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ACTUAÇÃO

III.1.
III.1. VECTORES ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO
I.1. Um quadro de intervenção
intervenção estratégica norteado pela sustentabilidade
O quadro de intervenção de Peniche 2025 materializa-se
materializa se em três Vectores
Estratégicos:
Estratégicos Mar de Peniche - Inovação e Competitividade;
Competitividade Peniche Cidade –
Qualificação Urbana e Integração Regional;
Regional Peniche Solidário – Coesão Social
e Territorial;
Territorial; os quais sintetizam as linhas de força que devem nortear o
desenvolvimento de Peniche.

Estes Vectores decorrem de um diagnóstico prospectivo aprofundado e de
um processo de auscultação alargado, de que são exemplo os “ateliers”
“atelie
de
prospectiva e as sessões temáticas do Jogo de Actores (MACTOR) ou as
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Convenções “Sou de Peniche”, nos quais, através de um processo
participado, os protagonistas e decisores locais contribuíram para a
definição

das

principais

condicionantes,

potencialidades

e

desafios

estratégicos, bem como para os cenários de desenvolvimento que se
colocam a Peniche.
No quadro de referência dos Cenários considerou-se que o Cenário Verde
Escuro (Sustentável e Equilibrado) – Sardinha Viva - será o que melhor se
adapta à perspectiva de desenvolvimento do município, pelo que os vectores
estratégicos incidem sobre aquele nos domínios considerados determinantes
para materializar o futuro mais desejado para o território.
Embora, por vezes, possa haver uma afinação com elementos presentes
noutros cenários, o cenário “Sardinha Viva” é aquele que mais se adequa à
Visão pretendida para Peniche na medida em que prevê um município com
elevada sustentabilidade, capaz de compatibilizar o desenvolvimento
económico e social com o ambiente e de assegurar o fortalecimento e
crescimento da actividade económica tradicional combinado com outras
actividades económicas emergentes mais directamente ligadas à sociedade
do conhecimento e ao turismo.
O Cenário preconiza uma forte aposta no mar e actividades associadas,
embora com uma preocupação central na sustentabilidade dos recursos
marinhos e no desenvolvimento de actividades não agressivas para o meio
ambiente, como a pesca desportiva sustentável, a promoção da investigação
e de energias renováveis e o desenvolvimento de uma cultura de Educação
Ambiental.
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A prática de actividades relacionadas com o mar será a pedra de toque para
a afirmação de Peniche, pelo reconhecimento de condições únicas a nível
mundial associadas à constituição de infra-estruturas de suporte como a
ampliação da Marina, a instalação do Centro de Alto Rendimento do Surf ou
a dinamização do Porto de Pesca. A valorização do património marítimo,
arqueológico, natural e cultural, dos percursos terra-mar e dos roteiros de
natureza, permitirão desenvolver uma oferta de valor central, cada vez mais
requerida por turistas e visitantes.
A criação de condições para incrementar a atractividade de Peniche e a
melhoria da qualidade de vida das populações passa ainda por uma
requalificação urbana, tanto nas áreas históricas da cidade, com a sua
vocação própria, como nos bairros sociais que deverão ser requalificados,
como nos vazios urbanos degradados que importa urbanizar de forma a dar
mais coesão à malha urbana.
Apesar do reconhecimento como “Cidade de Mar”, o caminho da coesão
territorial pressupõe uma maior atenção ao restante território, qualificando
os centros rurais e controlando a pressão sobre os núcleos localizados no
litoral, apoiando uma agricultura moderna e capaz de contribuir para a
valorização do ambiente e das tradições locais.
A preocupação atribuída às questões ambientais promoverão uma forte
aposta na mobilidade sustentável, de forma a incrementar a circulação de
transportes não poluentes, de percursos pedestres e de vias cicláveis.
Face ao exposto, a Estratégia de Desenvolvimento recai sobre os vectores
que seguidamente se descrevem sumariamente e que irão ser incorporados
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de forma dinâmica nos Programas de Actuação, Acções e Projectos a
desenvolver ao longo do tempo de vigência do Plano.
 Inovação

e Competitividade que valorize o Mar como vector

estruturador das actividades económicas não descurando os valores
patrimoniais e ambientais em presença, como é ambição do Cenário
escolhido para o futuro de Peniche.
Numa conjuntura em que se colocam aos territórios os mais
diferentes desafios onde os níveis concorrenciais são cada vez
maiores,

Peniche

terá

que

apostar

no

seu

maior

factor

de

diferenciação – o Mar e a sua localização geográfica.
Preconiza-se um Território Inovador capaz de apostar na investigação
e nas novas tecnologias, numa valorização clara dos recursos
endógenos e num incremento da cadeia de valor de alguns segmentos
tradicionais e de outros que irão surgindo.
Pretende-se, assim obter uma economia e um território competitivo,
capaz de fixar e captar população, criar e qualificar o emprego,
melhorando, de forma sustentada, o nível de vida das populações.
Neste contexto, Peniche deverá assumir particular relevância como
“Porta de Mar”, definida no PROT-OVT e na prossecução da Estratégia
Nacional do Mar.
Ser “Porta do Mar” significa que o município deve proporcionar

condições para o desenvolvimento de actividades turísticas, culturais,
desportivas e de recreio e lazer ligadas ao Mar, sendo locais
prioritários para a construção ou adequação de infra-estruturas e
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instalações que permitam aquele tipo de actividades, nomeadamente
portos de recreio, centros náuticos e marinas, podendo ainda incluir
instalações culturais e científicas relacionadas com o Mar.
Estar na linha da frente da aplicação da “Estratégia do Mar”, significa
ter uma atitude pró-activa, na apresentação de propostas e de
projectos que tragam para Peniche novos empreendedores com
investimentos de qualidade e inovadores e ao mesmo tempo
permitam ir ao encontro do objectivo nacional de Portugal assumir a
sua vocação marítima e a afirmação como país oceânico, com as
devidas políticas de salvaguarda e valorização dos recursos marítimos.
 Qualificação Urbana e Dinâmica Regional que aposte em estratégias

integradas de desenvolvimento urbano de forma a valorizar os
recursos patrimoniais, a qualificar os espaços públicos, a recuperar
espaços urbanos desqualificados, a fortalecer dinâmicas locais de
emprego,

a

melhorar

a

mobilidade

urbana,

a

qualificar

os

equipamentos e a incrementar a qualidade de vida das populações.
O combate à pobreza e à exclusão nos bairros sociais, por via de
acções integradas de apoio à formação, ao emprego e à inclusão
constitui também uma das traves mestras desta linha de intervenção.
Esta questão urbana é de tal forma importante, que no panorama
apontado pelo Cenário Sardinha Viva, preconiza-se a recuperação
urbana, de modo a que o centro histórico e as zonas mais degradadas
dos bairros populares sejam ocupados por famílias de vários extractos
sociais, alavancando a requalificação do Concelho.
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Num contexto de integração regional, a cidade de Peniche deverá ser
vista no âmbito das inter-relações e articulações que estabelece e no
seu posicionamento como centro urbano capaz de servir de nó
estruturante e desenvolver um conjunto de funções e serviços de
âmbito

alargado,

que

contribua

para

o

fortalecimento

do

policentrismo da região do Oeste e Vale do Tejo.
Deste modo, Peniche deverá ser capaz de catalisar efeitos positivos
que decorrem do seu posicionamento num eixo urbano do Oeste em
profunda transformação, em resultado das boas acessibilidades a
Lisboa, ao norte e ao interior do país (com ligação rápida e fácil a
Espanha pelo IP6), de investimentos emergentes na envolvente
territorial sobretudo em matéria de turismo, que transformam a
região

num

dos

aproveitamento

e

mais

promissores

rentabilização

da

destinos

de

proximidade

golf,
do

e

do

“arco

do

património” – Óbidos/Alcobaça/Tomar/Santarém.
 Coesão Social e Territorial que se articule com os princípios da

competitividade e propicie um desenvolvimento equilibrado do
território relacionado com o acesso aos serviços e equipamentos
colectivos (porque esses de um modo geral já atingem um nível de
cobertura apreciável) e que aposte na constituição de redes, nos
recursos endógenos e tradições do território, e numa melhor e maior
articulação entre os mundos urbano e rural de forma a proporcionar
uma maior qualidade de vida às populações locais, mas também que
seja capaz de atrair novos residentes e de fixar permanentemente os
detentores de segunda residência.
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 Sustentabilidade, princípio inerente ao Cenário “Sardinha Viva”, que

surge de forma transversal a todas as componentes da Estratégia,
tendo presente a preocupação de assegurar que Peniche seja um
território economicamente

viável,

socialmente

justo,

cultural

e

ambientalmente exemplar, com uma forte aposta nos princípios da
biodiversidade e da eco-eficiência. Assim, Peniche procura um padrão
de desenvolvimento que concilie todas estas dimensões e que será
operacionalizado no conjunto de programas de actuação, medidas e
acções/projectos, que serão detalhados posteriormente.

I.2. Um perfil de articulação activa com a Estratégia
A perspectiva de desenvolvimento aqui traçada encontra elevados níveis de
articulação com dois documentos com forte cariz estratégico recentemente
elaborados – o PROTPROT-OVT (Plano Regional de Ordenamento do Território do
Oeste e Vale do Tejo) e o Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste.
O PROTOVT constitui um Instrumento de Gestão do Território que dá
orientações para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território, distinguindo-se, no entanto, do
planeamento físico tradicional pela forte componente estratégica que
encerra.
Neste âmbito, a ambição prospectiva para o Oeste e Vale do Tejo
consubstancia-se em quatro opções estratégicas de base territorial, que
traduzem as grandes linhas de desenvolvimento para a região e enquadram
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as intervenções preconizadas para os principais sistemas com expressão
territorial.
Articulação Vectores Estratégicos da Magna Carta vs. Eixos Estratégicos do
PROT-OVT
Eixos Estratégicos
Proposta PROTOVT

Vectores Estratégicos
Peniche 2025
Mar de Peniche
Inovação e Competitividade
Peniche Cidade
Qualificação
Urbana
e
Dinâmica Regional
Peniche Solidário
Coesão Social e Territorial

Legenda:

Relação Forte:

Ganhar a aposta da
inovação,
competitividade e
internacionalização

Potenciar as
vocações
territoriais num
quadro de
sustentabilidade
ambiental

Concretizar a visão
policêntrica e
valorizar a
qualidade de vida
urbana

Descobrir as
novas
ruralidades

77

Relação
Média:

Relação Fraca:

Cruzando os Eixos Estratégicos do PROTOVT com os Vectores da Estratégia
Peniche 2025, constata-se que estes últimos contribuem de forma coerente
para a concretização das opções traçadas para o futuro da Região Oeste e
Vale do Tejo.

 O Vector “Mar de Peniche - Inovação e Competitividade” estabelece
uma forte articulação com dois eixos estratégicos do PROTOVT:
“Ganhar a aposta na Inovação, Competitividade e Internacionalização”
e “Potenciar as Vocações Territoriais, num quadro de Sustentabilidade
Ambiental”.

A relação com o primeiro ocorre através da renovação do modelo de
crescimento que valoriza o mar como importante recurso endógeno e
factor de diferenciação e aposta na qualificação territorial pelo reforço
das infra-estruturas de acolhimento empresarial e na afirmação em
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áreas de especialização (como o turismo, as energias renováveis, a
pesca

e

a

aquicultura).

Fomenta

a

iniciativa

empresarial,

o

empreendedorismo, a ligação aos centros de investigação e de saber,
e a qualificação humana.

A coerência com o segundo advém da valorização dos elementos
naturais e patrimoniais do Mar de Peniche, que surgem como um
factor de oportunidade para a estruturação e afirmação de actividades
de recreio, lazer e turismo, embora com a necessária preocupação
com

a

salvaguarda

e

preservação

ambiental.

A

aposta

no

aproveitamento de energias renováveis (onda, eólica e sol) e na
eficiência

energética

também

se

coloca

neste

plano

de

sustentabilidade ambiental e aproveitamento dos recursos endógenos
do território.

 O Vector “Peniche
Peniche Cidade - Qualificação Urbana e Dinâmica Regional”
Regional
tem um forte contributo para “concretizar a visão policêntrica e
valorizar a qualidade de vida urbana” através da consolidação e
qualificação da Cidade de Peniche, tornando-a num pólo urbano
dinâmico, competitivo e integrado num conjunto territorial alargado e
solidário

onde

se

partilham

competências,

infra-estruturas

e

equipamentos.
Este

vector

evidencia também alguma contributividade

para a

“inovação, competitividade e internacionalização da Região” através da
esperada dinamização e revitalização da actividade económica urbana.
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 O Vector “Peniche Solidário - Coesão Social
Social e Territorial” tem um nível
de coerência mais forte com as “novas ruralidades”. Apesar de se tratar
de um concelho marcado pela existência de um sector agrícola
tradicional que não detém a vocação e potencialidades de outros da
Região,

existem

actualmente

exemplos

muito

interessantes

de

actividades agrícolas rentáveis para fornecimento aos grandes centros
populacionais, nomeadamente de produtos hortícolas. A ideia das
novas ruralidades assenta na harmonização da competitividade com a
multifuncionalidade, na valorização do espaço rural e na integração
dos espaços rurais nas estratégias de ordenamento das áreas urbanas.
A valorização dos recursos culturais, patrimoniais e ambientais dessas
áreas rurais, concorre, por outro lado, para “potenciar as vocações
territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental”.
O

Programa

Territorial

de

Desenvolvimento

do

Oeste

(2008(2008
-2013),

elaborado por iniciativa da Associação de Municípios, constitui um
documento

de

programação

estratégica

de

investimentos

de

base

intermunicipal que contém, para a região Oeste, a visão, as opções
estratégicas e o plano de acção onde são indicados um conjunto de
projectos a desenvolver naquele horizonte.
O Plano de Acção desenvolve-se em torno de cinco eixos que como se pode
ver no quadro seguinte apresentam uma articulação transversal com os
vectores definidos na Estratégia de Peniche.
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Articulação entre os Vectores Estratégicos da Magna Carta e os Eixos do
Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste
Eixos Programa

Desenvolvimento

de Acção do
Oeste
Vectores
Estratégicos
Peniche 2025

de um Pólo
Turístico

Construção e
Afirmação de

Desenvolvimento em
Complementaridade

Relevante,
Inovador e
Sustentável

uma Ruralidade
Moderna

da Atractividade dos
Pólos Urbanos

Captação e
Aglomeração
Actividades
de Acti
vidades
Empresariais
Competitivas

Desenvolvimento
de um Sistema de
Governação
Regional

Mar de Peniche
Inovação e
Competitividade
Peniche Cidade
Qualificação
Urbana e
Dinâmica
Regional
Peniche
Solidário
Coesão Social e
Territorial

Legenda:
Legenda:

Relação Forte:

Relação
Média:

Relação Fraca:

Da Matriz de coerência podem retirar-se as seguintes conclusões:

 O Vector “Mar de Peniche – Inovação e competitividade” possui uma
relação forte com os eixos relativos ao “Pólo Turístico Relevante
Inovador e Sustentável” e à “Captação e Aglomeração de Actividades
Empresariais Competitivas”
A relação com o “Pólo Turístico Relevante Inovador e Sustentável” ,
surge na medida em que Peniche aposta na valorização do mar e dos
recursos e actividades associadas como a Marina, a Recuperação do
Fosso da Muralha e Espaços Envolventes, a construção do Fórum do
Atlântico e a conservação e valorização do património histórico-militar
da rede/sistema defensivo do litoral (Fortaleza de Peniche, Forte de
Nossa Senhora da Consolação e Forte de São João Batista na Berlenga).
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A complementaridade com a “Captação e Aglomeração de Actividades
Empresariais Competitivas” acontece, sobretudo, por via do apoio à
rede

de

áreas

de

acolhimento

empresarial,

à

consolidação

e

desenvolvimento das energias renováveis e às actividades do ambiente
e protecção da natureza (como o caso da Berlenga – Laboratório de
Sustentabilidade).
A ligação com a “atractividade dos pólos urbanos”, embora com um
menor nível de articulação, tem como objectivo comum a implantação
do Centro de Alto Rendimento de Surf.

 O Vector “Cidade de Peniche - Qualificação Urbana e Dinâmica
Regional”

relaciona-se

com

as

operações

de

requalificação

e

revitalização e de promoção da habitação social previstos na
“afirmação de uma Ruralidade Moderna” e de qualificação da rede de
equipamentos e de acessibilidades e mobilidade constantes do
“desenvolvimento em complementaridade da atractividade dos pólos
urbanos”. Algumas das acções relativas ao “desenvolvimento de um
pólo turístico relevante, inovador e sustentável” contribuem, também,
para a qualificação urbana.

 O Vector “Peniche Solidário - Coesão Social e Territorial” relaciona-se
de forma moderada mas transversal, com um conjunto de eixos do
Plano de Acção do Oeste: com o “pólo turístico relevante e inovador”
pela valorização e preservação da paisagem e do património natural
como o Planalto das Cesaredas; com “a complementaridade da
atractividade dos pólos urbanos” pela rede de equipamentos, os
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serviços de proximidade, a formação e qualificação e a “construção e
afirmação de uma ruralidade moderna” pela certificação dos produtos
regionais e o empreendedorismo.

I.3. “Arquitectura” dos Vectores Estratégicos
A análise desenvolvida permitiu compreender os três eixos matriciais em que
a estratégia Peniche 2025 está sustentada. Para finalizar e, antes de avançar
para os Programas de Actuação, há que concluir que a arquitectura de cada
um desses eixos está suportada num conjunto coerente de ideias – chave.

 O “Mar de Peniche – Inovação e Competitividade” está suportado: no
“Ensino e Investigação” que potencie o relacionamento com o Sistema
Científico e Tecnológico Nacional, com particular relevância para a
ESTM e promova o ensino e a qualificação dos trabalhadores e da
população; na “Economia do Mar” que tenha efeito catalisador de
desenvolvimento

de

um

conjunto

de

actividades

que

possam

estruturar e dinamizar o tecido económico e criar oportunidades de
emprego; no “Ambiente, Património e Lazer”, que valorize os recursos
marítimos e patrimoniais do território e que paralelamente garanta a
sua sustentabilidade.

 O “Peniche Cidade – Qualificação Urbana e Dinâmica Regional” está
sustentado: na “Regeneração e animação urbana” que valorize a
qualidade de vida urbana e potencie a afirmação da cidade de Peniche
no quadro regional; na “Requalificação dos Bairros Sociais” que resolva
o problemas de desemprego e exclusão social; na “Mobilidade Urbana”
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que

viabilize

uma

circulação

melhor

e

mais

sustentável;

na

“Qualificação dos Equipamentos e Infra-Estruturas
Infra
”particularmente
daqueles que permitirão colocar Peniche num plano mais avançado,
mas também resolução de alguns problemas estruturais.

 O “Peniche Solidário – Coesão Social e Territorial” que se sustenta: na
“ruralidade produtiva e de lazer” que valorize
rize os recursos endógenos
do território, a paisagem e o património rural, as práticas agrícolas e
as actividades tradicionais; na “integração sócio-local
local” que permita a
implementação do Plano de Desenvolvimento Social e de políticas de
inclusão e o desenvolvimento
desenvolvimento de estratégia adequada de formação e o
“Desporto,

Cultura

e Actividades Associativas” que permita

o

incremento de práticas culturais e o desenvolvimento em rede de
actividades desportivas e associativas indispensáveis para a animação
local.
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III.2.
I.2. PROGRAMAS DE ACTUAÇÃO
Os Programas de Actuação definidos no âmbito da Magna Carta
constituem
descritos,

a

operacionalização

tendo

também

a

dos

vectores

perspectiva

de

estratégicos
concorrer

atrás

para

a

concretização do cenário seleccionado (Sustentabilidade e equilíbrio).
Para a sua formulação teve-se em consideração não só o ciclo de
incitativas e projectos em curso no município, com diferentes fases de
maturação, mas também um conjunto coerente de propostas e de ideias
maturados ao longo do processo de reflexão estratégica.
A sua materialização embora, em grande parte, da competência da
Autarquia, tem um perfil que remete também para a iniciativa privada e
pública-supra local, nomeadamente para órgãos da Administração
Central e Regional, bem como para intervenções conjuntas com outros
municípios. Este perfil de concretização reforça a ideia que para a boa
prossecução da Magna Carta é indispensável uma nova atitude de
parceria e cooperação entre os actores do território.
A prossecução da Estratégia de Desenvolvimento projecta-se em torno
de seis Programas de Actuação, que interagem de forma complementar,
embora cada um tenha o seu conjunto coerente de medidas e de
projectos/acções.
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Programas de Actuação

O Programa de Actuação
uação VI tem a particularidade de ser transversal a
todos os outros, dado que se relaciona com o modo de governância do
Plano e a forma de implementação da estratégia. Os projectos/acções
elencadas, em cada um dos Programas, não têm todos o mesmo grau de
relevância,
elevância, pelo que foram subdivididos de acordo com a natureza:
 Estruturante – determinante para a concretização dos objectivos
estratégicos
 Complementar – intervenções que contribuem, de forma directa
ou indirecta, para domínios de concretização dos objectivos
obje
estratégicos
Existe ainda uma identificação preliminar do grau de prioridade (curto,
médio e longo prazo)
azo) atribuído a cada projecto.
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PROGRAMA DE ACTUAÇÃO – FOMENTO DA ECONOMIA DO MAR E ENERGIAS
RENOVÁVEIS
O aproveitamento do mar e dos recursos associados tem constituído, ao
longo dos anos, o mote de desenvolvimento do concelho, reconhecido como
um dos maiores centros piscatórios nacionais e aglutinador de actividades
produtivas em terra associadas à pesca. Num contexto de profundas
alterações em que as imposições comunitárias decorrentes da redução do
recurso implicam fortes restrições à actividade piscatória, agravado por
custos de produção cada vez mais elevados, Peniche deverá rentabilizar a
sua vocação marítima no sentido de diversificar e aumentar a cadeia de valor
das actividades associadas ao mar.
Com efeito, não descorando a vocação natural, que passa por um reforço da
capacidade competitiva das empresas do sector assente na inovação, na
qualidade e na valorização dos produtos de pesca, Peniche deverá saber
aproveitar as novas oportunidades criando condições para atrair actividades
emergentes como as energias renováveis, o desenvolvimento das algas, a
aquicultura e a indústria associada, para além da actividade turística que
pela importância que detém será alvo de Programa de Actuação específico.
A exploração de energias renováveis surge associado a um potencial
significativo do concelho sendo paralelamente um objectivo primordial da
Política

Energética

Nacional,

pelo

que

constitui

uma

forte

aposta

particularmente no que se refere à energia das ondas, actualmente em fase
experimental e com resultados animadores. Dado que as questões
energéticas não se esgotam no uso de energias alternativas, nos projectos a
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desenvolver é também dado ênfase à promoção da eficiência energética e
melhoria do desempenho de infra-estruturas e construções.
Em suma, com o conjunto de medidas e de projectos/acções aqui elencados
pretende-se capacitar Peniche para o desenvolvimento de um verdadeiro

Cluster associado à fileira do mar que vai desde as energias renováveis até
ao turismo, passando pela pesca e pela construção naval e turismo.
No quadro das perspectivas de desenvolvimento e dos princípios enunciados
os objectivos gerais deste Programa de Actuação são:
•

Valorizar o Mar como vector estruturante das actividades económicas.

•

Criar condições de suporte ao desenvolvimento da Economia do Mar.

•

Promover o ensino e investigação ligada aos recursos marinhos e
energéticos.

•

Apostar nas energias renováveis particularmente na energia das
ondas.
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PROGRAMA DE ACTUAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TURÍSTICA
O turismo constitui uma actividade de elevada relevância no concelho de
Peniche, onde o mar e o património natural e cultural associado são
elementos diferenciadores no contexto Regional. Na realidade, as excelentes
praias (S. Bernardino, Consolação, Super Tubos, praias integradas na zona
urbana), as notáveis condições para a prática de desportos náuticos, a
reconhecida gastronomia e até a “tipicidade das suas gentes” tem
conseguido atrair inúmeros visitantes e turistas. Trata-se, todavia, de um
padrão de oferta, por vezes, pouco integrado e qualificada e com elevada
sazonalidade que não está ainda preparado para responder aos novos
paradigmas de mudança, quer em termos do perfil dos turistas quer das
dinâmicas regionais que se avizinham.
Com efeito, num quadro em que as motivações e os interesses dos turistas
registam uma maior exigência e interesse acrescido por recursos como o
património, a natureza, a cultura, o desporto ou a gastronomia, e em que o
turismo do Oeste, colocado no PENT como um dos pólos turísticos
estratégicos a desenvolver, está em profunda mutação, Peniche deverá ser
capaz de responder a estas novas dinâmicas e tendências qualificando a
oferta e tornando-a mais competitiva.
Assim, as actividades turísticas deverão ser vistas num quadro de
rentabilização da diversidade de recursos do concelho e de integração
regional para o qual Peniche também contribui com os seus recursos e
potencialidades próprias. Este contexto consolida a sua dupla vocação, ou
seja atrair visitantes enquanto destino principal e como complementaridade,
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devendo ser levado em consideração os empreendimentos em fase de
instalação/programação para o Bom Sucesso (Óbidos) para os quais Peniche
se pode afirmar enquanto centro de desportos náuticos (diversificando a
oferta do golf) e pela excelência da gastronomia.
As medidas e projectos/acções elencadas visam, por um lado, a constituição
de infra-estruturas que reforcem a relação de Peniche com o mar e
propiciem condições para as actividades desportivas, de recreio e de lazer
(marina, porto e centro de alto rendimento de surf), e por outro, uma
componente mais imaterial que permita a qualificação e diversificação da
oferta.
No quadro das perspectivas de desenvolvimento e dos princípios enunciados
os objectivos gerais deste Programa de Actuação são:
•

Afirmar Peniche como Centro Náutico de Excelência

•

Posicionar Peniche como um centro de excelência de surf

•

Valorizar, diferenciar e qualificar a oferta turística de Peniche
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PROGRAMA DE ACTUAÇÃO – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E PATRIMONIAL
Num momento em que as situações de conflito entre o desenvolvimento e a
preservação do ambiente são uma questão cada vez mais actual torna-se
necessário encontrar soluções que consigam compatibilizar estas duas
realidades.
O Cenário de desenvolvimento seleccionado para Peniche versa precisamente
a sustentabilidade e o equilíbrio o que significa que se pretende para este
território com património natural e patrimonial de excelência, conciliar o
desenvolvimento com a conservação da natureza. O ambiente deverá assim
ser encarado como um factor de desenvolvimento e de diferenciação do
concelho, mas que carece de ser mantido e preservado para ser usufruído
pelas gerações vindouras.
As medidas, projectos e acções preconizados visam precisamente a
preservação e valorização do “capital natural e patrimonial” de Peniche tanto
nas áreas costeiras como nas zonas interiores, o que trará qualidade de vida
aos residentes e propiciará uma maior atractividade para os visitantes.
O arquipélago das Berlengas deverá desempenhar um papel central na
estratégia de Peniche através da implementação de

um verdadeiro

Laboratório de Sustentabilidade, decorrente de uma parceria publica-privada
sem precedentes, que visa a auto-sustentação energética e tratamento de
águas e resíduos, através de soluções integradas e inovadoras e de
modernas tecnologias disponíveis no mercado.
Procura-se ainda desenvolver uma cultura de educação ambiental, com a
criação de infra-estruturas de referência no âmbito da preservação do meio
marinho e energias renováveis que procurem incutir, nos cidadãos em geral
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e nos mais jovens em particular, os valores de respeito pela preservação do
ambiente mas também que possibilite a atracção de visitantes e de grupos
para acções de formação inspirada nas estratégias do Coastwach.
A mobilidade constitui uma vertente cada vez mais importante da
sustentabilidade ambiental, pelo que possui também uma componente
importante neste Programa de Actuação.
No quadro das perspectivas de desenvolvimento e dos princípios enunciados
os objectivos gerais deste Programa de Actuação são:
•

Promover a preservação do património natural e arqueológico,
contribuindo para

assegurar

o desenvolvimento sustentável

do

Concelho.
•

Valorizar o ambiente na melhoria da oferta do produto turístico.

•

Desenvolver uma cultura de educação ambiental.

•

Assegurar o equilíbrio entre as crescentes necessidades de mobilidade
e a qualidade de vida (maior mobilidade com respeito pelo ambiente)

III. Vectores Estratégicos e Programas de Actuação
263

Estratégia PENICHE 2025

PROGRAMA
PROGRAMA DE ACTUAÇÃO – QUALIFICAÇÃO URBANA E BAIRROS SOCIAIS
Uma cidade de Peniche competitiva, solidária e que oferece uma boa
qualidade de ambiente e de vida, capaz de se constituir como um verdadeiro
suporte do mundo rural envolvente e de se inserir em redes urbanas
regionais, nacionais e internacionais, constitui um factor essencial de
afirmação deste território.
Nesta óptica o Programa de Actuação preconiza um conjunto coerente de
projectos/acções de natureza intra-urbana de forma a reabilitar e a
requalificar urbanisticamente a cidade de Peniche, nas áreas onde esta
apresenta maiores debilidades: ocupação da área central onde imperam os
vazios e as áreas degradadas; regeneração e reabilitação da área histórica
urbana;

valorização

dos

espaços

públicos;

integração

do

Instituto

Politécnico, requalificação dos bairros sociais e compatibilização entre a
ocupação construtiva e os valores paisagísticos e ambientais. Paralelamente
será também alvo de atenção a qualificação dos equipamentos urbanos e
infra-estruturas relevantes que permitem a inserção diferenciada da cidade,
na região.
Pela complexidade decorrente das situações de marginalidade, pobreza e
exclusão, os bairros sociais terão uma medida de intervenção, que vai muito
mais além do que a mera intervenção física. Neste âmbito preconiza-se um
“Programa Estratégico de Acção para o Emprego nos Bairros Sociais de
Peniche” onde se pretende dar uma resposta aos tradicionais problemas de
desemprego,

que

extravasa

as

formas

mais

tradicionais

(colocação,
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formação profissional, etc) e que versa essencialmente três domínios:
percursos integrados de formação-inserção, empreendedorismo inclusivo e
animação económica. Complementarmente deverão ser criadas condições
para o estabelecimento de um modelo de auto-sustentação que possibilite o
envolvimento dos habitantes e a construção de um modo de agir colectivo,
que deverá passar pelo estabelecimento de micro-agências locais com
técnicos especificamente preparados.
A qualificação urbana concorrerá igualmente para a melhoria da oferta do
produto turístico e para o fortalecimento do papel de Peniche na estrutura
urbana regional.
No quadro das perspectivas de desenvolvimento e dos princípios enunciados
os objectivos gerais do Programa de Actuação – Qualificação Urbana e
Bairros Sociais
Sociais são:
•

Qualificar e integrar os diferentes espaços da cidade

•

Melhorar o ambiente urbano

•

Qualificar o nível de vida da população

•

Requalificar os Bairros sociais e desenvolver Programa Estratégico de
Acção para o Emprego

•

Promover a integração da Cidade na região envolvente

•

Promover o Ordenamento de Circulação e Trânsito na Cidade.

III. Vectores Estratégicos e Programas de Actuação
265

Estratégia PENICHE 2025

PROGRAMA DE ACTUAÇÃO – COESÃO SÓCIOSÓCIO-TERRITORIAL
A dimensão territorial das políticas de coesão implica o desenvolvimento de
dinâmicas locais capazes de criar oportunidades de emprego e qualificação e
de promoção de políticas activas que minimizem os processos de pobreza e
de exclusão sobretudo dos grupos mais vulneráveis. Nesta medida, a
promoção da coesão e da equidade territorial preconizada no conjunto de
Medidas e Projectos/Acções versa as seguintes quatro dimensões:
•

Promoção de uma “ruralidade produtiva e de lazer” que valorize as
particularidades

do

mundo

rural,

incremente

a

cooperação

empresarial, aposte na multifuncionalidade dos territórios e fomente o
empreendedorismo.
•

Integração sócio-local , que permita o desenvolvimento social, o
apoio

a

estratégias

activas

de

inclusão

sobretudo

dos

mais

desfavorecidos e o desenvolvimento de acções de formação adequado
às necessidades do tecido económico e social.
•

Modernização dos pólos rurais mais relevantes – Atouguia da Baleia,
Ferrel e Serra d’El Rey, que promova uma maior coesão na rede urbana
do concelho e o reforço de complementaridades entre os pequenos
centros, e destes com a sede de concelho. A implementação de
pequenos equipamentos e infra-estruturas visa a qualificação do nível
de vida das populações contrariando a retracção demográfica como
acontece, por exemplo, em Ferrel.

III. Vectores Estratégicos e Programas de Actuação
266

Estratégia PENICHE 2025

•

Estimulo

das

dinâmicas

desportivas,

culturais

e

associativas

assegurando, paralelamente, a inclusão social e promovendo a
igualdade de oportunidades e de géneros.
No quadro das perspectivas de desenvolvimento e dos princípios enunciados
os objectivos gerais deste Programa de Actuação são:
•

Promover o emprego e o empreendedorismo

•

Valorizar os recursos e tradições do território

•

Desenvolver os pólos rurais

•

Incrementar a qualificação e formação profissional

•

Promover a inclusão social

•

Estruturar a oferta desportiva e cultural
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PROGRAMA DE ACTUAÇÃO – GESTÃO E COOPERAÇÃO TERRITORIAL
A definição do modelo de gestão e de implementação da Magna Carta
constitui uma ferramenta essencial para que esta não se converta num mero
esforço de reflexão, mas antes que se torne numa verdadeira ferramenta
estratégica de transformação do território. Nesse âmbito foram definidas
quatro medidas essenciais:

1. Desenvolver a estratégia de Marketing Territorial
A criação e implementação da Marca “Peniche - Capital da Onda” constitui
um vector importante de ancoragem das propostas preconizadas na
Estratégia Peniche 2025. Permite a afirmação do Município em torno do
recurso Mar, conferindo-lhe um valor acrescentado capaz de aumentar a
sua capacidade competitiva e de atracção. Paralelamente constitui um
factor de identidade local, integrador e promotor da actividade turística.
O projecto ainda em curso aposta na costa de Peniche e nas condições
únicas para a prática de desportos de deslize/onda cujo potencial é
pouco explorado, ao contrário de outros como o golfe, a cultura ou o sol.
O conceito “Capital da Onda” pretende aproveitar a “cultura de mar”
existente em Peniche, desenvolvendo-a numa perspectiva mais moderna.
É convicção que possibilitará o incremento do potencial turístico através
de atracção de vários segmentos para além dos utilizadores da onda e
com standard elevado, capaz de gerar efectivas mais-valias no município.
Indo

ao

encontro

do

Cenário

seleccionado,

“Sardinha

Viva”

(sustentabilidade e equilíbrio), , o posicionamento e a escolha dos
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caminhos para o desenvolvimento da marca, para além dos valores
inerentes às actividades marítimas e náuticas, deverá estar sustentado em
elevados padrões de qualidade económica, paisagística e ambiental.
2. Promoção da cooperação inter-urbana
O sucesso de algumas das acções/projectos elencadas depende da
articulação inter-municipal, pelo que deverá ser estimulado e valorizado
o desenvolvimento de sinergias e complementaridades com os outros
municípios da Região Oeste. Esta convergência permite, entre outras
coisas, racionalizar investimentos e serviços a nível regional e conferir
maior expressão às potencialidades do concelho, incrementando desta
forma a capacidade de atrair investimentos e de dinamizar a actividade
económica.
Por outro lado, a integração de Peniche em redes de carácter regional,
nacional ou internacional, que vão para além da contiguidade geográfica
é verdadeiramente importante do ponto de vista da afirmação do
município, indo ao encontro das novas tendências de política nacional e
comunitária. Desta forma é fundamental a participação em plataformas
de cooperação inter-municipal, que permitam partilhar problemas,
encontrar soluções e definir metodologias de abordagem em domínios
comuns.
3. Promoção do funcionamento em rede e participação dos actores locais.
Apesar da Magna Carta ser um projecto promovido pelo município, facto
fundamental para o despoletar do processo e na definição de um
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elemento

de

liderança,

para

o

seu

sucesso

é

imprescindível

o

envolvimento dos actores locais, a promoção do seu funcionamento em
rede e o estabelecimento de plataformas de articulação.
Desta forma, deve ser estabelecida uma base de cooperação institucional
que esteja para além da iniciativa pública municipal pelo que, desse
ponto de vista, as relações com as associações, a cooperação com as
empresas, com agentes de iniciativa privada, designadamente em torno
de áreas de investimento, é imprescindível.
Colocando a questão institucional num outro patamar, na perspectiva da
necessidade de se desenvolverem competências e de se atraírem recursos
humanos qualificados que dinamizem as medidas e acções/projectos que
foram sendo identificados, deve ser valorizada e potenciada a localização
da Escola Superior de Tecnologia do Mar (ESTM) em Peniche. Nessa
perspectiva, é imprescindível incrementar os níveis de relacionamento e
de envolvimento com o Instituto Politécnico de Leiria e com as suas
escolas superiores, que deverá ser alargado a outras entidades do
sistema científico e tecnológico nacional, nomeadamente Instituições do
Ensino Superior e Unidades de I&D sedeadas em Lisboa, em Coimbra e em
Aveiro, mobilizando-as para a valorização científica e económica das
oportunidades identificadas.

4. Definição de um sistema de gestão e monitorização
A avaliação e acompanhamento da implementação da Estratégia definida,
constitui um aspecto fundamental. Nessa medida deve ser definido um
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sistema eficiente de recolha e tratamento de informação, que poderá ser
baseado num conjunto de indicadores e em modernas tecnologias
informáticas, de forma a apoiar a gestão e a decisão do Município de
Peniche, responsável pela implementação da estratégia.
Outro aspecto importante é a difusão da informação pelos parceiros e
entidades locais e regionais, daí que o sistema a adoptar funcione o mais
possível numa rede alargada de actores
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