixo estruturante de acesso aos 

Remédios e urbanização adjacente 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
61 
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Valorização da Costa da 

Península de Peniche 

Percurso das Arribas (incluindo disciplina 

de estacionamento, sinalização e 

qualificação de locais de estadia) 

Projeto POC em articulação 

APA-CMP 
3 

Papoa: organização de receção; 

urbanização de remate 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de proprietários 

4 

Área do Abalo: urbanização e estadia 

panorâmica 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
5 

Valorização do espaço do Santuário dos 

Remédios da Nossa Senhora dos 

Remédios 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de proprietários 

6 

Cabo Carvoeiro: qualificação de espaço 

público 
Operação a cargo da CMP 7 

Porto de Areia Sul: qualificação e 

alargamento do espaço de praia; 

construção de unidade hoteleira 

Concurso público a organizar 

por CMP + Docapesca 
8 

Criação de equipamentos 

de relevância municipal 

Pavilhão multiusos Operação a cargo da CMP 62 

Museu municipal Operação a cargo da CMP 33 

 

 

Objetivo: Estruturação e regeneração urbana, específica para outras povoações 

Programas Ações Execução nº 

Estruturação e 

regeneração da povoação 

da Atouguia da Baleia 

Reabilitação do centro histórico, edifícios 

(a integrar em ORU) 

Dinamização de privados 

articulando apoios e 

mecanismos de pressão; 

intervenção direta supletiva da 

Câmara 

51, 

86, 

87 

Reabilitação do Centro Histórico, espaço 

público (a integrar em ORU) 
Operação a cargo do Município 63 

Construção de troços viários que, 

rematando a povoação da Atouguia da 

Baleia, liguem Lugar da Estrada/ 

Atouguia/ Ferrel e nó do IP6 

Unidade de execução de 

iniciativa municipal 
64 

Jardim (na Atouguia da Baleia) frontal à 

Albufeira e percurso pedonal até à praça 

principal, criação 

Operação de iniciativa 

municipal envolvendo 

participação de proprietários 

65 

Estruturação e 

regeneração da povoação 

de Ferrel/ Baleal 

Frente marítima do Baleal, qualificação 
Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
10 

Área central de Ferrel, alargamento 
Unidades de execução a 

dinamizar pela CMP 
66 

Área central de Ferrel, qualificação de 

espaço público 
Operação a cargo da CMP 67 
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 Estruturação e 

regeneração da povoação 

de Serra d’El Rei 

Área central Serra d'El Rei, extensão do 

centro com abertura de vistas (Peniche e 

Berlengas) e criação de estacionamento 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
68 

Estruturação e 

regeneração do 

aglomerado urbano de 

São Bernardino/ Casais 

Júlio/ Geraldes 

Convento de S. Bernardino, reabilitação 
Operação a cargo da CMP após 

negociação com ESTAMO 
13 

Criação de rótula/centralidade Geraldes/ 

C. Júlio/ S. Bernardino + via L Estrada/ C. 

Júlio 

Unidade de execução a 

dinamizar pela CMP 
69 

Estruturação e 

regeneração do 

aglomerado Consolação/ 

Lugar da Estrada 

Estacionamento da praia da Consolação, 

qualificação 
Projeto POC a cargo da CMP 12 

Variante à área central do Lugar da 

Estrada 

Unidade de execução de 

iniciativa municipal 
70 

Estruturação e 

regeneração do 

aglomerado Bufarda/ Alto 

Veríssimo 

Via central da Bufarda, qualificação 

Operação de iniciativa 

municipal implicando 

demolições pontuais 

71 

Acalmia de tráfego no cruzamento da EN 

no Alto Veríssimo 

Sugestões à Infraestruturas de 

Portugal 
72 

Construção de variante à EN247 

(Alto Veríssimo/ Casal Alto Foz) 

Sugestões à Infraestruturas de 

Portugal 
73 

Estruturação e 

regeneração do 

aglomerado Ribafria/ 

Bolhos 

Qualificação área central dos Bolhos + 

Percurso Albufeira/ Cesaredas 

Operações de iniciativa 

municipal 
74 

 

 

Objetivo: Contenção da expansão urbana 

Programas Ações Execução nº 

Contenção da expansão 

urbana 
− Aplicação regulamentar 54 

 

 

Objetivo: Estabilização da ocupação urbano-rural; contenção das infraestruturas 

Programas Ações Execução nº 

Estabilização da ocupação 

urbano-rural; contenção 

das infraestruturas 

− Aplicação regulamentar 54 
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3.1.4. MELHORIA DO QUADRO INFRAESTRUTURAL E HABITACIONAL 
 

Objetivo: Qualificação da mobilidade 

Programas Ações Execução nº 

Qualificação da 

mobilidade quotidiana 

Ligação rodoviária do fim do IP6 à 

Avenida da Praia (Baleal), construção 
Operação a cargo da CMP 75 

Variante à Estrada Nacional no Alto 

Veríssimo 

Sugestão à Infraestruturas de 

Portugal 
73 

Desvio do tráfego de atravessamento das 

áreas centrais de diversas povoações 

Dominantemente através de 

unidades de execução 
53 

Percurso (Atouguia - Peniche - ESTM) de 

modos suaves com funções quotidianas  
Operação a cargo da CMP 23 

Elaboração de plano para a melhoria dos 

transportes públicos 

Em função das conclusões do 

estudo 
24 

Qualificação da 

mobilidade na época 

balnear 

Posto de Turismo no final do IP6 (edifício 

de receção + estacionamento) 
Operação a cargo da CMP 26 

Transporte público sazonal de ligação às 

praias e principais atrações municipais 

Operação a cargo do Município 

com eventual participação 

privada 

25 

Rede de percursos modos suaves + 

Aluguer de bicicletas 

Operação a cargo do Município 

com eventual participação 

privada 

3, 

9, 

11, 

23, 

39 

 

 

Objetivo: Rentabilização e reforço da rede de equipamentos 

Programas Ações Execução nº 

Organização de rede de 

apoio à terceira idade 

Organização de rede, com dinamização 

de agentes e afetação de edifícios 

Operação a dinamizar pelo 

Município com envolvimento 

de muitos e diversos agentes 

76 

Qualificação e 

racionalização da oferta e 

funcionamento de 

equipamentos 

Criação de núcleo de equipamentos no 

Baleal (centro de animação local, sala de 

desporto e polidesportivo) 

Operação a dinamizar pelo 

Município com envolvimento 

de agentes locais 

77 

Monitorização, conservação, 

aproveitamento e dinamização da 

utilização dos equipamentos existentes 

Operação a cargo da CMP 78 
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 Objetivo: Contenção, racionalização e qualificação das redes de água e de saneamento 

Programas Ações Execução nº 

Contenção e 

racionalização 
− Aplicação regulamentar 79 

Qualificação da rede de 

água 

Construção de reservatório em Ferrel 
Ação a cargo dos Serviços 

Municipalizados 
80 

Aumento da capacidade de adutoras na 

zona sul, entre reservatórios 

Ação a cargo das Águas de 

Lisboa e Vale do Tejo 
81 

Monitorização e melhorias da rede de 

abastecimento de água local 

Ação a cargo dos Serviços 

Municipalizados 
82 

Qualificação da rede de 

saneamento 

Remodelação e aumento capacidade 

ETAR na Península 

Ação a cargo dos Serviços 

Municipalizados 
83 

Conclusão da rede de saneamento na 

zona sul (a partir da Serra d'El Rei), 

incluindo EE 

Ação a cargo dos Serviços 

Municipalizados 
84 

Melhorias da rede, nomeadamente 

construção de redes separativas onde 

são unitárias 

Ação a cargo dos Serviços 

Municipalizados 
85 

 

 

Objetivo: Fomento da oferta habitacional 

Programas Ações Execução nº 

Combate aos edifícios 

devolutos e degradados, 

com especial incidência 

nos centros históricos e 

áreas centrais 

Incentivos e penalizações tributárias para 

reabilitação e efetiva utilização 
Ação a cargo da CMP 51 

Mobilização de apoios financeiros para a 

reabilitação de edifícios privados 

A cargo dos proprietários, 

apoiados pela CMP 
86 

Ações substitutivas do município 

(pontuais) 

A cargo da CMP, com eventual 

recuperação financeira 
87 

Afirmar a Cidade de 

Peniche como escolha 

para habitação 

permanente 

Incentivos fiscais e financeiros a 

proprietários e arrendatários para 

habitação a custos controlados 

De iniciativa privada, 

fomentada pela CMP 
88 

Gestão racional do parque de habitação 

municipal 
Ação a cargo da CMP 89 

Promoção generalizada de operações de 

reabilitação urbana e de colmatação 

urbana 

De iniciativa privada, 

fomentada pela CMP 

51, 57, 

59, 61, 

86, 87 

Fomento da oferta 

habitacional 

Elaboração de Plano Municipal de 

Habitação, integrando os objetivos e as 

ações 86 a 89, articulado com estratégia 

de reabilitação urbana 

A cargo da CMP 90 
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 3.2. ORIENTAÇÕES EXECUTÓRIAS E PEREQUATIVAS 
 
 
As orientações executórias e a normativa perequativa integram, com bastante detalhe, o Regulamento do PDM. 
Surgem aqui referidas de forma genérica e simplificada, com notas enquadratórias e explicativas que incidem 
especialmente sobre os conteúdos inovadores. 

 
3.2.1. PRINCÍPIOS 
 
Um plano de ordenamento tem de estabelecer regras para a ocupação do território a que se reporta e deverá 
também: 
- Considerar as consequências de tais regras na valoração da propriedade e adotar mecanismo de perequação 

das mais-valias entre proprietários e destes com a função social do solo; 
- Perspetivar o "como fazer", delinear caminhos executórios a prosseguir para a concretização do que propõe. 
 
As regras e as orientações estabelecidas neste PDM partem, naturalmente, da realidade (caraterísticas e 
ocupação presentes no território) e adotam princípios genéricos, compaginados com o quadro legal em vigor, os 
quais surgem integrados no regulamento e falam por si. 
 
Ao nível dos princípios, sobre a ocupação do território, reza o regulamento: 
- Todos os novos usos a instalar no Município de Peniche devem contribuir para a melhoria funcional, formal e 

ambiental do espaço onde se inserem. 
- Em solo urbano as operações urbanísticas devem estabelecer articulação espacial e temporal entre a execução 

das infraestruturas e a execução das edificações. 
- Em solo rústico os respetivos usos devem compatibilizar produção, essencialmente do setor primário, com 

valorização ambiental. 
 
Sobre a perequação, ainda ao nível dos princípios: 
- As mais-valias, traduzidas em edificabilidade, devem ser distribuídas de forma perequativa: entre a propriedade 

e a função social do solo; e também entre propriedades. 
- Toda a edificabilidade autorizada, em Solo Rústico ou em Solo Urbano, deve assegurar uma participação 

perequativa nos encargos com infraestruturas. 
 

E no que respeita à execução estabelece que: 
- Esta possa ocorrer de forma não sistemática, através de operações individualizadas de iniciativa particular e de 

forma sistemática, mediante programação municipal. 
- Ocorrem, em princípio, de forma sistemática: genericamente, as operações que exijam intervenção integrada, 

com mobilização de diversos proprietários e, eventualmente, de outros agentes ou investidores; especialmente, 
as operações identificadas pela CMP como estratégicas. 

- A execução não sistemática ocorre sempre que e apenas quando, para cumprimento dos objetivos deste Plano, 
a execução sistemática se revele desnecessária. 

- A execução sistemática recorre, sempre que aplicável, a parcerias urbanísticas no âmbito de unidades de 
execução. 
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3.2.2. PEREQUAÇÃO  
 
O PDM é um instrumento de ordenamento do território que vincula particulares, atribuindo diferente uso (e 
consequentemente valor) a prédios similares. Esta situação deve ser corrigida, se possível anulada, através de 
mecanismos perequativos que assegurem uma distribuição equitativa das mais-valias fundiárias (decorrentes da 
edificabilidade admitida) e dos encargos urbanísticos impostos pelo Plano. 
 
A arquitetura perequativa referencia-se necessariamente a UOPG, cuja delimitação deve integrar terrenos 
similares tratados pelo PDM de forma diferenciada. Neste caso são estabelecidas UOPG: 
- Para efeitos de perequação da edificabilidade: uma mesma para totalidade do solo urbano (com exceção da 

subcategoria urbanos de baixa densidade), já que o seu uso é efetiva e necessariamente diferenciado; 
- Para efeitos de perequação dos encargos com infraestruturas: a totalidade do território municipal, já que todas 

as edificações se servem da generalidade das infraestruturas e as menos bem servidas (porque em áreas de 
baixa densidade edificatória) correspondem aos custos unitários mais elevados. 

 
A distribuição perequativa das mais-valias (o mesmo é dizer, da edificabilidade) entre os espaços urbanos 
assenta em medições e cálculos rigorosos, expressos no Quadro 08. De tais cálculos se conclui que a 
edificabilidade média do conjunto do solo urbano é de 0,43 m2 de área de construção por m2 terreno. 
Em conformidade com a recente Lei de Bases (Lei 31/2014, art.º 62, nº4), o Plano afeta uma parte desta 
edificabilidade à função social do solo (Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, FMSAU).  
Estabelece, em concreto, que a cada proprietário cabe 0,35 m2 de ac/ m2 terreno, ficando os restantes 0,08 para 
o FMSAU.  Mas este valor corresponde a um máximo que verdadeiramente nunca é atingindo, face às duas 
seguintes regras estabelecidas pelo Plano: 

− A primeira, de âmbito genérico, estabelece um acréscimo de 150m2 de área de construção em cada 
operação, facilitando pequenas operações urbanísticas. Em consequência, a edificabilidade abstrata (EA) 
reconhecida a cada propriedade é: EA = A (área do prédio inserida na zona) x 0,35m2 de ac /m2 terreno + 
150m2 de ac. 

− A segunda visa estimular a participação dos proprietários em parcerias (unidades de execução). Nestes casos 
é eliminada a contribuição para o FMSAU, sendo então reconhecida a cada uma dessas propriedades uma 
edificabilidade abstrata de 0,43m2 de ac/m2 terreno. 

 
A Lei (e o PDM) estabelecem o princípio de uma "perequação alargada", abrangendo simultaneamente 
operações pontualizadas (não sistemáticas) e urbanizações em parceria (sistemáticas). Em consequência, no 
caso das urbanizações em parceria a distribuição da edificabilidade (tal como a dos encargos) faz-se em duas 
escalas territoriais complementares: a mais alargada, reportada ao Concelho e considerando edificabilidade 
abstrata do conjunto de prédios; a mais restrita, entre todos e cada um dos prédios abrangidos. 

Na distribuição perequativa dos encargos urbanísticos, o PDM adota um conceito lato de infraestrutura pública 
(que inclui todo o espaço público, redes de infraestruturas e equipamentos sociais) e assume um encargo de 
urbanização similar para todas as novas operações urbanísticas.  
Conforme o art. 107º do Regulamento, o promotor de cada operação deve suportar: 

− Obras de urbanização e cedência de terreno para infraestrutura local, as necessárias para viabilizar a 
operação. 

− Contribuição mínima (por realização direta ou prestação pecuniária) nos custos das obras de urbanização; o 
valor desta contribuição terá tradução na taxa pelas infraestruturas e dele serão abatidos os encargos do 
promotor com as obras de urbanização que tenha realizado. 

− Contribuição padrão (em terreno ou prestação pecuniária) para infraestrutura geral; corresponde a uma área 
de cedência média de 0,5m2 de terreno por m2 de área de construção (valor calculado através da divisão do 
somatório das áreas destinadas a infraestrutura geral pelo somatório da edificabilidade admitida no PDMP). 

 
De notar que haverá muitas situações, nomeadamente no licenciamento de edificações pontualizadas, em que 
não se justificarão obras de urbanização para infraestrutura local nem cedência de terreno para infraestrutura 
geral. Nestes casos a participação dos promotores nos custos das infraestruturas traduzir-se-á em prestação 
pecuniária, sendo esta uma forma de cumprir o desígnio legal de uma distribuição perequativa dos encargos 
urbanísticos pela generalidade das operações.   
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3.2.3. EXECUÇÃO  
 
As orientações executórias assumidas no Plano baseiam-se num conjunto de princípios que vão ao encontro das 
recentes disposições da Lei de Bases (Lei 31/2014, LBPPSOTU) e do RJIGT. 
 
Aceitando que se possa ir mantendo uma execução não sistemática (casuística, resultante de iniciativas 
particulares individualizadas, relativas a um só prédio), o PDM estabelece que esta só deverá ocorrer quando, 
“para cumprimento dos objetivos do Plano, a execução sistemática se revele desnecessária”. 
 
A grande aposta executória do PDM incide então na execução sistemática e nos seguintes princípios norteadores 
da prática urbanística: 

− Todos os novos usos a instalar no Concelho devem contribuir para a melhoria funcional, formal e ambiental 
do espaço onde se inserem. 

− Há que distinguir operações "rotineiras", a enquadrar e orientar através de licenciamento assistemático, de 
operações estratégicas e prioritárias, as quais devem ser programadas e dinamizadas pela Câmara. 

− As operações estratégicas devem ser inscritas em plano de atividades e, se justificável, em orçamento 
municipal, dando origem a intervenções sistemáticas e integradas. 

− As operações sistemáticas traduzem-se, sempre que aplicável, na organização de parcerias urbanísticas, 
integrando proprietários e eventualmente outros investidores e/ou a Câmara Municipal. 

− O licenciamento deve ser criterioso, dando especial atenção à capacidade da infraestrutura instalada e 
recorrendo à elaboração de estudos urbanísticos orientadores que assegurem a contextualização das 
operações. 

 
Este caminho exige uma outra atitude na rotina da administração urbanística municipal: voluntarismo e 
iniciativa; programação; capacidade negocial, disponibilidade para uma intervenção supletiva; visão empresarial, 

procurando ressarcir-se dos investimentos realizados.  
Sendo um caminho inovador, implica uma reorganização de serviços. Não é expectável que surja de um 
momento para o outro; é algo a praticar de forma progressiva, até que corresponda à prática corrente que se 
pretende alcançar. 
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 3.3. AÇÕES, CUSTOS E FINANCIAMENTO 
 
 

3.3.1. AS AÇÕES, UMA A UMA  
 
No ponto 3.1. os temas e objetivos (ponto 1) são desdobrados em programas, a que correspondem ações:  90 
ações, no total, sendo que algumas delas irão contribuir para a concretização de mais do que um objetivo.  
 
Avança-se, neste ponto, para uma estimativa de custos e para uma perspetiva de execução e de financiamento.  
Em concreto, ação a ação, apresenta-se nos quadros seguintes: 
- Uma identificação/tipificação dos custos exigíveis; 
- Uma perspetiva sobre como poderá ser executada; 
- Uma estimativa de custos (nomeadamente quando pressupõe investimento municipal) assente em medições e 

custos unitários ou em custos globais de projetos semelhantes; 
- Uma perspetiva sobre fontes de financiamento, considerando CMP, Administração Central e Privados. 
Nos casos em que as ações se repetem anualmente foi considerado um horizonte de 10 anos, sendo o valor 
considerado o do somatório dos custos para esse período. 
 
O nível de detalhe alcançado é variável, como se poderá verificar, refletindo o desenvolvimento conceptual de 
cada uma das ações identificadas: nalguns casos já muito precisas; noutros casos exigindo estudos e projetos 
complementares do PDM para que possam ser melhor delineadas e perspetivadas.  
 
Adicionando os valores constante nos quadros chega-se a uma estimativa de investimento municipal, necessário 
para a concretização das 90 ações elencadas, de 37,14 milhões de euros. 
Relativamente a este cálculo, importa acrescentar as seguintes notas: 
- Nalgumas ações (assinaladas com um P.M nos quadros) a estimativa é muito grosseira, sendo que o seu custo 

poderá ser significativamente superior ao assinalado. 
- Noutras ações, prevendo-se que estas irão originar um balanço financeiro positivo, este não foi considerado 

(surgem, no cálculo, como de custo zero). 
- Admite-se, assim, que o referido somatório apresenta suficiente rigor. 
 
Arredondando por cima o valor calculado, pode considerar-se que o cumprimento das propostas do Plano exige 
um investimento municipal da ordem dos 40 milhões de euros. 
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3.3.2. CAPACIDADE E CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL 
 

Perante as propostas do Plano, elencadas ação a ação no ponto anterior, importa confrontá-las, mesmo que de 

forma sucinta, com a capacidade do Município de Peniche para as conseguir dinamizar. Para tal há que ponderar 

recursos financeiros, mas também recursos humanos/organizacionais. 

 

Para analisar a capacidade de investimento municipal consideraram-se (ver quadro seguinte) as contas de 

gerência entre 2006 a 2019, organizadas por mandatos autárquicos.  

Os “investimentos enquadráveis em PDM” assinalados no quadro correspondem a investimentos com tipologia 

similar à das propostas constantes no Plano; não incluem, nomeadamente, obras de conservação nem encargos 

de gestão corrente. Para as identificar e calcular foi necessário uma análise dos orçamentos rubrica a rubrica. 

Considerando a organização municipal, foi necessário considerar despesas de investimento, mas também as 

despesas correntes correspondentes a obras por administração direta. 

 

Quadro 10. Contas de Gerência do Município de Peniche (em milhões €, a preços correntes) 

Contas de Gerência 2006/09 2010/13 2014/17 2018/19 

Receitas totais (1) milhões € 69,17 71,12 72,07 41,78 

Despesas de investimento (2)  
milhões € 15,96 12,51 10,27 7,99 

% (2/1) 23,1% 17,6% 14,3% 19,1% 

Despesas de investimento enquadráveis em PDM (3) 
milhões € 10,76 9,97 6,72 4,82 

% (3/1) 15,6% 14,0% 9,3% 11,5% 

Despesas correntes que traduzem investimentos 
enquadráveis em PDM (4) 

milhões € 3,5 1,58 2,42 0,13 

% (4/1) 5,1% 2,2% 3,4% 0,3% 

Investimentos enquadráveis em PDM (5=3+4) 

milhões € 14,26 11,55 9,14 4,95 

% (5/1) 20,6% 16,2% 12,7% 11,8% 

valor ano 3,57 2,89 2,29 2,48 

 

A análise do quadro permite concluir que: 

- As receitas municipais têm-se mantido de valor similar. Atualizando as receitas de 2006/09 (taxa de inflação de 

cerca de 20%) chega-se a uma receita anual de 20,7 milhões, igual à verificada em 2018/19. Nos anos da crise 

(quadriénios de 2010 a 2017) diminui, mas pouco. 

- Os “investimentos enquadráveis em PDM”, quando comparados com o total das receitas municipais, mostra 

tendência para uma ligeira diminuição. Trata-se de algo facilmente explicável pelo aumento dos encargos de 

conservação e por um crescendo de ações imateriais.  

- No período de 2010 a 2019 os “investimentos enquadráveis em PDM” foram em média de 2,56 milhões/ano. 

- Considerando que este valor se referencia a período de crise financeira e económica, mas considerando 

também (em sentido contrário) a referida tendência de aumento de outras despesas municipais, é razoável 

admitir que, se o desempenho organizacional da Câmara Municipal se mantiver similar à dos quadriénios 

analisados, a capacidade de investimento municipal afeta à execução do Plano se manterá também similar: na 

ordem  dos 2,5 milhões/ano, a preços de 2019. 

 

Justifica-se acrescentar uma pequena reflexão sobre os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), já 

que estes têm constituído, para muitos municípios, a principal fonte de financiamento para a concretização de 

projetos estruturantes do desenvolvimento local, com comparticipações não reembolsáveis que rondam os 85% 

das despesas elegíveis. 
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 No Município de Peniche, entre 2006 e 2017, as receitas provenientes destes Fundos totalizaram 24,2 milhões €, 

ou seja, 2 milhões/ano. Perspetivam-se para o quadriénio em curso (2018/2021) 14,8 milhões. Fica patente, 

pois, a relevância que têm tido na capacidade de investimento municipal. 

Mas há que sublinhar que os FEEI podem proporcionar uma capacidade de investimento superior à que tem sido 

alcançada nos anos em referência: 

- Com uma rápida aprovação de candidaturas e de execução dos fundos contratualizados - basicamente os 

distribuídos ao nível das NUT III, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) associado às políticas 

de cidades ou de desenvolvimento urbano e Contratualização/Subvenção Global ou Pactos de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial (com estas ou outras designações) – o que lhe diminuiria o risco de 

perda do cofinanciamento consignado e lhe possibilitaria o acesso à fase de overbooking. 

- E ainda com a tentativa de aproveitamento de um leque de outras possibilidades, sendo que os municípios 

podem integrar parcerias, projetos e candidaturas a outros instrumentos comunitários, geridos a nível nacional 

ou diretamente pela Comissão Europeia, ou até a instrumentos exclusivamente nacionais (ex. Fundo 

Ambiental, contratos-programa).  

Para tal alcançar, afigura-se indispensável que a Câmara de Peniche invista no reforço da sua capacidade 

estratégica e operacional e disponha, atempadamente, de uma carteira de projetos estruturantes com suficiente 

grau de desenvolvimento e de maturidade.  

Neste cenário, de obtenção de mais “fundos estruturais”, a capacidade de investimento municipal afeta à 

execução do Plano poderia passar dos 2,5 milhões/ano para – é uma mera hipótese, otimista, que vale a pena 

prosseguir – algo da ordem dos 3,5 milhões/ano. 

 
Estas observações conduzem-nos a uma outra importante questão, a dos recursos humanos/organizacionais. 

Surgiu aqui a propósito da obtenção de meios financeiros para um desenvolvimento ordenado do território e de 

ser necessário, para tal, uma ação estratégica e planeada, traduzida em carteira de projetos suficientemente 

desenvolvida para maximizar oportunidades.   

O tema já atrás tinhas sido abordado, ao sublinhar-se que: 

- A grande aposta executória do PDM incide na execução sistemática traduzida, sempre que aplicável, na 

organização de parcerias urbanísticas, integrando proprietários, outros investidores e/ou a Câmara Municipal. 

- Este caminho exige uma outra atitude na rotina da administração urbanística municipal (voluntarismo e 

iniciativa; programação; capacidade negocial, disponibilidade para uma intervenção supletiva; visão 

empresarial, com ressarcimento dos investimentos realizados), o que implica uma reorganização de serviços.  

 

Em síntese: 

 

Afigura-se que as ações propostas no PDM, mesmo que muito ambiciosas, exigindo um investimento municipal 

de 40 milhões€, têm exequibilidade financeira, sendo que: 

- a manter-se a atual capacidade financeira do Município, estimada em 2,5 milhões/ano, seriam necessários 16 

anos para a sua plena concretização; 

- numa perspetiva mais otimista esse período poderia ser substancialmente reduzido. 

 

Terminado o PDM, coloca-se agora à CMP um outro desafio, muito substancial, o da dotação de meios humanos 

e organizacionais para o executar. 

Numa perspetiva muito ampla, tal desígnio terá  de considerar os desafios abrangentes que hoje se colocam: 

- o da adaptação às alterações climáticas; 

- o da regeneração e estruturação urbana; 

- e, no caso de Peniche, o da salvaguarda e potenciação de uma costa atlântica de caraterísticas excecionais. 

Numa perspetiva ainda abrangente, mas operativa, coloca-se à CMP a necessidade de: 

- continuar o processo de planeamento, passando do PDM à programação das ações, projeto e execução; 

- reforçar, no quadro desse planeamento, a capacidade de investimento municipal. 

E coloca-se-lhe ainda, agora mais na perspetiva da administração urbanística, a necessidade de: 

- criar uma unidade orgânica mais proativa, capaz de dinamizar parcerias e operações urbanísticas de iniciativa 

municipal, assumindo desde logo uma perspetiva de autofinanciamento. 
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III.  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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1. Conceção do Sistema 
 
A monitorização de um território e da execução de um plano visa em última análise uma avaliação, a qual 
desejavelmente seria composta por várias componentes, articuladas entre si: 
- Avaliação de Execução das propostas do PDM;  
- Avaliação das transformações que irão ocorrendo no Território Concelho de Peniche; 
- Avaliação dos Impactos da Execução do Plano no Território. 
 
Tal monotorização e a consequente avaliação poderiam assentar no esquema da figura seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 - Esquema de Monitorização e Avaliação 

 
Para a concretização desta metodologia de avaliação são necessários: 
- Indicadores de Estado (e de Evolução de Estado), para monitorizar as transformações que irão ocorrendo no 

Concelho e que irão ocorrendo no exterior (Portugal; NUT III); 
- Indicadores de Execução, para monotonizar a execução das propostas do PDM; 
- Metodologia para análise do Impacto da Execução do Plano na evolução do Concelho, sendo que, de forma 

simplista poderá considerar-se que:  
   Impacto (de Execução) = Evolução de Estado – Impacto das Tendências Globais 
Esta avaliação corresponderia a uma forma avançada de planeamento, que ultrapassa o previsto na Lei e que 
aqui se enuncia como referencial, já que seria desejável que os relatórios de Ordenamento de Território fossem 
desbravando este caminho. 
As propostas de um PDM visam ordenar e desenvolver um território e, mais do que saber se o Plano vai sendo 
cumprido, o essencial é saber se o seu cumprimento contribui efetivamente para o ordenamento pretendido. 
 
Em qualquer caso, a monitorização de um território (neste caso o Concelho de Peniche) e da execução de um 
plano (neste caso o PDM) pressupõe a recolha periódica de dados e a respetiva análise, eventualmente anual e 
necessariamente quadrienal, já que terá de integrar os relatórios sobre o “Estado do Ordenamento do 
Território” previstos por Lei (RJIGT, artigo 97º, nº4 e artigo 189º). 
 
Na metodologia de avaliação à frente proposta não se vai tão longe quanto o modelo atrás enunciado, já que 
para o “Impacto de Execução” não são estabelecidos indicadores específicos.  
Mas o referido modelo constitui um ponto de partida, sendo que para a sua concretização utilizar-se-ão: 
- Indicadores de Estado (e de Evolução de Estado), para monitorizar as transformações que irão ocorrendo no 

Concelho; e, nalguns casos, para as que irão ocorrendo no exterior (Portugal; NUT III); 
- Indicadores de Execução, para monotonizar a execução das propostas do PDM. 
Uma nota importante: fixados os indicadores, a primeira recolha, especialmente a dos referentes ao “estado do 
Concelho”, deve ser realizada logo após a publicação do PDM, para que constituam pontos de referência 
anteriores às transformações sequentes ao Plano. 
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2. Apresentação dos indicadores (constantes nos quadros seguintes) 
 
São sugeridos, nos quadros seguintes, indicadores a utilizar na monotorização do PDM, o mesmo é dizer, na 
monitorização de cada uma das Ações atrás elencadas.  
Os Indicadores estabelecidos distinguem, como atrás referido: 
- Os relativos à Execução do PDM, cuja concretização (física e financeira) pode ser levada a cabo pela CMP ou 

por qualquer outro Agente; 
- Os que caracterizam o território, neste caso o Concelho de Peniche, sendo sinalizadas (quando tal se justifica e 

é possível) as situações em que é possível compará-los com indicadores relativos a uma escala mais alargada 
(NUT III e/ ou País). 

 
Os Indicadores de Execução do PDM integram, sempre que aplicável: 
- “Estado da execução” (qualitativo) - zero, em preparação, em curso, executado, utilizado  
- “Quantidade de execução” - em n.º, dimensão, e/ou %  
- “Investimento municipal” - em € 
- Ocorrendo investimento de outros agentes, sugere-se que estes sejam identificados (distinguindo, pelo menos, 

administração central, privados, associações) e anotado o número de agentes envolvidos. 
 
Os Indicadores de Estado: 
- Procuram, quando aplicável, confrontar ações com situações globais e/ou com necessidades; 
- Utilizam, relativamente a ações específicas, a classificação de: inexistente, degradado/ruína, razoável, bom 

estado 
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