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editorial
HENRIQUE BERTINO BATISTA ANTUNES

Presidente da Câmara Municipal de Peniche

Uma saudação a todos

Neste momento de particular sensibilidade, de algum medo e incerteza, importa não baixar a guarda e reforçar a resiliência.
Procurar trabalhar bem, com muita atenção, e com o máximo de cuidado para
evitar os perigosos riscos que nos rodeiam.
Neste momento, a nossa principal tarefa é intervir dentro das nossas capacidades no controlo da pandemia.
É um combate pela vida.
Uma palavra de solidariedade também às famílias que já foram atingidas pela
pandemia, a angústia e o sofrimento.
Uma palavra de carinho para todos aqueles que, devido a este grave problema,
viram partir familiares ou amigos.
Um Forte Abraço a todos.
O meu muito obrigado!

Para o ano de 2021

Temos de manter a Esperança e a Confiança.
Embora a pandemia nos tivesse obrigado a reorientar algumas frentes do trabalho autárquico, não me desviou do que entendo como essencial para o nosso
concelho.
Os projetos e investimentos municipais que vão acontecer fazem parte da determinação que nos acompanha.
O Concelho de Peniche não pode parar.
Assumimos convictamente uma estratégia de desenvolvimento estruturada
nos investimentos municipais e na certeza de que os investidores também nos
acompanharão.
Nada é por acaso. Há apostas que aos olhos de alguns podem parecer simples
intervenções isoladas ou desgarradas, mas fazem parte do todo.
As ações de prevenção e gestão do Pinhal do Vale Grande; as persistentes
obras na Ilha da Berlenga; as intervenções no sistema dunar e a construção
dos passadiços; as obras de reordenamento e requalificação, quer sejam na
Rua Ponte Velha, na Rua Nossa Senhora da Guia em Ferrel ou na Rua Principal da Bufarda; a candidatura das infraestruturas da Zona Industrial do Vale
do Grou; são parte das muitas intervenções e investimentos que é necessário
executar até darmos por terminada tão árdua tarefa.
Muito já foi feito, mas conscientes de que ainda há muito por fazer, temos um
conjunto de obras e de intervenções projetadas prontas a executar. Ao mesmo
tempo, estamos a trabalhar na programação e execução de projetos de novas
intervenções e obras para que possamos aproveitar as oportunidades que surgirem.
Um exemplo do que referi acima é o trabalho que temos desenvolvido com
afinco no projeto e no processo de relocalização/construção de uma nova Marginal Norte. Mesmo sem termos a certeza da existência da abertura de avisos
de candidatura e respetivo financiamento, estamos convictos dessa possibilidade. Esta convicção resulta da experiência adquirida. A vida autárquica tem-nos demonstrado que, sem projetos, não teremos condições para aproveitar
as oportunidades.
Estamos também a trabalhar em projetos para a Ilha da Berlenga na área do
saneamento, compactação de resíduos/lixo, condições de atracagem das embarcações, segurança das pessoas, entre outros investimentos que se espera
virem a merecer o apoio financeiro do Governo ou de fundos comunitários.
Sabemos que a nossa vontade e determinação, conjugadas com o apoio dos
nossos técnicos, são essenciais para que o nosso concelho possa concretizar
todos estes objetivos.
O ano de 2021 traz-nos um valor de investimento ímpar na história do nosso
concelho, como resultado de três anos de muito trabalho.
Alguns poderão dizer “finalmente começa-se a ver obra”. Eu respondo que é o

resultado de três anos de muito trabalho. Estamos cientes de que para obter
os resultados a que nos propusemos temos de fazer muito trabalho não visível. O importante é trabalharmos para criar as melhores condições de vida
para os nossos cidadãos.

Gestão Autárquica

Estava ciente de que a grande mudança que o nosso concelho precisava teria
como alicerces fundamentais a reorganização de grande parte dos serviços
municipais. Era preciso mudar. Alterar procedimentos que levaram a situações de acomodamento e com isto uma forte desmotivação e que por vezes
se traduziam em injustiças. Toda esta realidade fazia com que muitos não
acreditassem ser possível mudar uma grande casa.
As alterações que fiz acontecer nas chefias de topo da estrutura orgânica,
todas elas por motivos diferentes, foram determinantes para se conseguir
reestruturar os diferentes setores e prosseguir com os ajustamentos de coordenação e chefia intermédias que os serviços municipais, na generalidade,
estavam a precisar.
Não tem sido uma tarefa nada fácil. Em termos de organização, alguns dos
setores estão mais avançados que outros, pelo que os resultados se vão conhecendo gradualmente.
Não tenho dúvidas de que uma casa desta dimensão e com esta estrutura organizacional é dinâmica e, por isso, nunca podemos dizer que o trabalho está
terminado. Algumas respostas ainda vão ter de melhorar substancialmente,
mas também é justo reconhecer e agradecer o esforço que alguns estão a
fazer para que os serviços municipais sejam mais rápidos, mais justos e mais
eficientes na resposta às necessidades da população.
As aplicações e equipamentos informáticos continuam a ser reforçados. Os
avanços já conseguidos e as vantagens da prestação de serviços públicos digitais como modelo que permite servir melhor o cidadão serão visíveis a curto
prazo.
Sobre a organização e gestão municipal, convido-os a ler as páginas 32, 33 e
38 do nosso jornal.
Estou consciente de que o futuro do nosso concelho, o desenvolvimento económico, a estabilização social, o emprego e o aumento da qualidade de vida
da nossa população dependem em muito da reorganização das estruturas
municipais e da capacidade de resposta do Município.
Pelo esforço, determinação e resiliência demonstrado por todos no ano atípico e difícil de 2020, o meu muito obrigado.

O Presidente da Câmara Municipal de Peniche
Henrique Bertino Batista Antunes
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Ferrel

desferrar o nuclear!
AMÉRICO DE ARAÚJO GONÇALVES

Presidente da Assembleia Municipal de Peniche

Caros munícipes,
à pandemia, que nos alterou os hábitos e os ritmos, não deixemos que nos roube a memória.
Propus-me, ao longo do meu mandato fazer
uma breve, mas sentida homenagem, a todos
os autarcas que com o seu trabalho e dedicação à causa pública foram contribuindo para a
construção da democracia.
Depois de ter evocado os presidentes da Câmara Municipal de Peniche no número dois deste
jornal iniciei, na terceira edição, uma ronda
pelos presidentes das Junta de Freguesias do
concelho, começando pela maior, Atouguia da
Baleia.
Chega a vez de Ferrel.

Desanexada da freguesia de Atouguia da Baleia pela Lei 121/85, de 4 de outubro, apenas
a partir desta data (1985) pode eleger os seus
autarcas. Acabaria por ser elevada a vila em 6
de abril de 2011.
Inesquecível, na sua história recente, a luta
que travou contra a instalação de uma central
nuclear, entre 1976 e 1982, e que haveria de levar ao abandono definitivo do projeto, não só
no local, como contribuir para a consciência
antinuclear na política nacional. O protesto da
população de Ferrel acabou por ser o primeiro tiro contra a opção pela energia nuclear em
Portugal*.
Mariano Calado, descreve-a da seguinte forma: “As casas perfilam-se na planície, como
testemunho de vontade e esforço. A terra não

se nega; e o mar, bem perto, está pronto a dar-se também”**.
Recentemente dois livros foram lançados, sobre a história de Ferrel: em 2018, “Ser Ferrel”,
de Raquel Hermínio e, em 2019, “Ferrel através dos tempos” de Joaquim Silva Jorge. Um
trabalho de investigação e um testemunho de
memória.
Vale a pena ler, seja-se ferralejo de gema ou
de coração!
Deixo-vos o elenco daqueles que, nas últimas
décadas, têm ajudado a construir esta aguerrida comunidade.
O Presidente da Assembleia Municipal,
Américo de Araújo Gonçalves

* https://www.gqportugal.pt/energia-nuclear-portugal
**Calado, M. (1991), Peniche na história e na lenda, 4.ª edição, pág. 255
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Passadiços para as praias de Cova da
Alfarroba, Baía e Baleal Campismo
Início dos trabalhos em outubro de 2020

Ciente da importância da proteção do ecossistema
dunar e prosseguindo o objetivo de proteger as dunas existentes nas praias da Cova de Alfarroba, Baía
e Baleal Campismo, o Município de Peniche deu início aos trabalhos de construção de mais uma etapa
na rede de acessos e de passadiços a um dos maiores bens com que a natureza dotou o concelho de
Peniche: as praias.
No passado dia 27 de outubro, teve lugar a assinatura do auto de consignação da obra, seguindo-se o
início dos trabalhos que estão a decorrer.

Com uma extensão de cerca de 1 000 metros, a
obra de construção dos três passadiços sobrelevados prevê um prazo de execução de 180 dias.
A obra será equipada com mobiliário urbano inclusivo e prevê a implantação de regeneradores dunares, a remoção de espécies herbáceas infestantes e a execução de novas plantações, bem como
a demolição das construções do antigo campo de
tiro.
Trata-se de mais uma etapa para a proteção das

nossas dunas, a consolidação do propósito de melhorar substancialmente o acesso a todas as nossas praias e de mais um passo na via do desenvolvimento do concelho.
O reordenamento de estacionamentos com estruturas de madeira e nova sinalização vertical integram igualmente a obra. A empreitada foi adjudicada por 466.418 EUR, cabendo ao Município de
Peniche o valor de 112.317 EUR e sendo o financiamento de fundos comunitários – POSEUR no valor
de 336.950 EUR, e a restante despesa não elegível.

Recuperação Ambiental do Cordão Dunar da Baía Norte
Esta obra está integrada numa estratégia de recuperação ambiental do cordão dunar da Baía Norte
e permitirá aumentar a rede de mobilidade suave.
Recorde-se que já foi inaugurado o percurso pedonal e ciclável da ligação do Parque Urbano ao Casal

da Vala, e o passadiço sob a IP6, que permitiu ligar
este percurso ao parque de campismo.
Estes equipamentos têm como principais preocupações ordenar o acesso às praias, impedindo o
atravessamento indiscriminado sobre as dunas, a

adoção de mecanismos de retenção de sedimentos,
defender a estrutura dominante, devendo ser evitada a destruição do revestimento vegetal e a alteração do relevo natural e potenciar a regeneração
natural do sistema dunar.
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Cemitério de Ferrel
Início dos trabalhos
de alargamento do
Cemitério

Cemitério de Peniche

Requalificação dos Espaços Verdes, melhoramento dos
acessos pedonais e dos espaços destinados a equipamentos

O início dos trabalhos da obra de alargamento do Cemitério de Ferrel ocorreu no passado dia 29 de setembro,
com a limpeza das ervas infestantes no terreno a norte
do cemitério.
O acentuado declive existente obrigou a uma alteração do
projeto pensado inicialmente.

Ciente da necessidade, urgência e dimensão da intervenção, o Município de Peniche optou por realizar a obra
diretamente pelos seus serviços de obras municipais.
Trata-se de uma intervenção faseada. Primeiro foi necessário adquirir os terrenos. Seguiu-se a elaboração do
projeto e respetiva alteração, pedidos de autorização e a
fase final consiste nas obras de alargamento, estando calendarizada já para 2021. Simultaneamente, realizou-se o
trabalho de limpeza das ervas infestantes no terreno a
norte que se destina ao alargamento do cemitério pela
equipa municipal de limpeza florestal.

Nos meses de outubro, novembro e dezembro,
a Câmara Municipal interveio no cemitério da
cidade de Peniche a fim de proceder a alguns
melhoramentos com o propósito de o dignificar,
arrumar e ordenar de forma a torná-lo, mais bonito.
O muro principal foi igualmente pintado no ano
de 2020, à semelhança do que tinha acontecido
em 2018. Nestes últimos meses do ano, foram
efetuadas intervenções nos canteiros, colocaram-se flores, resguardos, melhoraram-se os
locais de fornecimento de água, retiraram-se
estruturas velhas e antigas de papeleiras, requalificou-se a zona dos caixotes do lixo, colocaram-

-se novos bancos de descanso e acrescentaram-se
outros pequenos apontamentos.
Esta intervenção enquadra-se numa estratégia de
prossecução das beneficiações, estando previstas
também para 2021 mais algumas obras como: a
requalificação das calçadas, que facilitam a mobilidade e a acessibilidade; a plantação de árvores e
outras plantas; construir novos canteiros, entre outras intervenções.
As beneficiações deverão passar por obras de maior
dimensão como repensar a Casa Mortuária, cabendo ao Executivo Municipal em 2021 debruçar-se sobre um projeto de alterações para realizar alguns
melhoramentos do seu interior e procedeu a requalificação urbana e paisagística da sua envolvente.

6

JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021

Venda e Remoção
de Sucata

Veículos em fim de vida e
veículos em mau estado de uso
Nos passados dias 21 de julho e 30 de outubro, procedeu-se a hastas públicas para venda de veículos em fim de
vida e veículos em mau estado de uso.

Aquisição de
Equipamentos
Mini-pá Carregadora de Rodas, Cilindro e Trator Reboque
A substituição de equipamentos municipais velhos que implicam grandes custos de manutenção e que ficam inativos por longos períodos de
tempo era um dos objetivos para este mandato.
Foi preciso fazer o diagnóstico, tomar a decisão,
colocar em orçamento, fazer os procedimentos
de aquisição, encomendar e, agora, começam a
chegar os novos equipamentos.

Recentemente, chegaram: uma mini-pá carregadora de rodas, um cilindro, um reboque espalhador de
asfalto e um trator para a Divisão de Obras Municipais. Estes equipamentos desdobram-se em multifunções complementando-se entre si e com outros já adquiridos. Assim, a mini-pá carregadora de
rodas tem três funções: pavimentadora, fresadora
e varredora. O espalhador de asfalto funciona acoplado à mini-pá carregadora. O trator irá trabalhar
com o depósito da cola, tanque para lavar estradas
e limpeza de fossas, e a máquina de lavar à pressão.

A venda de sucata (veículos em fim de vida) permitiu limpar parte do espaço dos armazéns municipais, assegurando uma maior mobilidade e dignificando o espaço para
quem lá trabalha.
Quanto à venda de veículos em mau estado de uso, a finalidade foi alienar veículos que ao longo dos últimos anos,
pelo seu avançado estado de degradação, têm sido objeto
de manutenções de custo elevado.

O investimento de mais de 120 00,00 EUR

Estas avarias sucessivas prejudicam também o funcionamento dos serviços municipais, tendo o Executivo Municipal optado por substituir grande parte da frota automóvel.
A aquisição de novas viaturas e equipamentos para substituição dos mais antigos - muitos dos quais com várias
décadas - é uma mais valia do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, para além da vantagem financeira.

A política de substituição do parque automóvel vai ao encontro do objetivo global de
redução da pegada ecológica. Em 2020, o
Município de Peniche comprou 10 viaturas
elétricas ligeiras de passageiros, 2 viaturas
elétricas ligeiras de mercadorias e 1 máquina elétrica.
Todas estas viaturas e equipamentos estão
ao serviço das quatro divisões municipais,
dividindo-se pelos serviços de fiscalização,

topografia, metrologia, educação, ação social,
obras municipais, energia e ambiente, incluindo
também o executivo, a comunicação, e a cultura.
Já neste mandato, foram adquiridos mais quatro
veículos ligeiros de mercadorias (para as obras
municipais e o centro de recolha de animais), três
ligeiros de passageiros, três máquinas (entre as
quais um cilindro e um corta-canas), um trator,
dois pesados de mercadorias, um reboque agrícola, um reboque destroçador e dois dumpers.
JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021
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Covid-19

Peniche tem Centro de testes Covid-19
Município de Peniche e Centro de Medicina Laboratorial
Germano de Sousa garantem o funcionamento todos os dias úteis

Voluntariado

Ajudar quem precisa
Destinado a jovens maiores de 18 anos, este
programa concretiza — através de um serviço de apoio ao domicílio — o auxílio a pessoas
consideradas de risco no âmbito da Covid-19,
garantido o abastecimento de bens.
Este serviço estende-se às pessoas que estão
em confinamento e que, por essa razão, estão
impedidas de sair de casa e não têm quem lhes
faça chegar os bens.
O programa de voluntariado “Ajudar quem precisa” foi lançado em novembro de 2020 e integra o Plano de Intervenção Extraordinário Covid-19 (Ação Social). O mesmo plano inclui uma
medida de facilitação na obtenção de receitas
médicas, o Programa abem – Rede Solidária do
Medicamento e a entrega de máscaras reutilizáveis.

Linha Gratuita de
Apoio ao Munícipe
Linha de Apoio ao Idoso, Linha de
Apoio ao Cidadão, Linha de Apoio
aos Migrantes e novas valências
numa única linha gratuita
No início da pandemia COVID-19 foi criada pelo
Município de Peniche a Linha de Apoio para
combater a solidão e o isolamento. Originalmente destinada a apoiar a população mais idosa, veio mais tarde ampliar o espetro de destinatários com a linha de apoio ao cidadão e uma
linha de apoio aos migrantes.
Em novembro de 2020, entrou em funcionamento a Linha Gratuita de Apoio ao Munícipe.
Este número, que faz parte do Plano de Intervenção Extraordinário Covid-19 (Ação Social),
destina-se a prestar esclarecimento sobre a
existência de respostas sociais, o fornecimento
de bens e serviços e ainda a prestar apoio psicológico para combater o isolamento.

LINHA GRATUITA

800 100 780

FUNCIONA TODOS OS DIAS DAS 9H00 ÀS 17H00
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O Município de Peniche abriu um centro de testes COVID-19
em parceria com o Centro de Medicina Laboratorial
Germano de Sousa. O centro funciona nas antigas
instalações do Centro de Atendimento a Toxicodependentes
(CAT), sito na Rua dos Alcatrazes, Prageira em Peniche.

zer os testes sem terem de se deslocar a outros concelhos.

Este centro veio permitir que os munícipes e outros cidadãos identificados pelas autoridades de saúde possam fa-

Esta medida, integra um conjunto de ações que visam dar
uma resposta rápida à situação pandémica que vivemos.

No âmbito desta parceria, a autarquia cedeu as instalações
e apoio logístico e o Centro Germano de Sousa os meios
técnicos.

O CENTRO DE TESTES FUNCIONA MEDIANTE MARCAÇÃO PRÉVIA
ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEMÓVEL: 930 450 742
PARA TESTES AGENDADOS PELA AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL,
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H00 ÀS 13H00
PARA TESTES AGENDADOS PELOS PRÓPRIOS,
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H00 ÀS 13H00 E DAS 14H00 ÀS 17H00
AOS SÁBADOS, O SERVIÇO SÓ FUNCIONA PARA MARCAÇÕES, DAS 15H00 ÀS 17H00

Covid-19

Planos de Contingência

Uma nova realidade para a gestão autárquica
A pandemia Covid-19 veio obrigar os serviços municipais a uma readaptação na forma
e meios de trabalhar. O Serviço de Segurança
e Saúde no Trabalho, com a colaboração do
Serviço Municipal de Proteção Civil, tem vindo
a desenvolver os planos de contingência para
os edifícios municipais. Este trabalho não se
esgota nos edifícios municipais ajudando muitas associações e instituições nos seus planos
de contingência. Os planos de contingência
englobam novas regras relativas à higiene e à
limpeza, tendo obrigado a uma adaptação por
parte dos serviços que se ocupam desta área.
Houve igualmente necessidade de adquirir
novos produtos.
Face à evolução da situação epidemiológica,
os serviços municipais têm vindo a adaptar-se, estando durante o mês de dezembro a
privilegiar o funcionamento em equipas espelho na generalidade dos serviços.
Neste contexto, os planos tornam-se dinâmi-

cos, o que exige um acompanhamento permanente por parte do Serviço de Segurança e
Saúde no Trabalho.
Outra realidade com que o executivo municipal se deparou foi a necessidade de adequar
não só os serviços, como os equipamentos
informáticos, o que implicou a aquisição de
computadores e software.

Criar novas tipologias de apoio no âmbito da COVID-19
Solidariedade e Coesão Social

Os tempos da doença pandémica Covid-19, independentemente das políticas públicas que estão a
ser implementadas a nível nacional, deixarão marcas nas famílias e no tecido empresarial. O orçamento aprovado na Assembleia Municipal contempla o reforço dos apoios a implementar já no início
de 2021.

A incerteza quanto à evolução pandémica obriga a
que as medidas sejam dinâmicas e sujeitas a atualizações frequentes. Deste modo, a tipologia do apoio
e o montante referente a cada ação serão determinados pela Câmara Municipal em cada momento,
em função do desenvolvimento da situação pandémica e das necessidades das famílias e empresas.

Centro de Contactos

Rastrear e monitorizar para
mitigar o risco

O Município de Peniche apoiou a criação de
um centro de contactos que a autoridade
de saúde local criou a fim de rastrear os
contactos das pessoas portadoras do vírus.
Constituído por profissionais contratados pela autoridade de saúde local e pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil, com
equipamentos e local cedidos pelo município, este serviço pretende estabelecer o
contacto com as pessoas que estão em isolamento profilático, garantindo a resposta
em situações relacionadas com a pandemia Covid-19 e, em caso de necessidade,
mobilizar e ativar os meios municipais
existentes.

“É limpinho”
X -m a s (k )
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Estratégia Local de Habitação
Uma necessidade e uma oportunidade

como uma das solução possível a construção de habitações do tipo de residências autónomas com o acompanhamento
social, deixando em aberto outras tipologias a estudar durante este programa.
A intervenção passa igualmente por encontrar solução para três acampamentos nómadas (Fonte Boa, Casais de Santa
Bárbara e Porto de Lobos). O Executivo
Municipal, confrontado com esta realidade, está a trabalhar para promover a
integração dos seus residentes de forma
estruturada e progressiva, na convicção
de que é necessário assumir um compromisso que promova o alojamento em
habitações condignas e, em simultâneo,
que a integração se faça com o apoio das
instituições e da população.

Foi aprovado pela Assembleia Municipal
o documento estratégico apresentado
pelo Executivo Municipal que articula as
políticas de habitação e as dinâmicas de
reabilitação urbana.
Este documento corresponde a um instrumento que define as linhas mestras
da intervenção da política de habitação
local. Tem por base um diagnóstico das
carências existentes no que diz respeito
ao acesso à habitação, com objetivo de
identificar as metas a atingir nos próximos seis anos e definir as soluções habitacionais a implementar para o concelho
de Peniche.
Com soluções inovadores e sustentáveis
pretende ser um contributo para a melhoria da qualidade de vida da população
promovendo a coesão social e territorial.
Peniche é um concelho com oferta de
habitação social acima da média nacional. A transferência de competências do
Estado para o Município, no domínio da
habitação social, veio aumentar em larga
escala essa média, em virtude de o Município ter recebido a gestão da habitação
social que antes era da responsabilidade
do IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.

todas as famílias e cidadãos que não têm
condições de sustentabilidade familiar e
económica por si só, para assumirem os
encargos financeiros de uma habitação
no mercado (quando exista) ou adquirir
habitação própria.
Outro dos eixos consiste na avaliação
do estado da maioria das habitações do
Bairro do Calvário, mesmo as que beneficiaram recentemente de intervenções de
reabilitação. Do trabalho já realizado no
Bairro do Calvário constatou-se a existência de grandes índices de humidade,
tornando problemática a vivência para os
seus residentes, com particular incidência para pessoas idosas ou com um nível

de saúde mais frágil.
Aparece ainda como eixo fundamental a
especial atenção à situação de todo um
conjunto de pessoas que vivem sós e isoladas e que necessitam do devido apoio
social, em que a estratégia apresenta

A Estratégia Local de Habitação apresentada deve iniciar a sua execução em
2021, mas não se esgota na construção
ou requalificação do parque habitacional existente. Define, também, a estratégia para a habitação não social. Este
documento complementa-se com outros documentos programadores para
a Cidade, Vilas e Aldeias como são as
Áreas de Reabilitação Urbanas (ARU)
ou a Operação de Reabilitação Urbana
(ORU) ou ainda ao nível dos Instrumentos de Gestão Territorial, apresentando
como necessidade a exigência de uma
construção condigna e para habitação
permanente ao invés de habitação temporária desviada da construção sustentável e harmoniosa. A estratégia passa
pela aposta na criação de um mercado
de habitação acessível à população mais
jovem, para que esta não se veja forçada
a mudar de concelho a fim de encontrar
casa, face à indisponibilidade de mercado a preços viáveis.
Dos vários objetivos específicos traçados na estratégia local de habitação,

A habitação não se limita à
construção do edifício onde
se vive, por esta razão esta
estratégia coloca uma tónica
especial na criação de espaços
para se fruir, o que permite a
vivenciar o espaço público.

A Estratégia Local de Habitação priorizou
quatro grandes eixos de intervenção.

destaca-se a elaboração de estimativa
financeira e orçamental das possíveis
soluções, nomeadamente apoios e programas de financiamento.

Um dos eixos a trabalhar consiste em encontrar soluções de habitabilidade para

O ano de 2021 assinalará o arranque da operacionalização da estratégia agora aprovada.

10

JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021

JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021

11

Grandes Opções do Plano para 2021
Dois objetivos: aproveitar novas oportunidades
e executar projetos antigos
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal debateram, no final do mês de novembro e no mês de dezembro, as Grandes
Opções do Plano do Município de Peniche
para 2021.
O documento divide-se em duas áreas. Por
um lado, apresenta os objetivos do executivo para o ano de 2021 a nível estratégico,
por outro lado, concretiza as obras e políticas públicas necessárias para executar
essa estratégia.
O documento refere que, por se tratar de
um ano diferente por força da doença pandémica Covid-19, acresce a dificuldade na
construção, definição e decisão das linhas
orientadoras, dada a incerteza dos impactos não calculáveis devido à doença pandémica. Contudo, tem na matriz dois objetivos: aproveitar as oportunidades e executar
projetos estruturantes.

Rigor e
transparência
na gestão e a
correta e cuidada
aplicação dos
dinheiros públicos
constituem
os princípios
fundamentais
da política
orçamental do
Município de
Peniche.
12

JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021

Este documento apresenta a operacionalização de
um conjunto de obras estruturantes há muito desejadas pela população: Reabilitação do edifício da
antiga Central Elétrica – Centro Cívico Intergeracional; Recuperação do Fosso das Muralhas – 2.ª fase –
Requalificação da Rua da Ponte Velha; Reabilitação
das Muralhas de Peniche; Recuperação Ambiental
do Cordão Dunar da Baía Norte – Praia da Cova da
Alfarroba, Baía e Baleal Campismo; Estabilização
da arriba do Porto da Areia Sul e Reabilitação do
Forte da Consolação.
Para chegar às obras, foi necessário um longo percurso, desde fazer o diagnóstico dos processos, que
incluiu perceber a razão pela qual, em certos casos, projetos com mais de duas décadas não eram
realizados, até à realização de estudos prévios, projetos de execução e arquitetura, procedimento da
empreitada e respetivos concursos públicos, apresentação da candidatura a fundos comunitários, autorizações e pareceres de outras entidades, como
visto do Tribunal de Contas, culminando na fase de

execução da obra.
Cada uma das obras anteriormente referidas tem
um significado diferente, mas todas demonstram
três aspetos:
• recuperar o tempo perdido;
• preservar e potenciar o património natural e
histórico;
• projetar Peniche para a próxima década.
Outro grande desafio que mostra este documento
é a necessidade de seguir uma política pública de
promoção da participação das pessoas. Por esta razão, projetos estruturantes como a Marginal Norte
e a Zona Industrial do Vale do Grou contaram com
um período inicial de participação.
Para 2021, foram apresentadas, a nível estratégico,
seis políticas públicas como ponto de partida para o
trabalho autárquico:

6 LINHAS DE TRABALHO AUTÁRQUICO PARA 2021:
1
2
3
4
5
6

Transferência de Competências da Administração Central para o Município;
Transferência de competências do Município para as Freguesias;
Organização e Organigrama Municipal;
Plano Diretor Municipal;
Eficiência da organização;
Área Estratégicas:
Atividades Económicas;
Desenvolvimento Económico e Captação de Investimento;
Ordenamento do Território;
Património Natural e Material;
Património Imaterial e Fatores Endógenos;
Educação;
Turismo, Cultura e Desporto;
Desenvolvimento Comunitário, Coesão Social, Saúde e Bem-Estar;
Sustentabilidade, Investigação e Desenvolvimento;
Economia do Mar, Agricultura e Produtos Endógenos.

As GOP em poucas palavras

Áreas Estratégicas

As Grandes Opções do Plano formam um documento extenso e abrangente. Por opção de edição,
sintetiza-se o conteúdo em poucas palavras.
A nomenclatura das áreas estratégicas é dinâmica em função das oportunidades de investimento
existentes em cada quadro comunitário, mas é fixa e bem determinada em matéria de objetivos e
propósitos, apresentando-se por serviços e património ao invés da sua referenciação individual,
porque a sua operacionalização se faz de forma transversal nos serviços e com o trabalho de
equipas multidisciplinares. Não se pode pensar o Turismo ou a Cultura sem pensar no Ordenamento do Território. Nem se deve nem se pode trabalhar na Coesão Social de forma dissociada
das Atividades Económicas. Foram apresentados os objetivos dentro das áreas estratégicas para:
Arquipélago das Berlengas, Asfaltamentos, Cemitério da Cidade, Concessões, Covid-19, Desenvolvimento Económico, Divisão Administrativa e Financeira, Divisão de Energia e Ambiente, Divisão de Obras Municipais, Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, Estratégia Local de
Habitação, Mercado Municipal, Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche, Pinhal
do Vale Grande, Proteção Animal e ainda Ambiente.

ARQUIPÉLAGO DAS BERLENGAS
Esta pequena parte do território do concelho de Peniche
prevê a continuidade do forte investimento que tem sido
feito nos últimos três anos. A renovação de equipamentos
existentes como instalações sanitárias, a substituição de
telhados ou a construção de instalações para prestação de
“primeiros socorros” são alguns dos exemplos apresentados como objetivo para dar continuidade ao investimento
realizado.

ASFALTAMENTOS
O plano de asfaltamentos sofreu uma alteração em 2020
face à avaria constante da máquina asfaltadora. Este serviço não se limita, contudo, à utilização deste equipamento,
camiões e outros equipamentos de menor porte constituem as ferramentas necessárias para asfaltar as estradas
e ruas do concelho. Os elevados custos de manutenção de
alguns equipamentos, acrescidos ao custo de aluguer de
outros, determinaram a aquisição de uma pavimentadora,
dois camiões, uma mini-pá carregadora, um trator e outros
equipamentos que são determinantes para que esta equipa possa trabalhar com condições e, já em 2021, retomar o
plano de asfaltamentos previsto para 2018-2021.

CEMITÉRIO DA CIDADE
A requalificação deste espaço com a construção de canteiros, a colocação de flores e resguardos, o melhoramento
de locais de fornecimento de água foram algumas das melhorias efetuadas em 2020 e que têm continuação em 2021,
como o calcetamento e a manutenção dos espaços verdes.

CONCESSÕES
A acrescer às concessões municipais existentes, a
transferência de competências em matéria de praias trouxe
ao Município de Peniche um conjunto de novas concessões,
nomeadamente os designados apoios de praia. Nestas
últimas concessões, a opção foi privilegiar a execução

de obras em detrimento da cobrança de rendas. No ano de
2020, fez-se o diagnóstico, prevendo-se para 2021 o início da
execução das primeiras obras para alguns concessionários.
Prevê o Executivo Municipal que todos os concessionários
possam fazer obras para dotar os espaços de infraestruturas
de utilização pública de apoio às praias, reforçando a
segurança, a atratividade e as possibilidades de fruição.
O reforço da segurança dos restantes espaços é também um
objetivo espelhado na estratégia para 2021.

COVID-19
A doença pandémica Covid-19 condicionou a vida das pessoas e a generalidade das atividades. As Grandes Opções
do Plano para 2021 apresentam uma estratégia baseada
em medidas de apoio a desempregados, empresas e instituições - a concretizar em função do desenvolvimento da
doença - concentrando os apoios em quem mais precisa.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
A localização do concelho de Peniche é apresentada como
um fator geoestratégico com forte influência nas decisões
a tomar.
Atividades como a agricultura e as pescas são reconhecidas como sendo basilares para o desenvolvimento da economia local. O documento apresentado prevê uma estreita
colaboração entre estes setores e a indústria e tecnologia,
com o objetivo de criar novas dinâmicas capazes de garantir o crescimento e o desenvolvimento no difícil período
económico que atravessamos. Ao Município cabe incentivar
e apoiar os investidores privados que continuam a mostrar
interesse em desenvolver os seus projetos no Concelho de
Peniche.
As Grandes Opções do Plano para 2021 sublinham a importância de se construir uma confiança no futuro, assente na
capacidade de resposta do Município. Nos meses difíceis e
atípicos do ano de 2020 o serviço de Ação Social Municipal
demonstrou a capacidade de adaptação às necessidades

concretas das pessoas mais carenciadas. Foram tomadas
decisões de apoio às famílias, empresas e instituições.
Estes apoios têm uma dupla vertente: auxiliar as pessoas e
apoiar a própria economia local.
Ainda no domínio social, pretende-se por um lado apoiar as
instituições de solidariedade social para que estas possam
desenvolver novas ofertas. Por outro lado, ao Município de
Peniche cabe igualmente o papel de promover o seu território junto de entidades privadas do setor da saúde e social
de modo que estas possam criar ofertas dos seus serviços
em Peniche, proporcionando garantias de crescimento e
desenvolvimento.
Os investimentos estruturantes para o concelho são demonstrados nas diversas políticas públicas apresentadas, tais como a Zona Industrial do Vale do Grou, o Projeto
SmartOcean, a relocalização da Marginal Norte, a intervenção na Ilha da Berlenga e nas praias e respetivos apoios, a
Estratégia Local de Habitação, o Pinhal Municipal, o turismo e a cultura.

DIVISÕES MUNICIPAIS
A organização municipal é determinante para implementar
as Grandes Opções do Plano, pelo que a página 38 desta
edição apresenta um retrato e os objetivos para 2021.

MERCADO MUNICIPAL
A requalificação deste importante equipamento permitirá
melhorar as condições de funcionamento para clientes e
vendedores e reforçar a capacidade de oferta.
O documento apresenta o ponto situação do equipamento,
referindo as reuniões tidas com arrendatários de lojas inativas há alguns anos com o propósito de aferir a existência
de condições para a retoma da atividade ou, em alternativa,
sensibilizar para a entrega das chaves de modo que fosse
possível começar a estudar a requalificação do Mercado e o
seu funcionamento.
Neste contexto, as GOP preveem a apresentação ao Executivo Municipal de uma proposta com um conjunto de intervenções a efetuar no edifício, tais como a impermeabilização da cobertura, a transferência das bancas da venda
de pescado para o rés-do-chão, a requalificação de equipamentos e respetivos espaços comuns, de circulação e
acessos no exterior.
O documento considera este espaço como uma oportunidade para o escoamento de produtos locais e também
uma montra das atividades do setor primário. Requalificar
o mercado significa ainda — tendo em conta a sua localização — uma requalificação de uma parte do território da
cidade de Peniche.
Os temas relacionados com a Estratégia Local de Habitação, o Pinhal do Vale Grande, o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Peniche e a Proteção Animal nas
Grandes Opções do Plano são apresentados neste jornal
nas páginas 10, 27, 30 e 31, respetivamente.
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Obras Municipais

LEVANTAMENTO DE SARJETAS RUA DO CARRIL
ATOUGUIA DA BALEIA

ABERTURA DE VALETA - BAIRRO DO CALVÁRIO
PENICHE

CARPINTARIA NATAL

CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO - PRAIA DA BAÍA

ESTACIONAMENTO PINHAL DO VALE GRANDE
PARQUE DE MERENDAS - FERREL

FORTE DA CONSOLAÇÃO

GUARDAS DE SEGURANÇA METÁLICAS - MARGINAL NORTE

INTERVENÇÃO NA ILHA DA BERLENGA

INTERVENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL - FONTE BOA
PENICHE

LARGO DA PRAGEIRA PINTURA DE ESTACIONAMENTO
PENICHE

LIMPEZA DO RIO GRANDE

PARAGEM DE AUTOCARRO
CASAL MOINHO

PINTURA BAIRRO DO CALVÁRIO
PENICHE

PINTURA DE FOGO - RUA DOS COVOS
PENICHE

PINTURA DE PASSADEIRA - RUA DA CENTRAL ELÉTRICA
PENICHE
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Obras Municipais

PINTURA EDIFÍCIO NO BAIRRO VALEVERDE
PENICHE

PINTURA ESCOLA BÁSICA DA BUFARDA
ATOUGUIA DA BALEIA

PINTURA ESPAÇO BAIRRO ARCO-ÍRIS
PENICHE

PROTEÇÃO DE ECOPONTO
CASAL MOINHO

REABILITAÇÃO DE CALÇADA - ADRO DA AJUDA
PENICHE

REABILITAÇÃO DE CALÇADA - RUA D. LUÍS DE ATAÍDE
PENICHE

REBAIXAMENTO DE PASSEIOS
ATOUGUIA DA BALEIA

REBAIXAMENTO DE PASSEIOS
ATOUGUIA DA BALEIA

RECUPERAÇÃO DE FOGO - RUA LUÍS DE CAMÕES - BAIRRO VALEVERDE
PENICHE

RECUPERAÇÃO DE FOGO - EDIFÍCIO COOSOFI
PENICHE

REINSTALAÇÃO DE DRENAGEM - EDIFÍCIO COOSOFI
PENICHE

REMOÇAO DE ENTULHO - BAIRRO DO CALVÁRIO
PENICHE

REGULARIZAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS
FREGUESIA DE SERRA D’EL REI

SERRALHARIA - EXECUÇÃO DE CORRIMÃO
OFICINA DE CARPINTARIA

SUBSTITUIÇÃO DE PILARETES CICLOVIA
CASAL DA VALA
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Asfaltamentos

CAMINHO DA FONTE DA NORA
PENICHE

CAMINHO DA FONTE DA NORA
PENICHE

TRAVESSA FERNANDO PESSOA
PENICHE

RUA DO MIRADOURO E ACESSO À ESTRADA DOS REMÉDIOS
PENICHE

RUA DO MIRADOURO
PENICHE

ESTRADA DOS REMÉDIOS
PENICHE

ESTRADA DOS REMÉDIOS
PENICHE

CAMINHO PERPENDICULAR À TRAVESSA DO CALHAU
PENICHE

CRUZAMENTO RUA DO FAROL COM RUA IRMÃ GLÓRIA
PENICHE

RUA DA PRAGEIRA
PENICHE

LARGO DA PRAGEIRA
PENICHE

LARGO BAIRRO DO CALVÁRIO
PENICHE

RUA DE CABINDA
PENICHE

RUA DO CONHECIMENTO
PENICHE
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RUA DA ESPERANÇA
RIBAFRIA

Asfaltamentos

RUA DO CARRIL
ATOUGUIA DA BALEIA

RUA DO CAMPO DA BOLA
ATOUGUIA DA BALEIA

RUA DO POÇO
SÃO BERNARDINO

AVENIDA DA PRAIA
LUGAR DA ESTRADA

TRAVESSA 25 DE ABRIL
CASAIS BRANCOS

LARGO 25 DE ABRIL
CASAIS BRANCOS

AVENIDA DO MAR
CONSOLAÇÃO

RUA DO CALDEIRÃO
GERALDES

RUA DOS MOINHOS
GERALDES

BECO DA ESPERANÇA
RIBAFRIA

RUA 25 DE ABRIL
CASAIS BRANCOS

TRAVESSA DA BELA VISTA
RIBAFRIA

MÁQUINA DE ASFALTAMENTO

RUA DIREITA
BUFARDA
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Asfaltamentos

RUA DA FELICIDADE
BUFARDA

RUA DAS ROSAS
BUFARDA

RUA DA FELICIDADE
BUFARDA

BALEAL SOL VILLAGE
BALEAL

RUA 1º DE MAIO
FERREL

RUA DA FUNDAÇÃO
FERREL

RUA PRIMEIRO DE DEZEMBRO
FERREL

RUA BARBOSA DU BOCAGE
FERREL

TRAVESSA 1º DE MAIO
FERREL

TRAVESSA DO BREJO
FERREL

TRAVESSA VASCO DA GAMA
FERREL

INSTALAÇÃO DE LOMBAS AVENIDA DO MAR
FERREL

RUA DA ESPERANÇA
RIBAFRIA
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Outros Asfaltamentos
2018 - 2020
PENICHE

Rua das Flores

ALTO DO FOZ

Travessa do Outeiro

Travessa da Panificadora

Rua General Humberto Delgado

Rua Vale do Medo

Rua da Bica

Estacionamentos Rua da
Prageira

Rua Garrett

Rua Cruz da Légua

Rua dos Livraldos

Estacionamentos Largo de
Timão
Estacionamentos Rua Latino
Coelho
Estacionamentos Travessa do
Salgadinho
Estacionamentos Rua 1.º
Dezembro
Rua Joaquim António de Aguiar

Rua da Liberdade

Travessa do Galhalhaz
Rua António da Conceição Bento

SÃO BERNARDINO

Travessa dos Lusíadas

Rua da Alegria

Rua dos Moinhos

Rua do Jardim
Rua do Jardim Infantil

Rua Fonte dos Dominguinhos

ATOUGUIA DA BALEIA

CONSOLAÇÃO

Travessa das Tramagueiras

Rua da Fonte

Rua Belos Ares
Rua da Saudade

Travessa do Casal da Cruz
Rua do Casal da Cruz

FERREL

Rua das Escolas

Travessa da Paz

CASAIS DO BALEAL

Rua Cabo Avelar Pessoa –
prolongamento Av. Marginal Sul

Rua da Filarmónica

Travessa dos Moinhos

Rua Amigos do Baleal

Bairro dos Violas

Travessa Cruz das Almas

BUFARDA

Rua do Dora
Largo do Dora

Rua Cruz das Almas
(estacionamentos)

Rua António da Conceição
Bento

Rua de São Marcos
Rua dos Hermínios
Rua da Liberdade com a
Avenida 25 de Abril
Travessa da Horta com a
Avenida 25 de Abril
Rotunda da Rua do Juncal
Rua Luís de Camões
Rua Dom Jerónimo de Ataíde
Rua Fonte do Rosário
Rua Maria Aurora

Rua das Escolas

Travessa do Lirunda

Rua do Poço Novo

Rua do Regato

Rua de Santo António

Largo José Carlos

Rua do Carreirinho

Rua do Cataló

Rua de Santo Antão

Rua da Bela Vista

GERALDES
Casal do Caldeirão

Rua do Talefe
Rua da Saudade
Rua dos Rouxinóis
Travessa dos Rouxinóis

Rua Água Doce
Avenida da Praia
Rua Camilo Castelo Branco
– Urb. Baleal Sol Village I
Estacionamento frente às
torres da Urb. Baleal Sol
Village I
Rua Bartolomeu Dias,
Baleal Sol Village I
Rua Infante Dom Henrique,
Baleal Sol Village I
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Antiga Central Elétrica
obras começam já em janeiro
Do sonho à realidade

Iniciam-se este mês de janeiro as obras para a reabilitação do antigo edifício da Central Elétrica de Peniche.
Esta empreitada compreende obras de reabilitação e ampliação do edificado de modo a transformá-lo num
equipamento coletivo multifacetado, vocacionado sobretudo para a oferta de novos serviços públicos de
âmbito social e cultural.
Este novo equipamento público assumir-se-á como um espaço privilegiado de acesso ao conhecimento e
convívio entre todas as gerações, tornando acessíveis aos seus utilizadores, informação e conhecimento
de todos os géneros, nas diferentes áreas e valências (científica, artística, literária, técnica), permitindo aos
utentes tirar partido de um conjunto alargado de vários serviços como: pesquisa, lazer, desporto, informação e cultura.

Central – Centro Cívico Intergeracio
da antiga Central Elétrica numa alu
topónimo do local. Este imóvel foi a
Peniche, construída em 1935, na se
de iluminação pública elétrica no m
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Em 1999, com o objetivo de construir uma biblioteca para integrar na Rede Nacional de Bibliotecas
Públicas, o Município de Peniche iniciou uma empreitada de reabilitação e ampliação do edifício da
primeira Central Elétrica de Peniche, imóvel com
interesse arquitetónico e com um papel importante no passado da urbe e com um lugar especial no
imaginário coletivo de Peniche, localizado no centro urbano da cidade, junto dos principais serviços

ional é construído no espaço
usão à sua função original e ao
a primeira Central Elétrica de
equência da instalação da rede
mesmo ano.
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expositivos com caráter permanente e temporário
e auditório para 192 espectadores. Quanto a este
último, muito embora o Executivo Municipal tivesse pretendido alterar a sua lotação, aumentando a
sua capacidade, não foi possível face ao desenvolvimento do projeto de arquitetura e do projeto de
especialidades.

públicos e estabelecimentos de ensino. O referido
projeto nunca chegou a ser concluído por insolvência da empresa adjudicatária, em 2005.
Desde essa altura, o imóvel permanece inacabado, tornando-se um elemento dissonante e prejudicial da paisagem urbana e um potencial foco
de insegurança e de insalubridade. O projeto agora executado difere do inicial, porquanto no início
deste mandato o Executivo Municipal aprovou uma
alteração ao projeto urbanístico e às funcionalidades, que contemplou a criação de um espaço de
galeria destinada a sala multifunções, permitindo
a criação de um espaço colaborativo de incubação
de empresas, criação de espaços mais amplos e a
deslocalização das instalações de apoio ao Estúdio
de Dança para o seu interior.

Serviços e materiais específicos deverão ser postos
à disposição dos utilizadores. Pretende-se, com a
nova intervenção, a criação de um “Centro Comunitário” aberto, moderno, convidativo, inspirador e
catalisador da vida urbana da cidade de Peniche,
adaptado e flexível às novas realidades que vivemos numa sociedade aberta e globalizada. Este
novo conceito define, à partida, o aproveitamento
de alguns dos espaços existentes adaptados às novas necessidades, sendo articulados pelas diversas zonas de transição (horizontal e vertical) nos
vários pisos.

O edifício contempla ainda as funcionalidades biblioteca, sala de leitura, espaço Internet, espaços

Prevê-se a criação de três espaços amplos, nos
três pisos do edifício, propostos com o intuito de
desenvolver vários tipos de atividades em simultâneo, incentivando usos como desporto, trabalho e
cultura, definindo espaços flexíveis nos diferentes
usos e permitindo a interligação entre os mesmos.
Evidenciar o território e a identidade das gentes
do concelho de Peniche é o destaque deste projeto
que terá como marca a construção de um edifício
acessível para todos, tendo em conta a definição
de “Edifício Intergeracional”, capaz de albergar a
maioria das faixas etárias.
PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
A construção deste edifício tem fortes preocupações ambientais, com destaque para as soluções
apresentadas na iluminação LED de baixo consumo, painéis solares térmicos, painéis fotovoltaicos,
caixilharias com elevada eficiência térmica e vidro
duplo e isolamento térmico de paredes e coberturas. Também o exterior foi pensado para melhorar
a estrutura ecológica urbana existente, eliminando
o foco de insegurança e insalubridade que há mais
de década e meia permanece.
Com o valor de adjudicação de 3.194.473,40 EUR,
esta obra é financiada pelo FEDER cabendo ao Município o investimento de 1.113.884,20 EUR através
de recurso a empréstimo*.
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Não obstante a obra nunca ter terminado, o Município de Peniche contratou um empréstimo para
pagamento dos trabalhos realizados até à insolvência da empresa adjudicada. Este empréstimo
acabou por ser totalmente liquidado no ano de
2020.
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NOTAS:
As informações constantes nestesdesenhos carecem de consulta de outros
elementos do projeto;
Todas as cotas devem ser confirmadas em obra;
Todas as alterações devem ser comunicadas aos técnicos dos projetos de
especialidade.

Está em curso a elaboração do Regulamento de
Utilização e Cedência do Auditório do Edifício
da Central Elétrica e do Regulamento do Espaço
StartUp da Central Elétrica, que brevemente serão
apresentados e discutidos na Câmara Municipal
para posterior envio para discussão pública.
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Muralhas de Peniche

Obra de recuperação da Frente Abaluartada
da antiga Praça Militar de Peniche

O conjunto amuralhado que compõe a Frente Abaluartada da Praça Militar de Peniche, comummente
designado de Muralhas de Peniche, classificado como
Monumento Nacional desde 1938, será alvo de uma
extensa intervenção de reabilitação e conservação,
abarcando as estruturas existentes entre o Forte das
Cabanas e a Praia do Quebrado.
Este projeto contempla a realização de uma
empreitada, cofinanciada a 85% pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional, através do Programa
Operacional Centro 2020, com início previsto para o
primeiro trimestre de 2021, num investimento de
1.177.823,24 EUR.
Com a Restauração da independência nacional, a
1 de dezembro de 1640, e de forma a precaver uma
possível reconquista espanhola, D. João IV inicia um
ambicioso programa de fortificação das fronteiras do
reino. Este incidiu especialmente no reforço da defesa

Será alvo de uma extensa
intervenção de reabilitação
e conservação, abarcando as
estruturas existentes entre
o Forte das Cabanas e a Praia
do Quebrado
costeira, através da construção faseada de um amplo
sistema defensivo, com particular destaque para a
região de Lisboa e zonas limítrofes. Pela sua proximidade da capital e facilidade de desembarque, a região
de Peniche mereceu especial atenção, sendo considerada em missiva do Conselho de Guerra, criado por
aquele monarca, datada de 1642 “(…) a principal chave
do reyno pela parte do mar (…)”.
Assim, durante perto de trinta anos, entre 1642 e
1671, é edificado na ilha/península de Peniche um

complexo militar composto por várias fortificações,
no qual pontificavam uma ampla frente abaluartada,
rematada por uma cidadela, a Fortaleza de Peniche.
Esta linha amuralhada, estendendo-se da Fortaleza
à Gamboa (ou Camboa, como era conhecida), ligando
dois baluartes e três meio-baluartes, atravessava os
terrenos do istmo de mar a mar. Integram atualmente este conjunto o Forte das Cabanas, os baluartes da
Misericórdia e da Ponte e os meio-baluartes da Calçada, de S. Vicente e da Gamboa, estendendo-se fronteira ao braço de mar que ao longo da face oriental da
antiga ilha ligava os núcleos populacionais de Peniche
de Baixo (Vila de Peniche) e Peniche de Cima.
A reabilitação das muralhas da frente abaluartada da
antiga praça militar de Peniche, favorecerá a sua integração em rotas turísticas e patrimoniais, bem como
a promoção de eventos culturais junto a este conjunto
amuralhado, contribuindo para a sua valorização e dinamização.

Monumento de Homenagem ao Homem do Mar
Câmara Municipal vai auscultar a população
No passado dia 7 de dezembro, ruiu o monumento de
Homenagem ao Homem do Mar situado na entrada da
Marina de Peniche em, resultado das más condições atmosféricas que se faziam sentir e das patologias que a
escultura apresentava.
Construída em 1992 pelo escultor João Duarte, a peça
foi pensada para ser edificada em bronze para ter maior
durabilidade. Contudo, considerando os elevados custos
em que se incorreria para o efeito, optou-se pela construção de uma peça oca, modelada em betão, reforçada
em armadura/malha metálica de ferro. A cobertura recebeu uma camada de acabamento de verniz/tinta de cor
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esverdeada para impermeabilização e criação de patine
artificial, imitando as esculturas públicas de bronze.

rificada na noite de 7 de dezembro de 2020 contribuíram
para o seu colapso.

Em termos de patologias, várias ações físicas e químicas
ao longo do tempo foram provocando alguma deformação na estrutura e muita fendilhação e delaminação na
argamassa. Ações como infiltrações, variações de temperatura do local, tensões provocadas pela expansividade
da armadura metálica oxidada, tensões provocadas pela
cristalização de sais (cloretos) na argamassa e mesmo
alguns atos de vandalismo foram a origem da fendilhação
e delaminação da argamassa.
Estes problemas aliados à instabilidade atmosférica ve-

Após a queda do monumento, o Executivo Municipal já se
pronunciou deliberando a realização de uma auscultação
à população do concelho através de participação pública
sobre as condições de construção de um monumento
de homenagem ao Homem do Mar. O Presidente da Câmara Municipal, em sessão da Assembleia Municipal de
dezembro, referiu que irá propor à Câmara Municipal a
construção de monumentos de homenagem a profissionais dos diversos setores: Agricultores, Pescadores, Atadeiras, entre outros.
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Eventos
PROJETO MARCAS
NA HISTÓRIA
2020|2021

Vamos
Fotografar
as nossas
tradições
Concurso de
fotografia

INSCRIÇÕES:
26 OUT - 7 DEZ

https://projetomarcasnahi
storia.blogspot.com/

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
BOMBORDO PE

GASTRONOMIA DE BORDO

EXPOSIÇÃO - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E OS OCEANOS DO FUTURO

CONGRESSO - O FUTURO DA NOSSA CIDADE

FESTIVAL ONDAS SONORAS

DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

EXPOSIÇÃO - FRATURIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS GEOLÓGICOS - A ERA DO PIXEL
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BIBLIOTECA ESCOLAR

MÊS INTERNACIONAL DAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES

EXPOSIÇÃO
ARTE DESCONFINADA

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Natal

Peniche, um Mar de Natal 2020

O programa do Município para o Natal de
2020 foi realizado num registo maioritariamente online, com um conjunto de atividades que culminaram no dia 6 de janeiro de
2021 e que incluíram teatro, atividade física,
concertos, oficinas, exposições, entre outras.
As OFICINAS DO NATAL foram um dos pontos altos do programa PENICHE, UM MAR
DE NATAL deste ano. Especialmente dedicadas aos mais novos, foram realizadas online
e contemplaram temáticas bem diversas:
desenho, reciclagem/reutilização, origami,
música, dança, culinária e ciência.

Livro Peniche, um Mar de Natal

Um Natal Diferente é a história que dá o
mote para a sensibilização de todas as
crianças do primeiro ciclo do concelho de
Peniche e respetivas famílias para a adoção de comportamentos responsáveis em
tempos de pandemia.
Carla, a protagonista desta narrativa, é
uma menina com 10 anos de idade que
está, como todas as meninas e meninos,

ansiosa para festejar a quadra natalícia
com os seus familiares. A sua avó, com 78
anos, partilha consigo memórias e ensinamentos que, de forma lúdica e pedagógica,
versam sobre a identidade local e o dever
prevenção de comportamentos de risco.
Uma história passada em Peniche que
enaltece o mar, a terra e o orgulho das
suas gentes.
JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021
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Ano Novo 2021
O Concerto de Ano Novo
online de Ensemble Agitato
marcou a entrada em 2021

patente até 30 de janeiro
Exposição “Sagradas Famílias” (online)
13 a 16 de fevereiro
Carnaval – uma nova perspetiva (online)
21 de março
Celebração do Dia Mundial da Poesia
2 de abril
Celebração do Dia Internacional do Livro Infantil
10 de abril a 14 de junho
Exposição de fotografia de Francisco Fidalgo Félix
Museu da Renda de Bilros de Peniche
18 de abril
Celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

25 de abril
Comemorações do 47º Aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974
29 de abril
Celebração do Dia Mundial da Dança
18 de maio
Celebração do Dia Internacional dos Museus
28 de maio
Palmo e Meio de Leituras 2021 (online)
31 de maio
Comemorações do Dia Nacional do Pescador
1 de junho
“Vamos fotografar as nossas tradições”
Cerimónia de divulgação e entrega dos prémios aos vencedores da fase intermunicipal
19 de junho
Jornadas Europeias de Arqueologia
19 de junho a 29 de agosto
Exposição de Ana Margarida Machado
CIAB – Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia
junho e julho
Percursos pelo Património
Visitas guiadas aos centros históricos de Peniche e Atouguia da Baleia
de junho a outubro
Rota das Igrejas
Itinerário pelo Património Religioso do Concelho de Peniche
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AGENDA CULTURAL 2021

23 de abril
Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

Foi a primeira apresentação pública do Ensemble Agitato, projeto recém-constituído
integrando um coletivo de músicos da região
Oeste, sob a direção de Gerardo Rodrigues.
Tendo como palco a Igreja da Misericórdia
de Peniche, este ensemble interpretou um
repertório eclético e diversificado constituído
por obras de compositores tão diversos como
Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart ou John Williams.
Para celebrar a passagem de ano, o Município,
face aos constrangimentos da doença pandémica, optou por realizar a atividade da noite de
31 de dezembro com o DJ PDJ (Ricardo Rosado) em direto, através do Facebook.
Dia 1 de janeiro de 2021, concerto online com
MADCAT e, dia 2, com os BLACKDOGS.
Veja ou reveja estes vários momentos na página de Facebook do Município de Peniche.

Intervenção permanente
no Pinhal Municipal

Mais do que uma obrigação, é um investimento
vista no Plano de Gestão para 2019.
Prevê-se dar continuidade às medidas
previstas e ainda não executadas do
Plano de Gestão do ano de 2020 e programadas para o ano de 2021.
A organização da rede viária da floresta e da rede de aceiros, delineadas
em ambos os Planos, tem execução
prevista para 2021.
O Pinhal do Vale Grande, conhecido
por muitos como “Pinhal de Ferrel”, é
um espaço que merece, pelo que se
referiu anteriormente, uma atenção
permanente para que seja possível a
sua usufruição: “viver os seus lugares
e recantos”, mas também para a sua
salvaguarda: “valorizar os aceiros”.
Ao nível do planeamento e programação municipal, o objetivo passará pela
sua ampliação. Esta foi uma das razões pelas quais o Executivo Municipal entendeu que devia estar na esfera do controlo e jurisdição municipal.

Estão a decorrer, no âmbito do Plano
de Gestão do Pinhal Municipal de Vale
Grande aprovado em 2019, os trabalhos de limpeza de espécies infestantes. Trata-se de um trabalho de manutenção intensa e permanente que
visa concretizar prioridade de proteger e tratar uma zona nobre e de valor
inigualável do nosso concelho.
Consciente da importância de um património natural único no concelho, o
Executivo Municipal tomou as medidas necessárias para o defender e
preservar.
Em 2018, foi contratado o Plano de
Gestão Florestal para o Pinhal Municipal do Vale Grande.
Em 2019, foi aprovado o Plano Muni-

cipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios. Também em 2019, foi
constituída uma equipa de intervenção com cinco colaboradores para
dar início às medidas preconizadas
no Plano de Gestão Florestal em
termos de gestão e das medidas
complementares de prevenção previstas no Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios.
Desde então, executaram-se, de
forma continuada, ações de remoção de plantas infestantes, nomeadamente nos talhões 1, 2, 5, 6 e 9.
Neste momento, a equipa está a intervir no talhão 13, prevendo-se que
a próxima intervenção seja no talhão
8 e contando já com um estilhador
bio triturador recentemente adquirido.

Em paralelo, e de forma programada,
promoveram-se múltiplas intervenções de controlo de áreas de gestão de
combustível, de acordo com o previsto
na legislação.
Recentemente, procedeu-se à venda,
por hasta pública, do talhão 17, pre-

Ainda recentemente, no âmbito da
intervenção efetuada pela equipa
de limpeza florestal, com a desmatação da zona envolvente, foi
possível encontrar a Fonte dos Cabreiros. Numa colaboração com o
setor da Cultura, procedeu-se ao
reconhecimento, sinalização e levantamento do estado de conservação do imóvel.
O investimento neste património
natural passa pela institucionalização da equipa de sapadores, que
ficará assegurada com a contratação, através de concurso público e
cujo processo se encontra a decorrer.
JORNAL MUNICIPAL
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Zona Industrial de Vale do Grou
Apresentada a candidatura em dezembro
No mês de dezembro, foi apresentada pela Câmara Municipal de Peniche a candidatura para a
construção das obras de urbanização do Vale do
Grou, Lado Sul e com isso dar início à construção
desta Zona Industrial há muito almejada pela população e empresários.
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• Fomentar a criação de emprego;
• Promover o desenvolvimento do território de
forma sustentada e ordenada;
• Dinamizar o tecido empresarial existente com
forte capacidade de expansão
• Fomentar o desenvolvimento e ordenamento
industrial;
• Estimular a reestruturação e diversificação
dos setores económicos já implementados no
concelho, e potenciar novas iniciativas empresariais, nomeadamente:
- De base científica e tecnológica;
- Indústria transformadora;
- Indústria criativa (indústria 4.0 – industria
inteligente na vanguarda da manufatura);
- Indústria 5.0 (posicionar o ser humano no
centro da inovação e transformação tecnológica);
- Agroindustrial e agronegócios
- Transportes, armazenagem e logística;
- Comércio a retalho e por grosso;
- Eletricidade, gás, outros combustíveis e
fluídos;
- Água;
- Construção e obras públicas.
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Com 28 lotes disponíveis de várias dimensões —
315 m² a 52.700 m² — permitindo a instalação de
uma maior diversidade de empresas no espaço,
com os mais diversos usos desde armazém/indústria a serviços/comércio, esta unidade operativa
integra o Plano de Urbanização de Vale do Grou no
qual se prevê o alargamento por fases mediante as
necessidades.

Rua Eb

Estrada G

Designada por “Operações de acolhimento empresarial – Apoio à localização de empresas”,
esta candidatura prevê o financiamento a 85% das
obras de infraestruturas. Caso a candidatura mereça aprovação, as obras calculadas em cerca de
2.400.000,00 EUR têm um tempo estimado para a
sua realização de 18 meses e incluem arruamentos, rede de distribuição de água, rede de águas
residuais e pluviais, rede de gás, rede de infraestruturas telefónicas (ITUR) e rede de distribuição
de energia elétrica.
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estratégia, falar com os proprietários dos terrenos,
elaborar tecnicamente os projetos de urbanização
e execução, elaborar e apresentar a candidatura e
aprovar todos estes documentos pela Câmara Mu-

nicipal. Um trabalho moroso, mas assente numa
estratégia em que o Município é um fator de desenvolvimento do seu território e de desenvolvimento económico.

A Zona Industrial do Vale do Grou é peça importante
para o desenvolvimento desta estratégia, permitindo criar uma nova dinâmica no tecido empresarial
potenciando a figura do Interesse Económico Relevante Municipal (como mais uma ferramenta de
potenciar o desenvolvimento económico), definida
previamente nas politicas das Grandes Opções do
Plano e do orçamento aprovado, consolidado no
território e aceite pelo tecido empresarial. A atração de investimento conjuga-se a atração de talentos, divulgação das potencialidades do território e
da nossa identidade. Os serviços municipais têm
na sua estrutura orgânica um gabinete de apoio às
empresas, que trabalha numa dinâmica de equipa
multidisciplinar com o Gabinete de Planeamento
Estratégico Estudos e Projetos e com a Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística.

A nova zona industrial apresenta várias potencialidades, entre as quais se destacam a sua localização
e a capacidade para instalar empresas das mais diversas áreas económicas. Instalada praticamente
no centro do concelho com boas acessibilidades rodoviárias este espaço será uma oportunidade para
algumas empresas poderem sair de zonas que não
lhes permite o seu crescimento.

Nova Zona Industrial
apresenta potencialidades
únicas
Com o objetivo de deslocalização de várias empresas que hoje integram núcleos urbanos consolidados e destinados preferencialmente a zonas residenciais, com fracas acessibilidades, permitindo
melhorar a qualidade de vida dos habitantes.

A candidatura apresentada define igualmente
como oportunidades potenciar a indústria ligada à
economia do mar, criação de empresas na economia circular do turismo e agricultura, a criação de
emprego que permita combater o emprego designado de sazonalidade existente no concelho, e fatores de sustentabilidade associados à preservação
ambiental decorrente da deslocalização de empresas situadas em meios que carecem de especial
proteção.

Para mais informações contacte:

gabineteapoioempresas@cm-peniche.pt
Telf. 262 780 100 - 937 430 380
GAE (Gabinete de Apoio às Empresas)

PDM - Plano Diretor Municipal

Aguarda-se pronúncia de entidades sobre os Cadernos de Caraterização
O Município de Peniche está em fase de Revisão do
Plano Diretor Municipal (PDM). Trata-se de uma revisão profunda do seu atual plano aprovado em 1995.
Por determinação legal, um PDM deve ser revisto de
10 em 10 anos a fim de dotar os Municípios das ferramentas adequadas à gestão do seu território.
O PDM é o instrumento que define o quadro estratégico de gestão e desenvolvimento territorial do
município, a política municipal de solos, o modelo
territorial e as relações de interdependência com
os municípios vizinhos, integrando e articulando as
orientações estabelecidas pelos programas de ordem superior.
O Ordenamento do Território pressupõe duas fases:
o planeamento e a execução (operatividade).
Esta revisão encontra dois grandes desafios. O primeiro reside no facto de, desde 1995 até aos dias de
hoje, o território do concelho de Peniche ter sofrido
diversas alterações no que respeita à edificação e
ocupação de espaço, muitas das quais desordenadas
e sem cumprir as dinâmicas do que são as regras
nacionais e internacionais de construção de aglomerados urbanos. Pensar as cidades, vilas e aldeias
requer mais do que o aspeto arquitetónico das casas, há que trabalhar as infraestruturas, respeitar
critérios de sustentabilidade ambiental e económica
e também o respeito pela coesão territorial, o património, as tradições e as vivências. O segundo grande
desafio é a evolução da legislação nacional a nível de
condicionantes que o Município tem de respeitar. Em
1995, as condicionantes e especificidades da Reserva
Ecológica Nacional eram muito menos face às existentes atualmente. Também não existia um Plano da
Orla Costeira nos moldes do atual Plano da Orla Costeira-Alcobaça/Cabo Espichel (POC-ACE) ou do Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos.

O atual processo de revisão teve início em 2012 por
deliberação da Câmara Municipal. Numa primeira
fase, entre 2012 e 2020, a equipa técnica externa e
os técnicos do Município elaboraram os Estudos de
Caraterização da Revisão do PDM. Paralelamente,
iniciaram-se também os procedimentos no que respeita à delimitação das Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública, à Avaliação Ambiental Estratégica e ao Mapa de Ruído.
Uma vez concluído o levantamento da realidade do

O processo de revisão na Câmara Municipal 2012 / 2020
2012
12 JUN Abertura do Processo de Revisão
Atual Mandato
2018

31 OUT Revisão do Plano – esclarecimento e tomada de decisões
pelo Executivo
2019
1 FEV Revisão do Plano - Ponto de Situação e discussão

9 JAN Reunião da Câmara Municipal – Delimitação prévia da
Reserva Ecológica Nacional

26 MAR Propostas para a Península

9 ABR Apresentação das propostas de ordenamento elaboradas no
âmbito da revisão do PDM de Peniche, referentes à cidade de
Peniche e Vila da Atouguia da Baleia

18 JUN Objetivos e Ponto de Situação do Plano

23 ABR Objetivos e Ponto de Situação do Plano
11 JUN Ponto de Situação de Revisão do Plano
2 JUL Apresentação das Propostas para o Baleal e Ferrel

2 MAR Objetivos e Ponto de Situação do Plano

21 JUL Informação sobre a revisão do Plano Diretor Municipal
2020
8 OUT Revisão do Plano – Apresentação temática sobre solo rústico

10 SET Proposta de Planta de Ordenamento e Regulamento

4 NOV Revisão do Plano – Adiada a reunião

3 OUT Objetivos e Ponto de Situação do plano

28 DEZ Revisão do Plano – Prorrogação do Prazo

concelho em julho de 2020, foram enviados os Cadernos de Caraterização às diversas entidades para
pronúncia. Seguem-se as fases de: discussão do
regulamento e plantas (a decorrer), parecer final
das entidades (a decorrer), concertação com as respetivas entidades (só possível após os pareceres),
deliberação da Câmara Municipal para submissão
da Proposta Final do PDM à Discussão Pública, Discussão Pública, Aprovação pela Assembleia Municipal, culminando com a publicação em Diário da
República.
Sessões Públicas de apresentação das propostas
de Revisão do PDM do concelho de Peniche
O Executivo Municipal deliberou, para além da etapa
legal de discussão pública, iniciar o processo chamando a população a participar, pelo que, no início
do mandato, realizou reuniões públicas entre técnicos, Executivo Municipal, Juntas de Freguesia e população com vista à explicação da necessidade legal
de rever o Plano Diretor Municipal e apresentar as
propostas existentes do regulamento e plantas do
ordenamento.
Das reuniões preparatórias e sessões de esclarecimentos sobre a proposta em desenvolvimento resultaram 96 atendimentos a munícipes, em 4 meses
(tendo estes decorrido desde o término do período
das sessões de esclarecimento, até ao dia 5 de setembro de 2019).
Novas reuniões terão lugar após receção dos pareceres das entidades e discussão política, a agendar
pelo Executivo Municipal.
JORNAL MUNICIPAL
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Parque Municipal de Campismo
e Caravanismo de Peniche

2021 um ano decisivo para o futuro deste equipamento
andebol, o futebol de salão,o basquetebol e o ténis. O parque conta ainda
com duas zonas com cinco estações
de serviço para autocaravanas, junto
aos blocos 2 e 4. Existem ainda 6 blocos compostos por edifício de balneários e edifícios equipados com tanques de lavagem de roupa, tábuas de
engomar, lava-loiças e churrasqueira.
Existem ainda 33 fontanários dispostos por todo o parque.
O equipamento é também dotado de
um edifício de serviços, composto por
O Parque Municipal de Campismo e
Caravanismo de Peniche (PMCCP) foi
inaugurado em 1967 e a sua área de
utilização foi ampliada em duas fases.
As instalações do PMCCP têm sido
alvo de constantes restauros que lhes
permitiram incrementar a qualidade
da oferta ao nível do conforto e da segurança do espaço. Este equipamento
está a ser intervencionado pelo Município de forma a melhorar as respetivas infraestruturas, nomeadamente
a nível dos arruamentos, alvéolos e
edifícios.
A área de 12,6 hectares, com capaci-
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Está disponível uma lavandaria self-service, existe uma sala de primeiros
socorros, e atualmente existe um edifício que funciona como armazém geral do serviço. Junto à receção existe
um edifício que é utilizado como copa
pelos trabalhadores.

dade oficial para 2.000 pessoas, conta
com espaços para instalação de material de campismo, nomeadamente
alvéolos para caravanas e autocaravanas e áreas abertas para instalação
de tendas e caravanas. Possui ainda
espaços que permitem a instalação
de outras unidades de alojamento
como por exemplo bungalows ou tipis
(teepees).

Ao nível de espaços de lazer, o PMCCP dispõe de um parque infantil e de
um campo polidesportivo preparado
para a prática de modalidades como o

correntes, no entanto, o montante agora
necessário vai ter de exigir que o investimento seja efetuado com capitais de terceiros ou através da contratação de um
empréstimo por parte do município.

Não obstante o investimento feito nos últimos anos, o Executivo Municipal consciente das dificuldades nomeadamente
sobre o funcionamento, a diversidade de
serviços oferecidos e a segurança, está
a discutir a necessidade de efetuar um

restaurante, snack-bar, minimercado
e esplanada, atualmente concessionado e com funcionamento pelo exterior do parque. No mesmo edifício,
mas pelo interior funciona a sala de
convívio.

conjunto de intervenções muito exigente
ao nível das infraestruturas, edificações e
rede de segurança contra incêndios que
ascendem a cerca de 3.350.000,00 EUR.
Nos últimos três anos, as obras efetuadas
foram sempre com o recursos a receitas

Estes trabalhos englobam a remodelação das infraestruturas elétricas, de água
que incluem a construção de uma nova
rede de abastecimento de água; projeto
de segurança contra incêndios com uma
rede dedicada para bocas de incêndio e
carreteis; remodelação e reforço da rede
de saneamento e da rede de águas pluviais; remodelação dos edifícios cozinhas/

tanques (Blocos 1, 2, 3, 4 e 5), com substituição de telhados; remodelação da casa
do Guarda em Copa e Balneários para
pessoal; remodelação do edifício antiga
receção em lavandaria, balneários para
exterior e sala de jogos para interior; remodelação edifício antigo minimercado
em armazém e espaço de aluguer para
festas e eventos; instalação de sistemas
solares para água quente solar e produção de energia elétrica; criação de novos
espaços desportivos e de lazer; introdução de novas modalidades de alojamento
e plantação de nova arborização/vegetação.

Remodelação de instalações técnicas
como:
- alteração na rede de energia elétrica (alvéolos, edifícios, gerador emergência);
- iluminação pública;
- iluminação de emergência;
- gestão técnica centralizada;
-Telecomunicações;
- Public address system (PASystem).

Proteção animal

Investir na saúde animal é proteger a saúde pública
O Município de Peniche continua a investir na saúde animal e em medidas
para contrariar o abandono de animais de companhia e as suas consequências para a saúde pública e para
o bem-estar animal.

OS BENEFÍCIOS DA
ESTERILIZAÇÃO DE
CÃES E GATOS:
EVITA A REPRODUÇÃO E A SOBREPOPULAÇÃO;

Identificação e esterilização de
cães e gatos

A identificação de cães e gatos é obrigatória e consiste na implantação de
um microchip e no registo no Sistema
de Identificação de Animais de Companhia (SIAC). A identificação eletrónica é uma medida que visa contrariar
o abandono de animais pela promoção da adoção responsável. Desta forma, permite a responsabilização dos
detentores e garante que um animal
não possa ser abandonado ou maltratado inconsequentemente.
A esterilização de animais, nomeadamente de cães e gatos, é uma forma
de controlo da sobrepopulação animal
que também permite resolver problemas relacionados com o abandono de

DIMINUI O RISCO DE TUMORES
NOS ÓRGÃOS REPRODUTORES
ANIMAIS;
DIMINUI A AGRESSIVIDADE;
DIMINUI AS MANIFESTAÇÕES PRÓPRIAS DO CIO (RUÍDO, EMISSÕES
DE URINA E HEMORRAGIAS);
DIMINUI O RISCO DE FUGA DOS MACHOS QUE PROCURAM FÊMEA;
animais e a sobrelotação dos centros
de recolha.
O Município de Peniche elaborou o
pedido de apoio às esterilizações de

cães e gatos à Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV),
no total de 104 esterilizações realizadas entre 31 de julho e 30 de
novembro de 2020.

A intervenção do serviço municipal de veterinária permitiu reduzir
o número de animais nas ruas, através da esterilização e da adoção.
NÚMERO DE CÃES ESTERILIZADOS E IDENTIFICADOS ELETRONICAMENTE
ANO

NÚMERO
ESTERILIZAÇÕES CÃES

NÚMERO
ADOÇÕES

2018

48

46

2019

70

89

2020

58

76

O programa CED – Captura; Esterilização; Devolução
Através da implementação do programa CED, o serviço municipal de veterinária está a intervir nas colónias de gatos assilvestrados do concelho. Esta intervenção consiste na esterilização e na identificação eletrónica dos animais, mas
também na monitorização da colónia e do estado de saúde dos animais.

NÚMERO DE GATOS ESTERILIZADOS E IDENTIFICADOS ELETRONICAMENTE
ANO

N.º COLÓNIAS
INTERVENCIONADAS

N.º ESTERILIZAÇÕES
GATOS

NÚMERO DE
ADOÇÕES

2018

35

137

59

2019

43

128

87

2020

29

146

71

DIMINUI AS VISITAS INOPORTUNAS
DOS MACHOS EM CASO DE FÊMEA
EM CIO.

Sabia que...
Na defesa da saúde
pública, a Organização
Mundial de Saúde
(OMS) criou o conceito
“Uma Só Saúde”,
que reconhece que a
saúde humana está
relacionada com a
saúde animal e com o
Ambiente.
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS
DOS CONTACTOS:
croa@cm-peniche.pt
967285896
967285873

NÃO ABANDONE!
ADOTE!

Fonte: Serviço municipal de veterinária.
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Medidas de Gestão
A importância da gestão do património municipal

Menos despesa, mais investimento

PAGAMENTOS POR MULTIBANCO NOS DIVERSOS SERVIÇOS
INVENTARIAÇÃO E REGISTO DO PATRIMÓNIO
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
FORMAÇÃO
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL

Elevados custos de manutenção e longos períodos de
paragem das viaturas e máquinas levaram à decisão
de substituição parcial do parque municipal de viaturas e máquinas

O acompanhamento dos trabalhos realizados pelos
serviços municipais e o controlo rigoroso das despesas permitiu constatar a necessidade de substituição da frota automóvel e de máquinas do município.
Uma viatura que está constantemente na oficina significa duas coisas: elevados custos de manutenção e
paragens dos serviços. A título de exemplo, exemplo,

foi adquirida uma nova máquina pavimentadora em
virtude do atual equipamento se encontrar frequentemente avariado. Nos meses de verão de 2020, a
atual máquina avariou por diversas vezes, atrasando o asfaltamento calendarizado. Face ao avultado
orçamento apresentado para a sua reparação, optou-se por proceder apenas a pequenas reparações
que permitissem que a máquina funcionasse minimamente e foi adquirida uma pavimentadora nova.
Em 2021, será assim possível dar continuidade à calendarização do asfaltamento prevista para 2019 e
2020 que, em razão das sucessivas avarias de equipamentos e da falta de camiões e de outros equipamentos, não foi possível concretizar neste período.
A decisão de adquirir 2 camiões para o serviço de
obras municipais já está também tomada.

Vários outros serviços municipais, como a Divisão
de Energia e Ambiente, nomeadamente o serviço
de recolha de resíduos sólidos urbanos, sofreram
inúmeras perturbações em 2020 decorrentes da
avaria de viaturas. Nos meses de verão, verificou-se a avaria simultânea de três viaturas, incluindo
a de um veículo da empresa contratada para suprir
as necessidades de recolha decorrentes das nossas
avarias. Estas avarias constantes e sucessivas prejudicam as escalas e a correspondente recolha do
lixo dos contentores e moloks. Ao longo dos últimos
anos, tem-se verificado um problema de irregular
funcionamento da limpeza urbana em virtude de
avarias dos veículos destinados a este fim, um dos
quais tem mais de 20 anos e três contam com mais
de 10 anos.

35 NOVOS EQUIPAMENTOS / VIATURAS INTEGRAM
A FROTA DO MUNICÍPIO ENTRE 2018 E 2020
2018
VALOR ADJUDICADO

Aquisição de dumper
Aquisição de viatura
Aquisição de viatura
Aquisição de viatura usada de cabine dupla e caixa aberta
Aquisição viatura 9 lugares
Dumper
Aquisição de uma viatura
3 viaturas (locação financeira)
Cilindro
Trator agrícola
Destroçador hidráulico
Mini pá carregadora de rodas
Giratória hidráulica de rastos
Destroçador mecânico rebocável
Mini giratória escavadora de rastos
Aquisição de espalhador de asfalto
Aquisição de cisterna
Aquisição de pavimentadora de rastos
Aquisição de um trator agrícola
Aquisição de viatura usada

37 416,60 €
22 849,99 €
12 750,00 €

2019
VALOR ADJUDICADO

8 950,00 €
25 224,99 €
38 745,00 €
30 448,92 €
589 791,74 €
39 230,85 €
44 013,50 €
31 809,50 €
66 174,00 €
140 835,00 €
28 720,50 €
46 986,00 €
18 942,00 €
29 704,50 €
196 662,24 €
36 884,33 €
9 500,00 €

Leasing 13 viaturas (12 viaturas elétricas e 1 Plug-in)
Total
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88 498,75 €
73 016,59 €
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2020
VALOR ADJUDICADO

103 368,90 €

1 367 752,91 €
valores com IVA

Medidas
de Gestão

Ao procedimento de aquisição de dois veículos de
recolha de resíduos sólidos juntou-se o procedimento para aquisição de uma viatura para lavagem de contentores.
Todos as decisões de uma autarquia são acompanhadas por um procedimento frequentemente
moroso e que implica passar por um conjunto de
serviços e de prazos a cumprir. Em 2018, foi tomada a decisão de proceder à venda de viaturas
usadas e de sucata. Este ano, conseguiu-se realizar a hasta pública.
O ano de 2021 será importante para prosseguir o
exigente plano de renovação do parque de máquinas e viaturas municipais e para continuar o ajustamento e melhoramento das condições das instalações, recordando-se a recente aquisição de
12 viaturas elétricas, num sinal de que “sai mais
barato o pagamento das viaturas novas do que o
custo de manutenção das velhas”, aliado à necessidade de adoção comportamentos sustentáveis.
Estes números demonstram também o aumento
significativo do trabalho dos serviços administrativos. Quem tem acompanhado a evolução do
sistema de contratação pública nos últimos anos
sabe do aumento da carga burocrática existente
para as instituições que não se modernizaram no
tempo certo. A concretização deste conjunto de
procedimentos em tão curto espaço de tempo só
foi possível graças à restruturação do mapa de
pessoal levada a cabo nos últimos três anos.
Foram também implementadas outras medidas
de gestão com vista a facilitar aos cidadãos o contacto com a administração local. Foram instalados novos Terminais de Pagamento Automático
(TPA) que permitem a utilização do sistema contactless (pagamento apenas com aproximação
ao terminal) substituindo-se aos equipamentos
antigos. Foi ainda instalado o TPA em novos serviços, como na Divisão de Planeamento e Obras
Particulares.
Ao nível da restruturação dos serviços internos,

22 EQUIPAMENTOS/VIATURAS
DESTINADOS A VENDA OU ABATIDAS
VIATURAS PARA VENDA
EM ESTADO DE USO:

ANO

4 ligeiros de passageiros

2000 e 1999

1 ligeiro de mercadorias

1999

1 comboio turístico

2000

VIATURAS ABATIDAS:

FORMAÇÃO
8 000,00 €
7 000,00 €
6 000,00 €

ANO

5 000,00 €
4 000,00 €

3 ciclomotores

1965, 1988 e 1998

1 dumper

1986

3 ligeiro de mercadorias

1994, 1998 e 2000

1 ligeiro misto

1989

1 máquina

1981

1 pesado de mercadorias

1980

1 pesado de passageiros

1988

1 reboque de mercadorias

1991

1 cilindro

1993

1 retroescavadora

1988

2 semirreboques

1992 e 1999

a secção de património e aprovisionamento tem
vindo a trabalhar com vista a proceder à inventariação e registo de todo o património municipal.
Após o levantamento inicial há a necessidade de
manter atualizado o registo do património.
A gestão municipal passa igualmente pelos recursos humanos. Neste sentido dotou-se de maior
dinamismo o Serviço de Segurança e Saúde no
Trabalho (SST), colocando uma tónica especial na
concretização de políticas na área da segurança e
saúde no trabalho com vista à prevenção de riscos e doenças profissionais, análise da sinistralidade laboral e absentismo, promoção de ações
de formação internas e de sensibilização, ações
de formação externas, gestão e organização de
meios destinados à prevenção e proteção coletiva
e individual.

3 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FORMAÇÃO

Aliada à implementação de medidas de segurança
e saúde no trabalho, a aposta na formação permite também prestar um melhor serviço ao cidadão.

CUSTOS COM EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
2017

17 745,25€

2018

17 614,77€

2019

38 294,17€

2020

45 990,94€
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À conversa com...
NÁDIA ALICE OLIVEIRA

Técnica Superior de Segurança e Saúde no Trabalho.
NÁDIA ALICE OLIVEIRA É A NOSSA TÉCNICA SUPERIOR DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.
Com a sua pronúncia do Norte, já está entre nós desde 13 de setembro de 2010!
Nesta edição do Jornal Municipal ficam as respostas
às nossas questões sobre o que faz diariamente no
Município de Peniche.
EM DOIS OU TRÊS PARÁGRAFOS DESCREVE-NOS O
TEU TRABALHO…
Assegurar condições de segurança e saúde na prestação do trabalho aos seus trabalhadores, é uma das diversas obrigações que os Municípios devem cumprir
enquanto entidades empregadoras públicas.
No Municipio de Peniche, o Serviço de Segurança e
Saúde no Trabalho (SST) tem as competências de
prevenir e investigar todos os acidentes de trabalho, doenças profissionais, verificar as condições de
segurança dos trabalhadores na realização das suas
tarefas, promover as atividades de vigilância da saúde
no trabalho, informar e sensibilizar todos os trabalhadores dos riscos inerentes à sua atividade, e para o
cumprimento das regras de higiene e segurança no
trabalho.
Interliga-se com os demais serviços e com a cadeia
hierárquica do Município para que a sua principal
missão seja atingida.
A coordenação de segurança e saúde em algumas
obras de responsabilidade da Câmara Municipal de
Peniche é também uma das minhas competências.
Paralelamente, cabe a este serviço toda a gestão da
carteira de seguros do Municipio, quer se trate de
seguros de acidentes de trabalho dos seus trabalhadores, seguros no âmbito da responsabilidade civil
do Municipio para com os seus munícipes e atividade municipal, da segurança de edifícios municipais e

de gestão municipal, e seguros de toda a nossa frota,
máquinas e equipamentos.
No presente ano de 2020, e no atual contexto da pandemia da COVID -19, ao serviço de SST cabe também
a responsabilidade de colaborar e assegurar a implementação das medidas de prevenção que evitem
a infeção dos trabalhadores e a transmissão da doença, quer seja no âmbito das condições dos postos de
trabalho, quer seja na elaboração de planos de contingência, aquisição e distribuição de todos os equipamentos e materiais de proteção das instalações e
trabalhadores, entre outros.
O QUE MAIS TE MOTIVA NESTA FUNÇÃO?
Motiva-me o facto de não existir monotonia, diariamente são muito diversificadas as tarefas a desempenhar, bem como o contacto com os diversos colegas
e serviços.
Gosto de ajudar e lidar com as pessoas dos diversos
serviços, permitindo–me ter um conhecimento mais
alargado do que fazem, para que possa realizar o meu
trabalho de forma mais abrangente.
Motiva-me o sentimento de que estou a contribuir
diariamente, mesmo que por vezes com passos discretos, para que a segurança, a saúde e o bem-estar
no nosso trabalho, sejam cada vez mais uma realidade e preocupação constantes na nossa organização.
Esta é possivelmente a maior das minhas motivações!
QUAL É A MAIOR DIFICULDADE (OU O MAIOR DESAFIO) QUE SENTES NO TEU DESEMPENHO?
Uma das maiores dificuldades que sinto é ter de lidar
com a existência de uma diversidade de serviços municipais, dispersos pelo concelho, com atividades diversas, sentindo que não consigo chegar diariamente
da mesma forma a todos os trabalhadores.

Outra dificuldade é precisamente a existência de uma
grande diversidade de tarefas, que exigem que, a todo
o tempo, consigas resolver ou ajudar a resolver uma
situação, quer seja ela da área de recursos humanos,
de formação, de seguros, de saúde do trabalhador ou
de segurança de um equipamento de trabalho.
É um desafio constante conseguir transmitir a todos a
importância de uma Cultura de Segurança e do cumprimento das regras para evitar acidentes de trabalho.
QUE MENSAGEM FINAL GOSTARIAS DE DEIXAR A
QUEM NOS LÊ?
Passamos uma grande parte da nossa vida no nosso
local de trabalho… é muito importante que todos se
consciencializem que com pequenos passos e atitudes diárias de cumprimento de regras de segurança,
faremos a diferença…podendo ter um ambiente de
trabalho mais seguro, produtivo e com saúde!
Se aos nossos trabalhadores forem proporcionadas
as melhores condições de segurança e saúde, decerto
que também eles servirão melhor a população deste
Concelho!

Aprovado o Orçamento para 2021
O que mostram os números?
Rigor e Competência
A Assembleia Municipal aprovou em dezembro o orçamento municipal.
Assente num sentido de responsabilidade que quem gere
as contas públicas tem de demonstrar, o Executivo Municipal gere o seu orçamento, devendo controlar as despesas,
rentabilizar muito bem os recursos sempre limitados, fazer
face às necessidades crescentes num concelho em crescimento e realizar os melhores investimentos, com uma
gestão rigorosa, criteriosa e séria, em prol do desenvolvimento do município e da melhoria da qualidade de vida das
populações. O orçamento aprovado para 2021 demonstra
em números estes princípios.
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Esta gestão incide na elaboração anual de um conjunto de
orientações financeiras que enquadram as receitas e as
despesas do município: o Orçamento Municipal, as Grandes
Opções do Plano e o Plano Plurianual de Investimentos.
As receitas do município derivam, sucintamente, da cobrança de impostos, taxas e tarifas; da venda de bens de investimento; e sobretudo, das transferências, quer vindas do
Orçamento do Estado, quer obtidas através de candidaturas
a fundos da União Europeia.
No que respeita às despesas, o documento mostra gastos
que a autarquia tem, dividindo-se estas tecnicamente por

despesas correntes e de capital. As despesas correntes
prendem-se com os gastos relativos ao funcionamento da
autarquia (salários, aquisição de bens e serviços, despesas
com instalações, manutenção de equipamentos, entre outras); enquanto as despesas de capital são destinadas ao
investimento em obras públicas e projetos estruturantes.
A elaboração deste orçamento exigiu um esforço adicional
dos serviço decorrente da transição do POCAL (Plano Oficial
de Contas da Autarquias Locais) para o SNC-AP (Sistema
de Normalização Contabilística para a Administração Pública), que veio impor a criação de um orçamento a 5 anos,
cumprindo o princípio do equilíbrio orçamental.

Transferência de Competências da
Administração Central para o Município
Maior Proximidade, Mais Responsabilidade
O processo de transferência de competências da Administração Central para o Município de Peniche iniciou-se em 2019.
Por deliberação da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2019, o Município de Peniche aceitou a transferência de competências em matéria de: praias; vias
de comunicação; estruturas de atendimento ao cidadão; habitação; estacionamento público; bem como nos
seguintes domínios: saúde; áreas portuário-marítimas
e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e eco-

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO
DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO
Uma nova realidade, um novo desafio

O processo de transferência de competências no domínio
da educação, dada a dimensão das necessidades e responsabilidades para o Executivo Municipal, foi o maior desafio
dos vários domínios transferidos.
Já com responsabilidades no âmbito da educação há mais
de trinta anos, o Município deparara-se agora com um
grande desafio, porque são objetivos deste processo: melhorar a escola pública, incrementar a eficiência e a eficácia
da gestão dos recursos, promover a coesão territorial e a
adoção dos procedimentos inovadores e diferenciados de
gestão, permitir a otimização dos serviços prestados a nível
local; melhorar a qualidade do serviço público.
Com três agrupamentos de escolas e uma escola não
agrupada, passaram para as competências do Município
de Peniche o pessoal não docente das escolas básicas e
da educação pré-escolar, a componente de apoio à família,
designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao
prolongamento de horário pré-escolar; a gestão do parque
escolar e a ação social escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico; e os transportes escolares relativos ao 3.º ciclo do
ensino básico.

nómico não afetas à atividade portuária. Na mesma
sessão, deliberou não aceitar as transferências de
competências nos domínios da educação, da proteção e saúde animal e de segurança de alimentos e em
matéria da justiça.
O processo de transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais faz-se por aceitação
ou imposição legal. Assim, o processo de transferência de competências no domínio da educação passou
para o Município a partir de setembro de 2020.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
NO DOMÍNIO ÁREAS PORTUÁRIOMARÍTIMAS E ÁREAS URBANAS DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E
ECONÓMICO NÃO AFETAS À ATIVIDADE
PORTUÁRIA

e comunicações de emergência, equipamentos e
apoios de praia e equipamentos de apoio à circulação pedonal e rodoviária. Inclui ainda a concessão,
o licenciamento e a autorização de infraestruturas
e equipamentos para apoios de praia nas zonas balneares e o fornecimento de bens e serviços e a prática de atividades desportivas e recreativas.

O Município de Peniche aceitou a competência resumidamente designada por áreas portuário-marítimas,
tendo já assinado o contrato interadministrativo que
dá execução a esta descentralização. Para a sua concretização, é necessária a promulgação pelo Secretário de Estado da tutela. À Autarquia caberá a gestão
das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e
das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas urbanas
de desenvolvimento turístico e económico não afetas
à atividade portuária. A Docapesca – Portos e Lotas,
S.A. mantém as competências relativas à prestação de
serviços de venda do pescado em lota e à gestão do
porto de pesca.

A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
da autarquia está a reunir como os atuais concessionários com vista à transição dos processos de
licenciamentos existentes para o Município. Pretende-se, por um lado, a regularização de todas as
infraestruturas existentes e, por outro lado, dotar
os espaços de apoios de praia de condições de segurança e harmonia paisagística. A Divisão Administrativa e Financeira, após reuniões com os atores
locais, está a elaborar o regulamento de execução
das concessões e licenciamentos.

Mais proximidade, melhor gestão

Quanto às restantes competências transferidas,
no domínio do estacionamento público aguarda-se
que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
aceite o pedido de registo necessário na plataforma
informática para que esta se operacionalize. No domínio da habitação, o Município está em conversações com a Secretaria de Estado da Habitação e o
Instituto de Habitação e Reabilitação e Urbana para
concretizar a transferência de competências e o
parque habitacional deste para a gestão municipal.
Outras reuniões foram tidas com a ARS-LVT – Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
para operacionalizar a transferência dos recursos
humanos e da gestão e manutenção dos equipamentos. O processo de transferência de competências no domínio das vias de comunicação está a ser
trabalhado pelos serviços.

Assim, o Município passou a contar com mais 140 colaboradores, o que implica, entre outros aspetos, um acréscimo
da carga administrativa da Autarquia, traduzido, por exemplo, em encargos associados a seguros de acidentes de trabalho e medicina no trabalho, faltas por doença e processos
de aposentação, encargos com a ADSE, despesas inerentes
a novos contratos de pessoal não docente, desadequação
dos rácios, substituição de trabalhadores por falta e respetivos procedimentos concursais.

A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA
EDUCAÇÃO EM NÚMEROS
1.933.489,11 EUR – Recursos humanos
232.286,92 EUR – Apoios alimentares
285.592,00 EUR – Encargos com as instalações (incluindo
água, eletricidade, combustíveis, seguros, comunicações,
fotocopiadoras e parque informático, material de laboratório, produtos de higiene e limpeza, biblioteca, outros materiais, diversos consumíveis, entre outros)

RESTANTES COMPETÊNCIAS

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO
DOMÍNIO DAS PRAIAS
Este domínio inclui a limpeza e respetiva recolha de
resíduos, manutenção e conservação de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água e energia

Já se encontram concretizadas as transferências
de competências em matéria de exploração das
modalidades de jogos de fortuna ou azar, associações de bombeiros, cultura, áreas protegidas, património imobiliário sem utilização e estruturas de
atendimento ao cidadão.
JORNAL MUNICIPAL
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Transferência de Competências do
Município para as Freguesias
O processo de transferência de competências do Município para as Freguesias foi
também muito exigente. As Freguesias e o
seu trabalho são determinantes para a realização de um trabalho de proximidade.

As áreas sobre as quais pode incidir a
transferência de competências são:
A gestão e manutenção de espaços verdes;
A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e
sumidouros;
A manutenção, reparação e substituição do mobiliário
urbano instalado no espaço público, com exceção daquele
que seja objeto de concessão;
A realização de pequenas reparações nos
Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do Primeiro
Ciclo do Ensino Básico;
A manutenção dos espaços envolventes dos
Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do Primeiro
Ciclo do Ensino Básico;
A autorização da atividade de exploração de máquinas de
diversão;
A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
A utilização e ocupação da via pública;

SERRA D’EL-REI

FERREL

Já contratualizado com a Freguesia de Serra d’El-Rei: gestão e manutenção de espaços verdes; limpezas das vias e espaços; sarjetas e sumidouros;
manutenção reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público; realização
de pequenas reparações nos estabelecimentos de
Educação; manutenção dos espaços envolventes
dos estabelecimentos de educação; gastos administrativos, onde se inclui software, encargos diversos (eletricidade, água, higiene e limpeza, material
escritório, entre outras); encargos com recursos
humanos (assistente técnico e assistente operacional); combustíveis; e, encargos de manutenção.
Em termos de equipamentos, esta manutenção e
conservação inclui 8 papeleiras, 6 bancos e 7 abrigos rodoviários e, ainda, uma verba para a manutenção do polidesportivo (sintético) da EB1 de Serra
d’El-Rei, e atribuição de uma verba (comparticipação) para aquisição de dois equipamentos (máquina corta relvas e máquina roçadora de erva para
limpeza de arruamento).

Já contratualizado com a Freguesia de Ferrel: gestão e manutenção de espaços verdes; limpezas das
vias e espaços; sarjetas e sumidouros; manutenção
reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público; realização de pequenas
reparações nos estabelecimentos de Educação;
manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação; gastos administrativos,
onde se inclui software, encargos diversos (eletricidade, água, higiene e limpeza, material escritório, entre outras); encargos com recursos humanos
(assistente técnico e assistente operacional); combustíveis; e, encargos de manutenção.

No âmbito dos recursos humanos, em 2021 um
destaque no reforço de mais um trabalhador comparticipado, totalizando assim quatro.

No âmbito dos recursos humanos, em 2021, um
destaque no reforço de mais dois assistentes operacionais e um assistente técnico, a acrescer aos
cinco trabalhadores já comparticipados.

Total: 101.860,97 EUR
Acresce verba para aquisição de equipamento no
valor de 2.500,00 EUR

Total: 177.842,92 EUR
Acresce verba para aquisição de equipamento no
valor de 20.000,00 EUR
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Em termos de equipamentos, esta manutenção
e conservação inclui 29 papeleiras, 34 bancos e 5
abrigos rodoviários e ainda uma verba para a manutenção do polidesportivo (sintético) da EB1 de
Ferrel e a atribuição de uma verba (comparticipação) para aquisição de uma viatura/equipamento a
adquirir pela Junta de Freguesia.

O licenciamento da afixação de publicidade de natureza
comercial, quando a mensagem está relacionada
com bens ou serviços comercializados no próprio
estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à
fachada do mesmo;
A autorização da colocação de recintos improvisados;
A autorização da realização de espetáculos desportivos
e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares
públicos ao ar livre, desde que estes se realizem
exclusivamente na sua área de jurisdição;
A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e
queima de artigos pirotécnicos, designadamente foguetes
e balonas, bem como a autorização ou receção das
comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

ATOUGUIA DA BALEIA E PENICHE
Ainda em fase de contratualização com as Freguesias
de Atouguia da Baleia e Peniche: a gestão e manutenção de espaços verdes; limpezas das vias e espaços; sarjetas e sumidouros; manutenção reparação e
substituição do mobiliário urbano instalado no espaço
público; realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de Educação; manutenção dos espaços
envolventes dos estabelecimentos de educação; gastos
administrativos, onde se inclui software, encargos diversos (eletricidade, água, higiene e limpeza, material
escritório, entre outras); encargos com recursos humanos (assistente técnico e assistente operacional); e,
combustíveis e encargos de manutenção.
Nota: Os valores relativos às freguesias de Peniche e de Atouguia da
Baleia serão apresentados na próxima edição do Jornal Municipal.

SMAS

Intervenções
Apresentam-se algumas intervenções levadas a
cabo pelos SMAS, entre os meses de agosto e dezembro de 2020.
Além destes trabalhos, destaca-se também a remodelação da ETAR de Peniche, em curso.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CASAL DA ORDEM, ATOUGUIA DA BALEIA

SANEAMENTO - RUA DA FELICIDADE, BUFARDA

SANEAMENTO - RUA DA FIGUEIRINHA, BOLHOS

SANEAMENTO - RUA VALE DO MEDO, ALTO VERÍSSIMO

MANUTENÇÃO DE COLETORES - RUA 13 INFANTARIA, PENICHE

REMODELAÇÃO DOS FILTROS DA ETA DE S. DOMINGOS

REMODELAÇÃO DA TELEGESTÃO E SUPERVISÃO DOS SMAS

REMODELAÇÃO DA REDE
DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NA RUA DA PADARIA,
FERREL
REABILITAÇÃO DA GUARDA DO PAREDÃO DA ALBUFEIRA DA BARRAGEM DE S. DOMINGOS

REDE DE DRENAGEM
DOS BOLHOS

DESIGNAÇÃO
DA EMPREITADA:

EMPREITADA DE
EXECUÇÃO DA REDE
DE DRENAGEM
DOS BOLHOS
DONO DE OBRA:

SMAS DE PENICHE

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS
RESIDUAIS PLUVIAIS E AMPLIAÇÃO
DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICAS NAS RUAS DA CRUZ
DA LÉGUA E VALE DO MEDO,
ALTO DO VERÍSSIMO,
ATOUGUIA DA BALEIA

EMPREITEIRO:

SUBMERCI – CONSTRUÇÃO
E URBANIZAÇÕES, S.A.
CUSTO DA OBRA:

294.680 €

AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NOS BOLHOS,
ATOUGUIA DA BALEIA

JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021

37

Organização Municipal

O Mapa de Pessoal tem de ser dinâmico
Uma das vertentes determinantes para melhorar
o funcionamento dos Serviços Municipais e corresponder às necessidades dos cidadãos é conseguir organizar os múltiplos setores do Município. A
conclusão dos concursos de chefias de divisão foi
encarada como o primeiro patamar desse objetivo.
Estão também a decorrer de forma transversal alguns ajustamentos que contribuem para melhorar
o funcionamento de alguns setores.

Nomeados os chefes de divisão em regime de comissão de serviço:
CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DR.ª JOSSELÈNE NUNES

CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
ARQT. MIGUEL CARVALHO

NOMEADA EM 1 DE JULHO DE 2020

NOMEADO EM 1 DE JULHO DE 2020

CHEFE DE DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE
ENG.ª CATARINA CANHA

CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
ARQT. PAULA LAVADO

NOMEADA EM 2 DE NOVEMBRO DE 2020

NOMEADA EM 1 DE JULHO DE 2020

Seguir-se-ão mais algumas decisões e ajustamentos, atendendo à entrada dos responsáveis pelas chefias de divisão.

Duas divisões Municipais
Um retrato e objetivos para 2021
DIVISÃO DE ENERGIA E AMBIENTE
A direção desta Divisão foi assumida muito recentemente, no passado mês de novembro. Esta divisão
representa um grande desafio, pela visibilidade que
evidencia, principalmente em determinados setores
sob a sua responsabilidade, nos quais se destacam a
limpeza urbana, mais conhecida por “varredura”, a recolha de resíduos sólidos urbanos, quer seja através
de contentores ou de molokes e a recolha de monos
(móveis e outros equipamentos) deixados abusivamente na rua.
Entre outras exigências e insuficiências, está a dificuldade em combater as ervas infestantes devido ao
facto de o Município de Peniche ter optado por deixar
de aplicar químicos/glifosatos para combater o seu
crescimento nos espaços públicos.
Uma das dificuldades sentidas na mesma medida pela
Divisão de Obras Municipais é o facto de algumas máquinas e viaturas terem há muito ultrapassado o seu
prazo de vida útil e já não corresponderem às necessidades.
Outra das preocupações que tem merecido uma particular atenção são as instalações da ETRS – Estação
de Tratamento de Resíduos Sólidos e o Ecocentro da
Prageira, espaços para deposição e de transferência
de “lixos” vários, que são de vital importância numa
estratégia de sustentabilidade.
Em todas as divisões existem serviços que - quando
tudo funciona adequadamente - não têm visibilidade
pública: a recolha de resíduos efetuada todas as noites; os serviços prestados no cemitério; a limpeza dos
mercados e os serviços de informática são exemplos
dessa evidência.
A desmaterialização processual obriga a uma maior
exigência do setor da informática.
A opção do reforço dos meios e da utilização dos sistemas digitais é determinante para aumentar substancialmente as condições e, assim, melhor servir a
população, permitindo aos trabalhadores municipais
usufruir de melhores condições de trabalho para desenvolver as suas funções. Pretende o Município diversificar ainda mais as soluções tecnológicas, sendo
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Em 2020, o número
de efetivos sofreu um
aumento significativo
por conta do processo
de transferência
de competências
da educação e dos
estágios no âmbito
do Programa
de Estágios na
Administração
Pública.

Evolução do número de efetivos
463
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463
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464
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exemplo dessa opção política a colocação do sistema
de GPS na frota municipal, que deve ser estendido,
caso exista financiamento, a um sistema de controlo
nos contentores através de georreferenciação e controlo de peso, ou ainda a aplicações de comunicações
bidirecionais entre município, munícipes, instituições,
empresas e restantes atores. Passa também pela
aposta e reforço da comunicação digital, que tem um
papel tão importante nos nossos dias como fator de
sustentabilidade.

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
Um setor que recebeu em julho uma nova chefia e que
se deparou com um conjunto significativo de colaboradores divididos, no essencial, em várias e pequenas
equipas.
Sendo as instalações, na sua grande medida, desajustadas às necessidades de logística, organização e insuficientes para guardar os equipamentos e viaturas, o
Município arrendou um armazém junto ao atual Armazém Municipal, aguardando-se oportunidades futuras
para a construção de novos armazéns municipais.
Quanto aos asfaltamentos e falhando a hipótese de
acesso ao crédito para execução de grande parte das
necessidades de intervenção por empreitada, foram
equacionadas alternativas e optou-se por assumir o investimento na renovação da totalidade do equipamento
para asfaltamento e o reforço dos equipamentos que,
até então, o Município nunca tinha assegurado.
Para potenciar a produção desta equipa, estão em desenvolvimento os procedimentos para a aquisição de
dois camiões que garantam o transporte e o abastecimento de massas asfálticas em tempo útil.
Esta Divisão trabalha em áreas tão distintas como
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as obras municipais de asfaltamento, calcetamento,
demolições, obras nos edifícios municipais, acompanhamento e fiscalização técnica, análise de processos,
obras em habitação social, loteamentos municipais e
equipamentos públicos, apoio na realização de eventos e atividades municipais em que o município é parceiro. Fica aqui demonstrada a versatilidade e polivalência dos serviços municipais, mas também que são
um conjunto de serviços partilhados por vários outros
serviços. É esta equipa que executa as difíceis obras na
Berlenga, melhora a dignidade do Cemitério de Peniche, recupera e mantém as habitações sociais, repara
e mantém as escolas, as obras e as pinturas dos equipamentos, património edificado e outras infraestruturas municipais. São estes serviços que constroem
e reparam móveis e outros equipamentos, colocam e
mantêm sinalética, canalizações de água, estruturas
relacionadas com a serralharia, fazem asfaltamentos
e as correspondentes intervenções nos espaços públicos e tantas outras frentes de trabalho em simultâneo.
Neste domínio, mesmo com a transferência de competências nas freguesias há a necessidade, cada vez
maior, de se trabalhar em parceria, a fim de potenciar
a eficiência.
Conforme referenciado nas Grandes Opções do Plano
para 2021, na senda do que aconteceu em 2018, 2019 e
2020, demonstrou-se a necessidade de agir e de mudar a estratégia e começar a investir em equipamentos, dotando os trabalhadores dos meios adequados
para prestar um serviço com qualidade.

Nota: O retrato da Divisão Administrativa e Financeira e da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística
será apresentado na próxima edição do jornal.

Nopaper – Mais simples, Mais célere, Sempre disponível
Construtor de processos digitais ao serviço das obras particulares

Nopaper

O Nopaper é um construtor de processos que permite que técnicos, investidores e requerentes possam submeter os requerimentos e processos na
secção de obras particulares de forma eletrónica
de modo a que todo o processo seja mais simples
e mais rápido.

construtor de processos, com
entrega dos requerimentos via
eletrónica, disponível 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

As operações urbanísticas sujeitas a procedimentos
de apreciação, que vulgarmente designamos por
processos de obras estão sujeitas à verificação dos
elementos instrutórios definidos por lei, obrigando
muitas vezes os serviços a notificar o requerente/
técnico/promotor para aperfeiçoamento do pedido,
caso estejam em falta alguns elementos.

Outra medida que irá permitir a melhoria da eficiência nos serviços de obras particulares é o tratamento de informação e a implementação de novas
ferramentas no sistema de informação geográfica,
que estão a ser trabalhadas neste momento, de
modo transversal aos serviços.

Caso o(s) elemento(s) em falta não seja(m) apresentado(s) no prazo concedido o pedido é rejeitado
e arquivado o processo. O que obriga igualmente a
decisão e respetiva notificação.
Constata-se que a instrução irregular do processo é
responsável muitas vezes pelo atraso nas decisões,
o que acarreta um ónus para os serviços municipais
e uma perda para o requerente que viu frustada a
sua pretensão dentro do prazo espetável.
Para fazer face a esse problema muito significativo no concelho de Peniche, foi implementado o
construtor de processos digitais “Nopaper”, balcão virtual sempre disponível.
A implementação desta ferramenta digital obrigou a uma reestruturação de fundo da metodologia adotada na Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística. Foram necessários criar novos formulários, redefinir circuitos, apetrechar os serviços de equipamentos informáticos compatíveis
com as exigências, desenhar e implementar fluxogramas, dar formação e por fim avançar com a

sua utilização. Foram meses de trabalho não visível para que o “papel” deixe de circular entre os
serviços, dando lugar à utilização de ferramentas
digitais.
O Nopaper, como construtor de processos, só permite submeter o pedido, depois de todos os documentos instrutórios obrigatórios por lei estarem
submetidos, o que irá diminuir os processos que
são rejeitados liminarmente ou que são objeto de
notificação para aperfeiçoamento do pedido.
Outra das vantagens desta ferramenta é que as
notificações ao requerente são efetuadas por via
digital, permitindo ganhar tempo entre a decisão
(com a notificação ao requerente) e a passagem
à fase seguinte do processo, que muitas vezes se
traduz no início da obra ou obtenção do título de
utilização.

Todas estas medidas de desmaterialização permitem aos técnicos o acesso direto aos documentos
do processo, evitando assim o pedido de consulta de
processo e o pedido de cópias.

Sabia que:
De janeiro a novembro de 2020 entraram
na secção de obras particulares um total
de 2112 requerimentos, dos quais 613 são
“junção de elementos” e 249 são “pedidos
de certificação ou pedido de cópias simples”.

CONSULTE E SUBMETA O
SEU PEDIDO EM:
https://www.cm-peniche.pt/viver/urbanismo-mobilidade/
nopaper-plataforma-informatica-de-urbanismo

Edital / Aviso / Informação

Comunicação mais gráfica, mais simples, mais direta
Na estratégia municipal de desenvolvimento do site como uma ferramenta ao serviço do cidadão, desde o passado mês de novembro é
possível consultar editais, avisos e
informações municipais de forma
mais simples e direta.
A informação institucional deste
tipo de documentos mantém-se na
sua versão original, no cumprimento dos formalismos legais exigidos,
sintetizando-se o destaque da informação de forma mais gráfica

e acessível a todos os formatos e
múltiplas plataformas digitais.
Com o objetivo de prestar um serviço cada vez melhor aos cidadãos,
permitindo uma leitura mais rápida e apresentando-se num formato
mais apelativo e sempre disponível,
esta comunicação foi idealizada de
modo a poder ser integrada em redes sociais e para ser visível nos
mais diversos dispositivos, alcançando assim um maior número de
pessoas.
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Orçamento 2021
RECEITAS
CORRENTES

DESPESAS
CORRENTES

4 830 335,00 €

Transferências correntes
(do Estado)

9 513 465,00 €
483 800,00 €

Taxas, multas e outras
penalidades

6 986 600,00 €

Impostos

13 000,00 €

Outras receitas correntes

6 344 190,00 €

Despesas com o pessoal

9 993 240,00 €

Juros e outros encargos

80 330,00 €

Transferências correntes
e subsídios (Juntas de
Freguesia - Apoios a
Associações e outras
Instituições)

1 740 040,00 €

Outras despesas correntes

262 110,00 €

TOTAL DAS DESPESAS
CORRENTES

21 827 200,00 €

TOTAL DAS RECEITAS
CORRENTES

Aquisição de bens e
serviços

O quadro acima mostra-nos que as receitas
correntes ou de funcionamento são superiores às suas despesas, podendo com isto
o remanescente ser utilizado em despesas

18 419 910,00 €

Ativos e Passivos
financeiros (Empréstimos
para obras)

3 115 500,00 €

Outras receitas de capital

125 100,00 €

TOTAL DAS RECEITAS DE
CAPITAL

14 301 750,00 €

Reposições não abatidas
nos pagamentos

5 000,00 €
36 133 950,00 €

TOTAL DAS RECEITAS

15 783 920,00 €

690 220,00 €

Ativos e Passivos
financeiros
Outras despesas de capital

1 239 900,00 €

TOTAL DESPESAS DE
CAPITAL

17 714 040,00 €

TOTAL DAS DESPESAS

36 133 950,00 €

correspondem ao capital necessário para
o financiamento da componente não comparticipada pelos fundos comunitários das
obras estruturantes.

12.000.000,00 €

Todos os Municípios são contribuintes e
beneficiários deste fundo que tem como objetivo
apoiar os Municípios tendo em vista atingir os
objetivos de equilíbrio orçamental.

1.403.994,00€

1.400.000,00 €

800.000,00 €

10.000.000,00 €

8.000.000,00 €

2020

2021

0,00 €

2012

2014

2015

FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (TRANSFERÊNCIA DO ESTADO)

2017

2018

FUNDOS COMUNITÁRIOS E RESTANTE RECEITA

notícias
www.cm-peniche.pt

siga-nos em:
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2016

1.991.833,32€

2013

2019

952.547,80€

2019

311.954,15€

2018

777.972,73€

389.507,00€

2017

294.419,63€

364.560,00€

2016

570.571,54€

374.209,00€

2015

2.000.000,00 €

389.489,24€

372.667,00€

2014

421.135,00€

349.446,00€

2013

343.859,00€

2012

341.343,00€

200.000,00 €

217.630,24€

701.997,00€

400.000,00 €

4.000.000,00 €

2.404.645,09€

6.000.000,00 €

600.000,00 €
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Transferências de capital
e Aquisição de bens de
capital (Obras)

Evolução dos fundos comunitários e outras receitas

1.600.000,00 €

0,00 €

11 061 150,00 €

Receitas de Capital

Evolução FEF – fundo de equilíbrio financeiro

1.000.000,00 €

Transferências de capital
e Venda de bens de
investimento (incluindo
Fundos Comunitários)

de capital ou investimentos, desde que não
prejudique as regras de equilíbrio orçamental. Constata-se igualmente na tabela
que os empréstimos (passivos financeiros)

Receitas de Capital

1.200.000,00 €

DESPESAS
DE CAPITAL

10.624.890,00€

Venda de bens e serviços
correntes e Rendimentos
da propriedade

RECEITAS
DE CAPITAL

2020

2021

PENICHE
JORNAL MUNICIPAL

VERSÃO ONLINE
DISPONÍVEL

SUPLEMEMTO
JANEIRO 2021
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

INFO MAIL

ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE DA EDIÇÃO N.º 5 DO JORNAL MUNICIPAL

ATITUDES FACE À COVID-19
MEDIDAS GERAIS

DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO

SUPLEMENTO JORNAL
- JORNALMUNICIPAL
MUNICIPAL
JANEIRO 2021
2021
JANEIRO

1
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PROGRAMA DE APOIO AOS MUNÍCIPES AFETADOS PELA PANDEMIA COVID-19
E AO SETOR DO COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE

LADO A LADO
PELAS FAMÍLIAS COM A ECONOMIA LOCAL

42

JORNAL MUNICIPAL
JANEIRO 2021

PARA AS FAMÍLIAS:

PARA O SETOR DO COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE

Podem beneficiar desta medida os agregados familiares ou pessoas singulares, residentes no concelho de Peniche, há mais de 3 meses, com idade superior ou igual a
18 anos, ou inferior, desde que se encontrem em situação de autonomia económica,
e que apresentem rendimentos per capita inferiores ao estabelecido pelo valor de
60% do IAS (438,81€).

São estabelecimentos elegíveis os de comércio local com sede no concelho de Peniche, considerando-se, para o efeito, comércio local o comércio a retalho, com exceção de grandes superfícies comerciais, hipermercados, estabelecimentos de bebidas e tabacos, de jogos, de combustível, venda ambulante, instituições bancárias,
de crédito e seguradoras;

Apoios Mensais (até 3 meses):

Os estabelecimentos elegíveis deverão ser devidamente identificados com um elemento informativo (selo de estabelecimento aderente), e constar da lista de aderentes.

80€ (oitenta euros) por adulto/adolescente com idade igual ou superior a 13 anos;
50€ (cinquenta euros) por criança (até 12 anos inclusive).

As famílias e empresas podem efetuar a sua candidatura ou adesão, respetivamente
no site do Município em www.cm-peniche.pt ou presencialmente no Gabinete de
Apoio às Empresas, mediante pré-marcação, sito na Avenida Arquitecto Paulino
Montez (antigo edifício da Tesouraria).

CONDIÇÕES DO APOIO:
1. A medida “Lado a Lado” só pode ser utilizada em estabelecimentos aderentes ao programa, devendo o beneficiário certificar-se previamente dessa
adesão;

EXEMPLOS DE ESTABELECIMENTOS
ABRANGIDOS PELA MEDIDA LADO A LADO:

2. Destina-se à aquisição de bens essenciais, tais como bens alimentares,
artigos de higiene e limpeza, estando excluídos os bens considerados de luxo
ou supérfluos (tais como artigos de joalharia e relojoaria, telemóveis) e ainda
bebidas alcoólicas, jogos de fortuna ou azar, abastecimento de combustíveis
e medicamentos.

Talhos;
Mercado municipal;
Peixarias;
Mini-mercados;

3. O valor atribuído apenas pode ser descontado em compras iguais ou
superiores a 10,00 EUR.

Mercearias;
Perfumarias (aquisição de bens de higiene pessoal)

4. A utilização da medida “Lado a Lado” implica a emissão de faturas com a
designação e o número de identificação fiscal do Município, devendo o estabelecimento certificar-se da identidade do portador da medida “Lado a Lado
- Pelas famílias com a economia local”, solicitando a exibição de documento
identificativo.

Farmácias (aquisição de bens de higiene pessoal) – os medicamentos
estão excluídos, existindo apoios ao abrigo do “programa abem”.
Padarias e Pastelarias (desde que para aquisição de bens de primeira
necessidade)

5. O saldo da conta corrente da medida não é passível de conversão em
numerário ou outro meio de pagamento;
6. As compras inferiores ao valor atribuído para cada aderente não conferem
direito ao pagamento do remanescente em numerário;

MAIS INFORMAÇÕES EM:

www.cm-peniche.pt
Contacto: 937 430 380
E-mail: ladoalado@cm-peniche.pt ou gabineteapoioaempresa@cm-peniche.pt

7. Os produtos adquiridos por via desta medida não podem ser reembolsados com o objetivo de devolução em numerário.

CASOS CONFIRMADOS

RECUPERADOS

613

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO CONCELHO DE PENICHE
ÓBITOS

SET/20

OUT/20

NOV/20

17

5

AGO/20

25

130

115

4

31

61
27

51

4

JUL/20

3

JUN/20

1

29
15
3

MAI/20

47

1
9
1

ABR/20

3

4
5
1

MAR/20

4

3
0
0

122

224

331

477

Os dados apresentados no gráfico reportam ao dados recolhidos no último
dia de cada mês, com exceção de janeiro de 2021 que reportam a 17 de janeiro

DEZ/20

JAN/21
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