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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
Arte Urbana do Bairro Luís de Camões – Peniche  

 
 

1. Disposições Gerais 
 

O Município de Peniche, na persecução do Orçamento Participativo de Peniche do ano 
2017, pretende dar continuidade à execução do projeto “Arte Urbana do Bairro Luís de 
Camões”, como forma de promoção da identidade local, através da pintura de empenas 
sitas naquele bairro da cidade de Peniche. 
 
 

2.  Tema 
 

As propostas submetidas a concurso, deverão espelhar uma visão pessoal e artística 
relacionada com o tema “A Identidade de Peniche”.  
 
 

3.  Enquadramento 
 

Da pré-história aos nossos dias, o território do atual concelho de Peniche fascinou diversas 
comunidades que por aqui se fixaram, atraídas pela riqueza do seu mar, dos seus solos e 
das suas paisagens.  
Na etnografia penichense pontificam as tradições, os usos e os costumes associados à 
centenária arte de rendilhar com bilros, ao cultivo dos campos e à faina da pesca e 
indústrias adjacentes (como a construção naval ou a indústria conserveira, que remontará 
à época romana). A memória de trágicos naufrágios, a arreigada religiosidade popular ou a 
tradicional gastronomia constituem, igualmente, importantes traços desta comunidade. 
O complexo sistema defensivo bem como o rico património religioso são ícones da 
paisagem cultural deste território, aos quais se somam valores naturais como o 
Arquipélago das Berlengas, a Ponta do Trovão ou o Planalto das Cesaredas. 
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Pensando o século XXI, Peniche continua a apostar no mar. Através do turismo, dos 
desportos náuticos, da energia das ondas e da exploração dos recursos piscícolas, esta 
ligação primordial persiste e consolida-se, refletindo-se, ontem como hoje, na identidade 
de Peniche. 
 
 

4. Localização e Área de Intervenção 
 

A intervenção incide sobre seis (6) empenas situadas no Bairro Luís de Camões, na cidade 
de Peniche. As empenas localizam-se nas seguintes ruas: 
 
1- Alameda dos Lusíadas, nº 26; 
2- Praceta Luís de Camões, nº 1; 
3- Praceta Luís de Camões, nº 17; 
4- Rua de São Marcos, nº 92; 
5- Rua de São Marcos, nº 124 (Meia empena); 
6- Travessa das Musas, nº 1. 
 
 

5. Condições de Candidatura 
 

Podem participar no Concurso todas as pessoas interessadas, individualmente ou em 
grupo. 
Cada proponente pode apresentar um ou mais projetos, desde que refletidos em 
candidaturas autónomas (1 projeto = 1 empena).  
 

5.1  Inscrição e Apresentação de Propostas 
 

As propostas devem ser entregues numa das seguintes formas: 
 

a) Por correio eletrónico, para o e-mail do Gabinete de Comunicação da Câmara 
Municipal de Peniche – gab.comunicacao@cm-peniche.pt –, até às 23h59 de dia 11 
de abril; 
 Ou 

b) Em mão, no Espaço do Cidadão no Edifício dos Paços do Concelho, Largo do 
Município, nos dias úteis das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas, até dia 11 de abril. 

 
Para o efeito, os interessados devem recorrer ao preenchimento dos campos contidos na 
Ficha de Inscrição (ficheiro com um limite máximo de 10 MB), disponível no sítio do 
Município de Peniche (www.cm-peniche.pt), apresentando 1 (uma) ficha de inscrição por 
projeto. 

mailto:gab.comunicacao@cm-peniche.pt
http://www.cm-peniche.pt/
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A Ficha de Inscrição devidamente preenchida deverá ser enviada juntamente com a 
proposta a concurso. 
A ficha de inscrição contém a seguinte informação: 
 

• Identificação e contactos do concorrente (individual ou coletivo); 
• Memória descritiva (breve descrição da intervenção a realizar, com a indicação da 

ideia, materiais e paleta de cores a utilizar); 
• Link de site profissional ou breve portfolio de trabalhos realizados; 
• Esquisso da proposta de intervenção (esquema desenhado da ideia a concretizar). 

 
O estilo de pintura e técnica serão livres.  
Não serão admitidas propostas que contenham conteúdo obsceno, violento, xenófobo, 
sexista ou qualquer outro conteúdo que atente contra a dignidade e valores do Município 
de Peniche. 
A obra deve ser original e não deve ter sido realizada anteriormente. O artista será 
responsável pela originalidade da mesma.  
Caso venha a ser atribuído ao proponente uma empena na qual esteja integrado um painel 
azulejar, este deve ser totalmente preservado na sua integridade.  
 
 

6. Critérios de Seleção das Propostas 
 
As propostas submetidas a concurso serão avaliadas segundo o seguinte conjunto de 
critérios: 
 

• Adequação ao tema proposto; 
• Mérito artístico (singularidade plástica e gráfica); 
• Adequação às características do edifício (escala, proporções, configuração); 
• Experiência dos candidatos em termos de execução de trabalhos de escala 

semelhantes à proposta. 
• Caso o Júri entenda que as propostas submetidas a concurso não apresentam 

qualidade suficiente, poderá decidir não as eleger. 
 
 

7. Composição do Júri 
 

O Júri do Concurso terá a seguinte composição: 
 

• Um representante da Câmara Municipal de Peniche, a designar por despacho do 
Senhor Presidente da edilidade; 
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• Um representante da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha – 
Instituto Politécnico de Leiria; 

• Um representante da Junta de Freguesia de Peniche; 
• Um representante da Associação Patrimonium – Centro de Estudos do Património 

da Região de Peniche; 
• A proponente do projeto “Arte Urbana do Bairro Luís de Camões”. 

 
 

8. Execução da Obra 
 

Ao concorrente (individual ou coletivo) responsável pela proposta eleita pelo Júri será 
atribuído um montante de € 1 000,00 (mil euros) + IVA, por projeto/empena, a pagar em 
duas tranches, 50% (€ 500,00 + IVA) antes do início dos trabalhos e 50% (€ 500,00 + IVA) 
após a respetiva conclusão, mediante emissão de recibo eletrónico ou fatura. 
O referido montante servirá para remunerar a conceção e desenvolvimento do projeto 
artístico, a respetiva execução, bem como para a aquisição de todos os materiais plásticos 
inerentes à execução dos trabalhos (tintas, pincéis, máscaras, etc.). O Município de 
Peniche não se responsabiliza por encargos adicionais tais como alojamento, refeições ou 
transporte. 
Para apoio à realização da pintura mural, serão disponibilizados andaimes.  
O trabalho prévio de tratamento das empenas como seja a pintura de base ao RAL original 
do edificado e o respetivo arranjo de fissuras serão da responsabilidade do Município de 
Peniche. 
A intervenção encontra-se licenciada pela Câmara Municipal de Peniche, ao abrigo da Lei 
nº 61/2013, de 23 de agosto, bem com a ocupação da via pública com andaimes, ao abrigo 
do Regulamento Municipal em vigor. 
 
 

9. Calendário do Concurso  
 
O Concurso obedece ao seguinte calendário: 
 

• Lançamento do Concurso: 28 de março de 2019; 
• Prazo limite para receção de propostas 23h59 do dia 11 de abril; 
• Reunião do Júri: 15 de abril; 
• Divulgação dos resultados: 6 de maio; 
• Audiência prévia de interessados: de 6 a 17 de maio, inclusive; 
• Execução dos trabalhos: de dia 3 e 30 de junho de 2019. 

 
Nota: Caso as condições meteorológicas sejam manifestamente impeditivas da execução 
dos trabalhos, as datas de realização dos mesmos poderão sofrer alterações. 
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10. Edição 
 

A participação no presente Concurso pressupõe que o autor do trabalho selecionado 
autoriza o Município de Peniche a editar fotografias e registo videográficos dos trabalhos 
elaborados, bem como a utilizar o seu nome artístico e imagens para efeitos de 
divulgação. 
 
 

11.  Interpretação 
 

A interpretação sobre qualquer dúvida que possa surgir sobre este conjunto de normas é 
da exclusiva competência do Município de Peniche. 
 
 

12.   Responsabilidade 
 

O autor ou grupo selecionado compromete-se a concluir o projeto apresentado dentro do 
prazo estabelecido. 
O autor ou grupo é responsável por eventuais danos decorrentes de acidentes que possam 
ocorrer no decurso dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do presente projeto. 
A participação no Concurso pressupõe a plena aceitação do presente conjunto de normas. 
 
 

13.  Casos Omissos 
 

Todos os casos omissos às presentes normas serão resolvidos pelo júri e/ou submetidos a 
decisão da Administração Municipal. 


