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editorial
HENRIQUE BERTINO BATISTA ANTUNES
Presidente da Câmara Municipal de Peniche

O Presidente da Câmara Municipal de Peniche 
Henrique Bertino Batista Antunes

Uma saudação a todos

Estamos a chegar ao fim desta etapa que habitualmente se designa como man-
dato autárquico. Foram quatro anos que, pelo muito trabalho realizado, pode-
riam corresponder a dez anos. Contudo, apercebemo-nos que quatro anos é 
pouco tempo para concretizar tantos sonhos e para recuperar  integralmente 
o atraso estrutural que o concelho vinha enfrentando. Tais sonhos passam por 
conseguirmos projetar e construir um concelho desenvolvido. 
Para continuarmos a trabalhar rumo ao desenvolvimento, é essencial que a 
Câmara Municipal assegure serviços mais céleres e adaptados aos exigentes 
dias que atravessamos. É nisto que temos vindo a trabalhar. 
Quero deixar uma palavra de reconhecimento a todos quantos têm trabalha-
do para tornar estes sonhos uma realidade. Reforço também o meu agrade-
cimento às pessoas que permanecem na linha da frente do combate a esta 
pandemia.
O meu muito obrigado!

Estamos numa fase crucial neste caminho para o desenvolvimento

É de extrema importância dar continuidade ao trabalho iniciado, dotando os 
serviços municipais de mais capacidades técnicas, concluindo o reforço e os 
ajustamentos do mapa de pessoal, nomeadamente ao nível das chefias prin-
cipais e intermédias, bem como da definição do número de trabalhadores e de 
recursos por cada setor municipal. Esta organização dos serviços municipais é 
uma peça fundamental para o desenvolvimento do concelho.
Outro elemento essencial é o complexo processo de revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) que, pelo trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas e com 
os contributos de todos, está a concluir esta etapa da responsabilidade do Mu-
nicípio.

Durante este mandato, o Estado optou por iniciar um processo de descentra-
lização das suas competências para as autarquias locais. Esta novidade para 
as autarquias implicou um esforço acrescido por parte de decisores e serviços, 
razão pela qual se verificou uma fase mais turbulenta no início, estando agora 
a decorrer com mais tranquilidade.
Estes são apenas alguns exemplos dos processos relevantes para o desenvol-
vimento que queremos para o concelho de Peniche. O Restaurante Nau dos 
Corvos é uma oportunidade e mais um exemplo do que podemos ser como 
referência.

Fundos comunitários

Todos sabemos que os processos de candidaturas aos fundos comunitários 
são muito morosos. No entanto, o trabalho desenvolvido permitiu superar 
obstáculos e avançar para que hoje seja possível termos obras estruturais 
a acontecer no concelho. São bons exemplos disto os projetos apresentados 
nas páginas 8 e 9  desta edição, que vos convido a ler.
Sem projetos não há candidaturas! Por isso temos, simultaneamente,  um 
conjunto de projetos em carteira prontos a submeter logo que surjam as 
oportunidades. Foi seguindo esta metodologia que apresentámos as candi-
daturas para a infraestruturação da Zona Industrial do Vale do Grou e para a 
construção do passadiço pedonal e ciclável Parque Urbano–Praia do Molhe 
Leste–Ligação ao Casal da Vala. Esperamos também pela oportunidade de 
apresentar a candidatura para a relocalização da Marginal Norte, cujo projeto 
de execução se encontra em fase final, pelo que se aguarda a publicação de 
aviso de candidatura ao Programa POSEUR.

Gestão autárquica

As intervenções a realizar pelo Município não se devem limitar às obras fi-
nanciadas, pelo que, neste mandato, realizámos um importante investimento 
no Pinhal Municipal do Vale Grande, com o propósito de o proteger e regene-
rar; na Ilha da Berlenga para requalificação dos equipamentos e infraestru-
turas; bem como inúmeras intervenções de requalificação e ordenamento, de 
que são exemplos recentes as obras efetuadas no cemitério da cidade ou no 
Campo da República.
Considero também obras do município todas as que foram executadas pelas 
juntas de freguesia, seja na Atouguia da Baleia, Cidade, Ferrel ou Serra d’El 
Rei. Todas tiveram apoio através do fornecimento de materiais ou financeiro 
ou e de recursos humanos.
A meu ver, a gestão autárquica assenta na proximidade com os munícipes, 
pelo que a atribuição de apoio às juntas de freguesia é fundamental. Nestes 
últimos quatro anos, atribuíram-se apoios às juntas de freguesia como nunca 
antes tinha acontecido! 
Com vista a concretizar todos estes objetivos, foi necessário dotar a Câmara 
Municipal de novos equipamentos, estruturas, máquinas e viaturas, através 
da aquisição de novos ou da substituição  dos que estavam obsoletos.
O que antes representava um desafio, hoje é uma motivação!
Obrigado a todos!
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A importância do diálogo

Esta é a 6.ª edição do jornal municipal 
neste mandato. É também a primeira vez 
que é nos é dada a palavra, apesar de 
sempre termos defendido que os mem-
bros da Câmara deveriam ter um espaço 
no jornal. 

Ao longo destes 4 anos, o Filipe Sales e 
eu defendemos o diálogo entre as forças 
políticas representadas na Câmara. Não 
compreendemos a política do “sei, posso 
e mando” que o Presidente da Câmara 
preferiu seguir. 

Em primeiro lugar, porque não é demo-
crática. Todos os eleitos na Câmara têm 
o dever de defender o que entendem ser 
o melhor para o nosso concelho e devem 
estar dispostos a chegar a um entendi-
mento. Isso só é possível através do diá-
logo, do compromisso. 

Em segundo lugar, porque sabemos que 
através do cruzamentos de ideias pode-
mos aperfeiçoar ideias, melhorar solu-
ções, em benefício da nossa terra.

Infelizmente, o diálogo não falhou apenas 
dentro das reuniões da Câmara Municipal. 
Falhou com as Juntas de Freguesia, que 
foram hostilizadas. Falhou com as asso-
ciações, que foram ignoradas. Falhou com 
os comerciantes, que foram esquecidos. 
Falhou com os empresários. Falhou com 
as pessoas, acusadas de quererem ser 
‘especialistas em PDM’. 

O diálogo falhou dentro dos serviços do 
Município, com uma falta de método de 
trabalho e de organização que levou ao 
desespero dezenas de funcionários. O 
Presidente da Câmara diz que “só querem 
ser chefes”. Nós dizemos que têm de ser 
bem chefiados para que o Município fun-
cione bem. 

A Grande Mudança prometida não aconte-
ceu. É preciso que a mudança seja mais 
do que um slogan. Tem de ser em bene-
fícios concretos para o nosso futuro. Não 
é apenas alcatrão. São oportunidades de 
emprego, criação de oportunidades, uma 
Câmara sempre disponível para ajudar e 
para resolver problemas. Agora que se 
fecha um ciclo, precisamos de uma verda-
deira mudança!

Cristina Leitão
Presidente da Comissão Política  
do PSD Peniche

O que marcou os 3 anos e meio deste 
mandato foi a pouca concretização, em 
oposto às promessas efetuadas à popula-
ção em 2017. A grande mudança assentou 
num somatório de levantamento de ne-
cessidades que culmina numa mudança 
de promessas não concretizadas!
Poderá se dizer que a não concretização 
se deve à deficiente situação financeira 
que encontraram na câmara, o que não é 
verdade. A CDU quando deixou de estar à 
frente dos destinos do concelho de Peni-
che, deixou a Camara Municipal com uma 
carteira de projetos aprovados invejável, 
e com uma situação financeira folgada. 
Deixamos múltiplos projetos planeados 
e em execução nas mais diversas áreas 
(habitação social, ambiental, acessibilida-
des, saúde, cultura) com o devido suporte 
financeiro, num montante de investimento 
de 21 milhões e setecentos mil euros. Fa-
lamos da requalificação do fosso da mu-
ralha, a remodelação da ETAR de Peniche, 
a requalificação das envolventes dos bair-
ros sociais, o Centro Escolar de Atouguia 
da Baleia, o planeamento e aquisição de 
todos os edifícios do quarteirão dos SMAS 
para reordenamento da rua 13 de Infan-
taria. 
Mas a título de exemplo, falamos no inves-
timento nos bairros sociais e suas envol-
ventes com um investimento de 1 milhão 
e 300 mil euros, em que parte da obra foi 
feita, mas sem brilho com um descuido na 
gestão do espaço comunitário, com im-
pacto na qualidade de vida populações. 
Gerir um concelho é ter um equilíbrio na 
distribuição equitativa de recursos pelas 
várias freguesias, e não ter uma atenção 
privilegiada à freguesia da cidade onde os 
meios colocados à disposição das popu-
lações se duplicam e se confundem entre 
os meios camarários e os meios da junta. 
Peniche merece! Mas as outras freguesias 
rurais do concelho de Peniche também 
nos merecem a nossa melhor atenção!
Gerir um concelho é prestar atenção às 
nossas associações do concelho e dar-lhe 
colaboração na sua sustentabilidade, pela 
importância que têm como espaço demo-
crático e de trabalho de proximidade com 
as populações.
Gerir um concelho é ter a capacidade de 
colocar uma equipa do executivo a funcio-
nar de forma coesa e integrada. 
Gerir um concelho é mantê-lo limpo para 
quem vive e para quem nos visita onde as 
competências camarárias sejam executa-
das com uma intervenção equitativa por 
todo o concelho 
É preciso fazer a mudança, mas não as-
sente na grande mudança, nem na verda-
deira mudança, mas na união de um con-
celho com um novo rumo!

Caras e caros Munícipes 
Nestes tempos que se querem de espe-
rança num futuro melhor, começo por 
deixar, em meu nome pessoal e como 
Presidente da Comissão Política Conce-
lhia do Partido Socialista, uma palavra 
de gratidão e de agradecimento a todos 
os profissionais de saúde, aos agentes da 
proteção civil, às forças de segurança, aos 
funcionários dos lares e dos serviços de 
apoio domiciliário, aos pescadores, agri-
cultores, aos trabalhadores municipais e 
a todos aqueles que durante este período 
pandémico têm garantido a produção e o 
fornecimento de bens essenciais, assim 
como, a todos aqueles que tiveram de 
cessar a sua atividade em virtude da pan-
demia Covid-19.  
Nestes tempos decisivos para todos nós, 
tenho plena consciência que o desenvol-
vimento do concelho de Peniche não se 
faz através de uma solução milagrosa ou 
com uma varinha mágica. Faz-se sim com 
muito trabalho, muita dedicação e sobre-
tudo com a capacidade de congregar a po-
pulação em torno de um desígnio maior, 
muito para além das lógicas partidárias 
ou da lógica de medição de egos, e esse 
desígnio maior tem de ser o desenvolvi-
mento de Peniche e a melhoria da quali-
dade de vida dos seus habitantes.
Sabemos que temos que aumentar a efi-
cácia e eficiência dos serviços municipais. 
Tendo bem presente que a celeridade 
nas respostas só será possível com tra-
balhadores municipais motivados e em-
penhados. Acreditamos que os nossos 
trabalhadores dão o melhor de si, mas o 
Presidente de Câmara e a sua equipa têm 
de garantir que esse esforço é traduzido 
num serviço de excelência para os nossos 
cidadãos.
O nosso concelho tem potencialidades 
únicas, mas que não estão devidamente 
aproveitadas. Termino reafirmando o nos-
so compromisso em trabalhar com uma 
estratégia definida e com ações concre-
tas para que essas potencialidades sejam 
traduzidas em bem-estar económico e so-
cial para as nossas populações. 

Forte Abraço 
Ângelo Marques

Opinião
CDU PS PSD GCEPP

Caros Amigos e Amigas

Foi a primeira vez que, em democracia, 
um grupo de cidadãos eleitores indepen-
dentes apresentou candidaturas às au-
tarquias locais do concelho de Peniche. 
Os nossos candidatos foram eleitos para 
a Câmara Municipal, Assembleia Munici-
pal e para as Assembleias de Freguesia às 
quais apresentámos lista.

Concedeu-nos a população o privilégio e a 
oportunidade de contribuir para governar 
os destinos do concelho.

Fomos a eleições com o objetivo de con-
cretizar uma Grande Mudança para o nos-
so concelho e as nossas gentes, sabendo 
que seria um mandato de muito trabalho 
e, obviamente, combate político. Quatro 
anos depois de abraçar este desafio, que 
se revelou maior pelas inúmeras forças 
de bloqueio e obstáculos, alguns mais vi-
síveis e propositados do que outros, posso 
afirmar que nunca um Presidente sofreu 
tantos bloqueios como eu. É evidente que 
nem todos querem a Mudança que o con-
celho precisa e merece.

Quem me conhece sabe que isso só me 
deu mais motivação para trabalhar pela 
nossa terra e refiro-me a recuperar o 
atraso de mais de 20 anos que esta tem, 
ou seja, duas décadas de oportunidades 
perdidas. Basta uma visita à Ilha da Ber-
lenga para vermos o que foi feito ou o fac-
to de só agora estarem a ser construídos 
os primeiros passadiços. A revolução di-
gital que iniciámos é outro bom exemplo.                  
A reorganização dos serviços técnico e ad-
ministrativos diria que vai a meio.

Sim, é verdade que algumas coisas não 
correram como ambicionávamos. Ao lon-
go do mandato apercebemo-nos de que 
não havia tempo para tudo, pelo que hou-
ve necessidade de estabelecer priorida-
des. Por exemplo, o processo de revisão 
do PDM, que herdámos, não estava devi-
damente preparado, surgiu a descentrali-
zação de competências, a pandemia e com 
isso tivemos de reafetar recursos para dar 
resposta a estas matérias.

Considero que alguns pertendem ignorar 
a Grande Mudança que estamos a cons-
truir e ela faz-se principalmente através 
das mentalidades!

Agradeço a todos os que procuram traba-
lhar e contribuir para que tenhamos um 
concelho melhor.

Obrigado!
Henrique Bertino 
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Serra D’El Rei
morrer de amores...
AMÉRICO DE ARAÚJO GONÇALVES
Presidente da Assembleia Municipal de Peniche

Caros munícipes, 

Enquanto aguardamos, ansiosamente, por reaver 
as nossas vidas e reorganizar os nossos quotidia-
nos, prossigo com o tributo à memória dos nossos 
autarcas.

Depois de ter evocado os presidentes da Câmara 
Municipal de Peniche no número dois deste jornal 
iniciei, nas edições seguintes, uma ronda pelas fre-
guesias do concelho: Atouguia da Baleia e Ferrel.
Chegou a vez de Serra D’El Rei. E, como costuma di-
zer-se, a última, mas não a menos importante. Com 
pouco mais de 9Km2 de área e 1.400 habitantes, 
apresenta um passado histórico e uma dinâmica de 
futuro, admiráveis.

Desconhece-se exatamente a sua origem, mas sa-
be-se que é anterior à fundação da nacionalidade, 
devendo ter sido habitada por povos romanos*. Com 

mais certeza se afirma ter sido centro de atração da 
fidalguia e eleita por diferentes monarcas em busca 
da diversão das caçadas e pescarias, tendo por isso 
sido objeto das respetivas benesses e privilégios.

De entre todos destaca-se D. Pedro I que por estes 
lados terá vivido a sua “história de amor e lágrimas” 
com D. Inês e que cederam as suas imagens aos re-
centes pórticos de identificação da localidade, que 
dão as boas vindas aos visitantes. De igual forma, 
o Palácio da Serra d’El-Rei ou Paço de D. Pedro I, 
considerado desde 1939 como Imóvel de Interesse 
Público, paço real gótico e manuelino, com recons-
truções românticas, apresenta forte ligação com a 
lenda de Pedro e Inês.

Hoje, a Serra, não sendo estância de veraneio para 
reis e fidalgos, apresenta uma incontestável dinâ-
mica que concilia modernidade e preservação da 
história, sendo prova disso a recente candidatura 

a fundos comunitários para criação do primeiro 
parque etnográfico da região Oeste que tem como 
principais linhas orientadoras promover a freguesia 
através das tradições, usos e costumes, combater 
a sazonalidade do turismo local, aumentar a oferta 
de animação turística local, valorizar os costumes 
e tradições na ótica do interesse coletivo, enquanto 
fator de identidade e de atratividade do território, e 
desenvolver ações promotoras de valores intercul-
turais e intergeracionais**.

O futuro constrói-se melhor quando conhecemos o 
passado.

Deixo-vos, portanto, o elenco daqueles que, eleitos 
em democracia, têm ajudado a construir o futuro.

O Presidente da Assembleia Municipal,
Américo de Araújo Gonçalves

  * Veja-se CALADO, Mariano, Peniche na História e na Lenda, 4.ª edição, 1991
**https://www.jf-serradelrei.pt/atividades/cultura/220-projeto-parque-etnografico-de-serra-d-el-rei

ROMÃO DE JESUS OLIVEIRA
(PS)

1977 - 1999

ALBERTINO CORREIA ANTUNES
(PS)

1990 - 1993

JOSÉ AVELINO RIBEIRO MADEIRA
(PS)
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JOAQUIM LEAL PATRIARCA
(PSD)

1980 - 1982

JORGE ALBERTO BOMBAS AMADOR
(CDU)

1994 - 2006

CARLOS MANUEL MADEIRA CEDOURA
(INDEPENDENTE)

1983-1985

ANTÓNIO FILIPE MONTEIRO VICTÓRIA
(CDU)

2006-2017

JORGE ALBERTO BOMBAS AMADOR
(CDU)

2017-2021
Atual presidente
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Município de Peniche recebeu novas 
viaturas para a recolha de lixo

Campanha de
Recolha do Lixo

Duas viaturas para recolha de resíduos sólidos urbanos  
e uma para lavagem dos contentores

Trate do lixo em 3 tempos

Concretizando mais um dos objetivos a que se pro-
pôs para este mandato, o Executivo conta agora na 
frota municipal com duas novas viaturas para a re-
colha de resíduos sólidos urbanos e uma para a la-
vagem de contentores.
 
As novas viaturas para recolha de resíduos vêm 
substituir duas viaturas que, embora ainda estejam 
em funcionamento, têm sofrido inúmeros períodos 
de paragem devido a avarias, com elevados custos 
de manutenção.
 
O fator económico não foi o único motivo que levou à 
aquisição destas viaturas. A capacidade em termos 
de volume e de compactação do lixo que permite 

diminuir o número de viagens à estação de trata-
mento para despejo é uma vantagem, sendo outro 
ponto forte a autonomia da caixa de compactação, 
que pode funcionar em separado da viatura. Tudo 
isto resulta também em melhores condições de 
trabalho para os colaboradores do município, que é 
outros dos objetivos do Presidente.
 
A decisão de comprar estas viaturas já tinha sido to-
mada em 2018, no entanto, o concurso público ini-
cial acabou por ser arquivado obrigando a um novo 
procedimento concursal.

Com a chegada das novas viaturas, foi necessário 
realizar ações de formação para os colaboradores, 
programar os equipamentos adaptando-os à nossa 
realidade para que pudessem entrar em funciona-
mento. Com estas viaturas é possível alterar as ro-
tas de recolha de resíduos aumentando a eficiência 
do serviço.
 
Além da aquisição destas duas viaturas de recolha 
de resíduos, o Município adquiriu uma viatura de 
limpeza de contentores que lhe permite fazer a la-
vagem dos contentores com maior frequência. 

A Câmara Municipal lançou no mês de abril uma 
nova campanha ambiental. Com o mote “trate do 
lixo em 3 tempos”, a campanha pretende sensibili-
zar as pessoas para a necessidade de acondicionar 
devidamente o lixo antes de o depositar nos con-
tentores.

Com três etapas simples — colocar o lixo num saco 
fechando-o devidamente; depositar o saco no con-
tentor; e fechar a tampa do contentor — protege-
mo-nos a nós e à nossa comunidade, bem como 
aos trabalhadores que diariamente asseguram a 
limpeza dos espaços públicos.
 
Esta campanha surge na sequência de uma estra-
tégia de sensibilização ambiental destinada a todas 
as faixas etárias que a Câmara Municipal tem leva-
do a efeito nos últimos anos. Juntos contribuímos 
para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
 
A campanha “trate do lixo em 3 tempos” conta 
também com a publicação de um vídeo nas redes 
sociais, afixação de autocolantes nos contentores, 
colocação de outdoors e faixas, distribuição de 
flyers e ações de sensibilização.

O investimento para aquisição  
das três viaturas foi de 476 650,00 EUR, 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
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Município de Peniche aprova medidas  temporárias                
e excecionais para associações e coletividades do concelho

Município de Peniche reforça colaboração com ARS-LVT no 
processo de vacinação do concelho
Primeiros dias de “Casa Aberta” originaram um afluxo extraordinário de pessoas ao Centro de Saúde

Os sucessivos estados de emergência decorrentes 
da pandemia de Covid-19 levaram a longos perío-
dos de confinamento obrigatório, prejudicando o 
regular funcionamento das associações e coletivi-
dades.

A redução das fontes de rendimento destas insti-
tuições no último ano levou a Câmara Municipal a 
aprovar, no final de abril, o Programa Municipal de 
Apoio Extraordinário e Temporário às Associações e 
coletividades do Concelho.

Este programa define um regime de apoio às asso-
ciações e coletividades concelhias que se dediquem 
às áreas da juventude, atividade cultural, recreati-
va, desportiva e/ou social, constituídas por pessoas 
coletivas de direito privado sem fins lucrativo. Dota-
do de um orçamento de 50 000,00 EUR, o programa 

Apoio às despesas correntes para atenuar o efeito dos estados de emergência

prevê a possibilidade de reforço da verba 
pela Câmara Municipal. O montante a atri-
buir a cada associação ou coletividade é 
definido em função dos custos efetivos dos 
últimos três meses do ano de 2019 com o 
valor mínimo de 500,00 EUR por entidade.

O formulário de candidatura a estas medi-
das de apoio está disponível do site 
do Município, na página dedicada 
ao associativismo.

Uma nova fase no combate
à pandemia de COVID-19
A pandemia causou alterações profundas na vida 
profissional e familiar de todos nós. O estado de 
emergência terminou no passado dia 30 de abril. 
Estamos perante uma nova fase no combate à pandemia 
que é de extrema importância, a vacinação. Esta está a 
cargo  da ARS-LVT, quer ao nível da coordenação quer 

Iniciou-se, no passado dia 25 de junho, uma nova 
fase do processo de vacinação, a denominada “Casa 
Aberta”, que permite a vacinação, sem marcação 
prévia, de pessoas com idade superior a 50 anos 
no centro de saúde da respetiva área de residên-
cia. Esta iniciativa originou um afluxo acrescido de 
utentes às instalações do Centro de Saúde de Peni-
che, o que levou o Município a contactar de imediato 
os responsáveis da ARS-LVT no sentido de apelar 
ao reforço dos meios no terreno. A ARS-LVT pron-
tificou-se a reforçar a equipa de enfermagem. O 
Município de Peniche, por sua vez, disponibilizou de 
imediato apoio logístico, nomeadamente o reforço 
dos colaboradores municipais no local, bem como 
a cedência e a instalação de uma segunda tenda, 
permitindo deste modo criar melhores condições 
aos munícipes.

da operacionalização. Contudo, o Município tem vindo a 
colaborar desde o início, a nível das condições físicas, 
propondo um espaço que permitisse aos utentes 
beneficiarem de uma melhor qualidade do serviço 
prestado, bem como a nível administrativo.
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Fundos Comunitários
Um motor de desenvolvimento de um território

   29/08/19

26/12/18

18/10/19

22/12/18

21/12/18

15/02/18

15/03/18

15/03/18

29/08/19

08/01/21

Estabilização da Arriba do Porto de Areia Sul

Recuperação do Fosso da Muralha - 2.ª Fase - Requalificação da Rua da Ponte Velha

PEPAL - Integração de Jovens e/ou Adultos no Mercado Laboral

Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica

Construção do Percurso Pedonal Ciclável - Ligação ao Casal da Vala

Valorização Paisagística do Depósito Funerário de Catástrofe do Naufrágio do Navio San Pedro de Alcantara

Capital da Onda - Rebranding: Estudo de Mercado e Plano de Marketing

Criação da Marca “Renda de Bilros de Peniche”

Passadiços e outras Intervenções: Cordão Dunar da Baía Norte - Praias da Cova da Alfarroba, Baía e Baleal Campismo

Elaboração de Estudos e Projetos para Intervenções de Proteção do Litoral - Relocalização da Estrada Marginal Norte

                394 754,80 € 

    1 816 241,90 € 

        204 536,64 € 

    3 194 473,40 € 

        255 980,99 € 

        145 139,25 € 

           49 200,00 € 

           36 900,00 € 

        469 271,97 € 

           78 750,75 € 

As candidaturas aos fundos comunitários são uma opor-
tunidade que os municípios têm para fazerem as refor-
mas estruturais que os territórios necessitam.

O desafio de quem gere estes fundos consiste em sele-
cionar as prioridades. Para os municípios, o desafio incide 
na visão que os executivos têm de ter para a programação 
e a capacidade de realizar estudos prévios e projetos de 
execução e, posteriormente, na capacidade que têm de 
concretizar projetos atempadamente.

As exigências e o rigor aumentam continuamente, daí 
resulta a importância de ter uma estrutura organizada 
e com capacidade de produzir trabalhos que vão ao en-

contro das verdadeiras necessidades de um território e 
da sua comunidade. Tornar os territórios mais prósperos, 
mais solidários e mais justos.

CANDIDATURAS APROVADAS NO MANDATO ANTERIOR 
E COM EXECUÇÃO NESTE MANDATO

Os PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Admi-
nistração Local decorreram no período entre 2017-2019.

A obra do Centro Escolar de Atouguia da Baleia termi-
nou em 2020, faltando finalizar a sua execução financei-
ra. Ainda no decorrer deste mandato, foi necessário re-

tificar o projeto de especialidades, o que aconteceu em  
03-01-2018, aprovar o concurso público para a emprei-
tada de execução das infraestruturas do loteamento da 
unidade de execução, tendo esta ocorrido em 29-01-2018, 
entre outros atos como suspensões dos trabalhos, reti-
ficações à construção e reprogramação da candidatura.

A obra do Forte da Consolação foi objeto de prorrogação 
em virtude de terem surgido circunstâncias imprevistas 
e, com isto, a necessidade de alterar o projeto e recolher 
pareceres das entidades.

DATA DE SUBMISSÃO
 DA CANDIDATURA VALOR

   30/06/16

29/12/15

17/10/16

31/03/17

Centro Escolar de Atouguia da Baleia (reprogramação de 15/04/2021)

PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 

Territórios com História: O Mar, a Pesca e as Comunidades - Programação Cultural em Rede dos 

Municípios de Ílhavo, Peniche e Murtosa

Recuperação do Forte de Nossa Senhora da Consolação

    3 348 452,56 € 

           76 367,03 € 

        

406 800,00 € 

        612 430,99 € 

DATA DE SUBMISSÃO
 DA CANDIDATURA VALORCANDIDATURAS APROVADAS NO MANDATO ANTERIOR E COM EXECUÇÃO NESTE MANDATO

CANDIDATURAS APRESENTADAS E EXECUTADAS NESTE MANDATO

O trabalho desenvolvido numa candidatura implica um 
conjunto de atividades realizadas por vários serviços mu-

nicipais. Trata-se de um profundo trabalho de programa-
ção, estudo, elaboração de projetos, recolha de parece-

res, aprovação e, por fim, a respetiva submissão a quem 
gere os fundos para avaliação e consequente decisão. 

CANDIDATURAS APRESENTADAS E EXECUTADAS NESTE MANDATO

Data da Submissão

2015

2016

2017

2017

2020

a decorrer

Execução - Data de Finalização

TOTAL
4 444 050,58 EUR
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   30/10/20

30/10/20

28/10/20

29/06/19

15/03/19

29/09/20

30/10/20

24/07/20

   15/12/20

30/10/20

05/03/21

29/04/21

30/04/21

30/04/21

18/03/21

Rota Patrimonial “Voltas de Mar”

De Costa (En)Costa - Valorizar o património geológico

Remoção de Fibrocimento das escolas

Reabilitação das Muralhas de Peniche

SMARTOCEAN - Parque de Ciência e Tecnologia do Mar de Peniche

Cinebanda

Recuperação da Barca de armação “Júdice Fialho”

Aquisição de Viatura Elétrica Renault Kangoo (e carregador)

Área Localização Empresarial do Vale do Grou

Exposição “A Baleia em Atouguia: a pesca como base da identidade 

marítima concelhia”

Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais

Reabilitação das Rampas do Fosso da Muralha

Musealização do Sítio Arqueológico Morraçal da Ajuda - Forno n.º 1

Construção de Passadiço Pedonal e Ciclável - Parque Urbano - Praia 

do Molhe Leste - Ligação ao Casal da Vala

Rota do Património de Peniche - Paisagem Cultural Rural

                        145 140,00 € 

           30 750,00 € 

        504 467,25 € 

    1 177 823,24 € 

    3 528 441,63 € 

           47 812,00 € 

           28 290,00 € 

           54 740,00 € 

                            4 672 619,09 €

           41 820,00 € 

        171 383,95 € 

        142 032,50 € 

        586 775,81 € 

        555 000,00 € 

           

51 967,50 € 

DATA DE SUBMISSÃO
 DA CANDIDATURA

DATA DE SUBMISSÃO
 DA CANDIDATURA

VALOR

VALOR

CANDIDATURAS SUBMETIDAS E APROVADAS

CANDIDATURAS SUBMETIDAS E A AGUARDAR DECISÃO  

Com a aprovação da candidatura, tem início mais uma 
fase processual que, resumidamente, se traduz na ela-
boração das peças de cada procedimento (designadas 
por caderno de encargos e programa de procedimento), 
apresentação de propostas, validação, aprovação, fina-
lizando-se com a adjudicação da obra. No decurso da 
obra, há também um conjunto de serviços municipais 
que continuam a trabalhar no processo. Desde a fisca-
lização de obra, ao gestor do procedimento, passando 
pelo responsável pelo plano de segurança, a contabi-
lidade, a tesouraria, o gabinete de planeamento estra-
tégico, estudos e Projetos até ao responsável político. 

Esta responsabilidade cabe ao Presidente ou à Câmara 
Municipal.

Após as candidaturas terem sido aprovadas pela enti-
dade gestora dos fundos comunitários, cabe ao Municí-
pio dar início à fase do concurso e contratação pública 
para a realização da obra. Os trabalhos de remoção de 
fibrocimento das escolas já foram objeto de contrata-
ção pública, estando previsto o seu início para o período 
de férias letivas. A obra de reabilitação das Muralhas 
de Peniche aguarda o visto do Tribunal de Contas, para 
posterior adjudicação.

A submissão de candidaturas só é possível quando se 
concilia o aviso de abertura da candidatura por parte 
da entidade que gere os fundos com o projeto de exe-
cução por parte do Município. Face à carga burocráti-
ca de toda uma candidatura, torna-se essencial que 
os municípios procedam ao levantamento das suas 
necessidades e respetiva programação a fim de, no 
curto prazo de submissão de uma candidatura, poder 

apresentar toda a documentação necessária. Exemplo 
do que se referiu anteriormente, foi o trabalho reali-
zado pelo Executivo Municipal na candidatura apre-
sentada para a Área de Localização Empresarial de 
Vale do Grou. A candidatura foi submetida em dezem-
bro de 2020, mas já contava com meses de trabalho. 
Foi necessário falar com os proprietários dos terre-
nos, elaborar e aprovar as obras de urbanização com 

o respetivo projeto de execução e planta de solução 
urbanística, trabalhar em minutas de contrato e na 
abertura do regulamento, entre outro passos, tendo o 
assunto sido agendado para as reuniões da Câmara 
Municipal em 10-08-2020, 19-10-2020, 26-10-2020,  
09-11-2020 e com a deliberação final para submissão 
da candidatura em 02-12-2020.

CANDIDATURAS SUBMETIDAS E A AGUARDAR DECISÃO

CANDIDATURAS SUBMETIDAS E APROVADAS

Execução - Data da Submissão

2018

2019

2021

Execução - Data da Submissão

2019

2020

Execução - Data da Submissão

2020

2021

TOTAL: 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

22 828 363,25 EUR

6 645 249,70 EUR

5 517 464,12 EUR

6 221 598,85 EUR

“...o município de Peniche encaixa 838,5 mil euros 
para os trabalhos de reabilitação das muralhas, 

que irá receber ainda uma verba de 7,2 mil 
euros para os trabalhos de recuperação do Forte           

de Nossa Senhora da Consolação.”
Fonte: Diário de Leiria – 07/05/2021
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Obras Financiadas
Quatro das candidaturas submetidas, aprovadas e com execução de obra (2017/2021)

Estabilização da Arriba do Porto da Areia Sul

Recuperação do Fosso da Muralha
2.ª Fase - Requalificação da Rua da Ponte Velha

Recuperação Ambiental do Cordão Dunar da Baía Norte – 
Praias da Cova da Alfarroba, Baía e Baleal Campismo

Reabilitação do Edifício da Antiga Central Elétrica
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Reabilitação das rampas
do Fosso da Muralha

A Câmara Municipal aprovou, no passado dia 8 de 
fevereiro, a candidatura do projeto “Kher Nevo”, 
que significa “casa nova” em dialeto romani. A de-
signação do projeto traduz a vontade do Executivo 
e expressa a esperança das comunidades ciganas 
acampadas em aceder a uma “casa nova” e a uma 
“vida nova” e, com isto, melhorar a sua qualida-
de de vida e o acesso a novas oportunidades. Esta 
proposta de intervenção pretende contribuir para 
a concretização de algumas medidas previstas na 
Estratégia Local de Habitação.

Este projeto tem como finalidade apoiar a inclusão 
da comunidade de etnia cigana, nomeadamente 
as famílias ciganas que vivem em acampamento, 
através da mediação intercultural no concelho. 

Acresce ainda o propósito de resolver um problema 
que se arrasta há dezenas de anos e que se prende 
com a necessidade de integração e envolvimento 
da comunidade.

Com um público-alvo constituído por 48 famílias, 
193 indivíduos distribuídos pelos núcleos precários 
dos acampamentos designados por Fonte Boa, Ba-
teira e Casais de Santa Bárbara, este projeto visa 
contribuir para a integração das comunidades ci-
ganas do território através da promoção de redes 
e parcerias capazes de criar pontes entre cidadãos 
e instituições.

A candidatura apresentada ao Programa Opera-
cional de Inclusão Social e Emprego centra-se 
na estratégia que o Executivo Municipal delineou 
para a coesão social, a melhoria da qualidade de 
vida e a convivência intercultural através de uma 
gestão positiva, participativa e preventiva, promo-
tora da mudança a partir dos intervenientes locais, 
unindo as diferentes sensibilidades, prevenindo e 
mediando o conflito, promovendo a inclusão social 
e combatendo a pobreza e a discriminação. Este 
problema não se resolve apenas com a atribuição 
de casas à comunidade cigana, passando obrigato-
riamente por uma intervenção de integração pro-
movida pela Câmara Municipal. 

Apresentada 
candidatura 
para o projeto 
de Mediadores 
Municipais e 
Interculturais
Uma candidatura 
enquadrada na Estratégia 
Local de Habitação

No passado dia 29 de abril, o Município de Peniche 
apresentou a candidatura para a reabilitação das ram-
pas e das escadas de acesso ao Fosso da Muralha de 
Peniche. Este projeto insere-se na estratégia de in-
vestimento para a conservação, proteção e promoção 
e desenvolvimento do património cultural.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal tem trabalha-
do para ter em carteira um conjunto de estudos pré-
vios e projetos de execução com vista a beneficiar de 
apoios comunitários para investir nas mais diversas 
áreas. Tratam-se de obras estruturais e necessárias 
para o desenvolvimento do território. O recurso a fun-
dos comunitários permite canalizar fundos próprios 
para outros investimentos, também eles necessários 
e que não são financiáveis. Esta estratégia municipal 
permitiu apresentar novas candidaturas desde o início 
do ano.

As rampas e as escadas de acesso ao fosso inundado 
das muralhas de Peniche localizam-se entre o Forte 
das Cabanas e o Baluarte da Misericórdia, junto à an-
tiga cortina do Cais. O Cais ou a Doca do antigo porto 
de Peniche, designado Portinho do Meio.

Apresentada candidatura ao Programa Centro2020

A cortina do Cais, o Forte das Cabanas e o Meio Balu-
arte da Misericórdia protegiam a Doca que servia de 
abrigo a embarcações e atendia ao movimento intenso 
de comércio de pescado e de outras mercadorias.

Nos anos 50, é suprimida a cortina do cais para  
o alargamento da Rua Almirante Reis (atual Avenida 
do Mar), situada entre o Largo do Município e o Lar-
go da Ribeira, e para o melhoramento do largo onde 
está situado o edifício da Câmara Municipal. No âm-
bito desta obra, houve a necessidade de construir um 
muro de suporte da doca, construiu-se assim uma 
nova rampa de acesso.

A intervenção de reabilitação inclui a consolidação de 
juntas abertas e área pavimentada, colmatação de fen-
das, limpeza de elementos pétreos, reforço estrutural, 
reposição de elementos de cantaria e outros trabalhos 
de construção civil.

O investimento totaliza 142 032,50 EUR, cabendo ao 
Município o valor de 21 304,87 EUR e ao FEDER os res-
tantes 120 727,63 EUR.

Na segunda edição do jornal municipal, foi noticiada a 
apresentação da candidatura à Musealização dos for-
nos do Morraçal da Ajuda. Esta candidatura contava 
com um investimento elegível máximo de 166 300,00 
EUR, destinando-se a permitir apresentar junto da 
comunidade uma série de conteúdos expositivos que 
refletem o historial piscatório e conserveiro do territó-
rio. Contudo, no projeto de execução verificou-se que 
a estimativa orçamental rondaria os 500 000,00 EUR, 
o que levou a que a Câmara Municipal deliberasse, em 
janeiro de 2021, desistir desta candidatura.

Em fevereiro de 2021, abriu o aviso de concurso para 
candidaturas no âmbito do Património Cultural. Tendo 

Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da Ajuda
com nova candidatura

o Município de Peniche já o projeto de execução para 
a Musealização do Sítio Arqueológico do Morraçal da 
Ajuda, no total de 509 124,48 EUR (valor sem IVA), deli-
berou apresentar nova candidatura, que está a a guar-
dar decisão.

O investimento prevê a realização de escavações ar-
queológicas, operações de conservação e restauro, 
elaboração e produção de conteúdos e a respetiva 
empreitada, o que permitirá promover a recuperação 
e a divulgação de um elemento patrimonial da pesca 
associado à memória coletiva da comunidade costeira 
do oeste.

Escavações arqueológicas e operações de conservação  e restauro são alguns dos trabalhos previstos
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Município retomou as
ações de deservagem
Controlo de ervas infestantes sem glifosatos

O controlo de ervas infestantes é uma atividade per-
manente dos serviços municipais. 

Com a decisão de substituir a aplicação de glifosa-
tos por métodos de controlo de ervas infestantes 
não nocivos para o ambiente, o município viu-se 
confrontado com um crescimento mais rápido des-
tas ervas no espaço público e consequentemente  
a necessidade de encontrar soluções alternativas 
na limpeza do espaço urbano.

Complementando a reabilitação da calçada que 
teve início no final do ano passado, visando en-
tre outros propósitos, reduzir o crescimento de 
novas ervas infestantes, o município implemen-
tou uma metodologia alternativa de controlo 
de ervas infestantes, que consiste no recurso 
 a roçadora de linha para o corte das ervas. Após 
a fase de corte são removidas as ervas e pulveri-
zados os passeios e largos com recurso a equi-
pamento manual.

Para levar a cabo esta ação foram constituídas 
várias equipas de trabalho, dividindo-se a cida-
de em várias zonas de intervenção.

O Parque Urbano da Cidade é um espaço de exten-
sa mancha verde de vegetação arbórea, arbustiva 
e relvados, constituindo um ecossistema local com 
uma contribuição significativa na interligação com 
os espaços naturais a norte e sul, designados por 
sistemas dunares.

Tendo em conta a necessidade de reforçar a fun-
cionalidade ecológica deste ecossistema, a Câmara 
Municipal levou a efeito uma intervenção com o ob-
jetivo de consolidar as áreas de canteiros destina-
dos à plantação de árvores, com recurso a espécies 
autóctones e alóctones, adaptadas às condições 
de solo e clima locais, nomeadamente ao vento 
frequente e intenso carregado de salsugem, e um 
substrato arenoso pobre em nutrientes e com mui-
to baixa capacidade de retenção de água. A escolha 
das espécies recaiu em árvores resinosas, tais como 
o Cupressus macrocarpa (Cipreste-da-califórnia),  
o Cupressocyparis leylandii (Cipreste-de-Leyland),  
a Melaleuca armillaris (Melaleuca) e o Pinus Pinea 
(Pinheiro-manso), e árvores folhosas, como o Ar-
butus unedo (Medronheiro), a Olea europaea var. syl-
vestris (Zambujeiro), o Populos alba (choupo-branco)  
e o Metrosideros robusta (Metrosidero).

As ações descritas, promotoras da recuperação da 
paisagem, situada numa zona de interface mar-ter-
ra, contribuem para a mitigação, a resiliência e a 
adaptação às alterações climáticas, através da me-
lhoria da qualidade do ar, da retenção da água e da 
preservação dos solos, mantendo o equilíbrio eco-
lógico do ecossistema presente. Contribuem ainda 
para a melhoria da saúde e do bem-estar dos cida-
dãos que usufruem do Parque Urbano da Cidade de 
Peniche.

Esta intervenção contou também com um conjunto 
de ações complementares, nomeadamente a aber-
tura de covas para colocação de terra de suporte 
arbóreo, a acomodação do sistema de rega auto-
mático, a tutoragem arbórea dupla e a construção 
de abrigos contra o vento, de forma a minimizar               
o efeito nefasto deste agente atmosférico.

Recuperação 
do ecossistema 
do Parque Urbano 
da Cidade
Nova arborização contribui para 
a mitigação, a resiliência e a 
adaptação às alterações climáticas

EM 3 TEMPOS

Não tem sido fácil mas vamos
continuar a combater as ervas.
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PLANTAÇÃO DE MALMEQUERES  - JARDIM PRINCIPAL
PENICHE                     

PLANTAÇÃO DE ARBUSTIVOS ORNAMENTAIS
PARQUE DA PRAGEIRA - PENICHE                     

COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE PINHEIROS
PARQUE DA PRAGEIRA - PENICHE                               

PLANTAÇÃO DE FLORES - ADRO DA AJUDA
PENICHE                     

DESERVAGEM - JARDIM PRINCIPAL
PENICHE                     

DESERVAGEM - RUA DE SÃO MARCOS
PENICHE                     

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CASAL DA VALA                   

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALEAL                       

Ambiente e Espaços Verdes

Reforço de Iluminação Pública

Intervenções contínuas em espaços verdes e jardins
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Requalificação do talude entre         
a  Rua António da Conceição Bento 
e a Travessa do Galhalhaz

Município de Peniche assina protocolo                      
de colaboração com a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Peniche

Trabalhos de jardinagem, limpeza e reparação da escada 
e construção de passeio

Apoio, implementação e reforço das atividades de proteção civil no concelho são o objeto do protocolo

O Município de Peniche foi celebrando, ao longo 
dos anos, vários protocolos de colaboração com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Peniche (AHBVP). Contudo, havia necessi-
dade de estabelecer um protocolo matriz definindo 
a estrutura base de atuação entre o Município e a 
Associação, enquanto agentes de proteção civil. 
Pretende-se com este protocolo desenvolver inicia-
tivas de caráter permanente com vista à prevenção 
de riscos e à sensibilização no domínio da proteção 

civil, da promoção do voluntariado e de outras fina-
lidades da Associação.  

No âmbito das suas atribuições e funções, os bom-
beiros prestam serviços de prevenção de riscos em 
caso de catástrofe ou acidente grave, atenuando 
os seus efeitos em caso de ocorrência, bem como 
de proteção e socorro a pessoas, bens e ambien-
te. Prestam ainda serviços de prevenção e socorro 
dos eventos organizados pelo Município, patrulha-

mento Florestal, realização de vistorias em edifícios 
públicos municipais e em edifícios particulares no 
âmbito do licenciamento, limpeza de estradas e ca-
minhos municipais em caso de derrame de óleos 
e outros fluidos. No que se refere à realização de 
ações de sensibilização, as atividades destinam-se 
à comunidade escolar, às autarquias e a entidades 
sem fins lucrativos. Outra atividade prestada pelos 
bombeiros consiste na instalação de um posto de 
socorros na Ilha da Berlenga entre os meses de ju-
nho e setembro.

Cabe ainda aos Bombeiros, entre outras ações, a 
recolha de animais errantes nos períodos da noite, 
fins-de-semana e feriados.

O apoio financeiro anual conta com uma verba de 
110 150,00 EUR, destinados ao apoio, implementa-
ção e reforço das atividades de proteção civil do con-
celho, bem como um montante anual de 37 800,00 
EUR para dotar a Associação com equipamentos e 
infraestruturas para a promoção da gestão florestal 
e defesa da floresta.

O Município de Peniche celebrou com o Crédito 
Agrícola um protocolo que tem por objeto a re-
qualificação do talude situado entre a Rua António              
da Conceição Bento e a Travessa do Galhalhaz.

Esta intervenção está dividida em duas fases, con-
sistindo a primeira no asfaltamento, marcação             
de lugares de estacionamento e construção de pas-
seio na Travessa do Galhalhaz, bem como na repa-
ração da escada, corrimão e respetivas guardas.  
A segunda fase abrange todo o trabalho de ajardi-
namento do talude.

Esta intervenção integra também a colocação de 
lancil e calçada, bem como a relocalização do mupi 
com vista a privilegiar a circulação pedonal.
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Obras Municipais

VEDAÇÃO - MARIGINAL NORTE
PENICHE                     

REQUALIFICAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS
PENICHE                     

PORTÃO ARMAZÉNS MUNICIPAIS
PENICHE                     

SUBSTITUIÇÃO DE ESCADAS DE ACESSO À PRAIA DE PENICH DE CIMA
PENICHE                         

VEDAÇÃO - ADRO DA AJUDA
PENICHE

PARQUE INFANTIL DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO
PENICHE

REABILITAÇÃO DO CAMINHO DA PAPOA
PENICHE
                  

ESTACIONAMENTO - PRAIA BAÍA NORTE
PENICHE

CANTEIROS - ADRO DA AJUDA
PENICHE 

PINTURA DE PASSADEIRAS - AVENIDA MARIANO CALADO  
PENICHE

REGENADORES DUNARES                            
PENICHE

REPOSIÇÃO DE AREIA - PORTO DA AREIA SUL
PENICHE

CEMITÉRIO
PENICHE

CALCETAMENTO - ALTO DA VELA / CAMPO DA REPÚBLICA
PENICHE
                  

PORTÃO ARMAZÉNS MUNICIPAIS
PENICHE                     
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Obras Municipais

PINTURA DE PASSADEIRA/LOMBA
CASAL MOINHO                   

PINTURA DE PASSADEIRA/LOMBA
ATOUGUIA DA BALEIA
                  

TRABALHOS DE DESMATAÇÃO - RIO SÃO DOMINGOS 
ATOUGUIA DA BALEIA

ALARGAMENTO DE PARAGEM DE AUTOCARROS 
RUA VICTOR BALTAZAR - ATOUGUIA DA BALEIA
                  

PINTURA DE PASSADEIRAS - RUA VICTOR BALTAZAR  
ATOUGUIA DA BALEIA
                  

GUARDAS METÁLICAS                           
CASAL DA VALA

VEDAÇÃO - PRAIA DOS FRADES
SÃO BERNARDINO            

OBRA DE INTERVENÇÃO NO FORTE DA CONSOLAÇÃO
CONSOLAÇÃO

DEMOLIÇÃO NA RUA 5 DE OUTUBRO                     
SERRA D’EL-REI   

CALCETAMENTO DE ROTUNDA
RIBAFRIA 

VEDAÇÃO
BERLENGA

PAVIMENTO                      
BERLENGA

ESTACIONAMENTO MOBILIDADE REDUZIDA 
RUA VICTOR BALTAZAR - ATOUGUIA DA BALEIA

ALARGAMENTO DA ESTRADA DO BÉLTICO
SERRA D’EL REI

PINTURA DE PASSADEIRAS - RUA HERÓIS DO ULTRAMAR                    
PENICHE
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Asfaltamentos e outras pavimentações

         LOMBAS RUA CASAL DA CRUZ
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO TRAVESSA DA CRUZ
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO TRAVESSA CASAL DA CRUZ
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO RUA PERPENDICULAR À ESTRADA NACINAL 114
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO RUA DOM FERNANDO 
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO RUA CRUZ DA LÉGUA
ALTO DO VERÍSSIMO

ASFALTAMENTO RUA DAS RELVINHAS
ALTO DO VERÍSSIMO

ASFALTAMENTO RUA DAS RELVINHAS
ALTO DO VERÍSSIMO

FRESAMENTO RUA CASAL DA CRUZ
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO RUA CASAL DA CRUZ
ATOUGUIA DA BALEIA 

ASFALTAMENTO RUA DO VALE DO MEDO
ALTO DO VERÍSSIMO

FRESAMENTO RUA CASAL DA CRUZ
ATOUGUIA DA BALEIA 
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Asfaltamentos e outras pavimentações

Esclarecimento: Na anterior edição do 
Jornal Municipal, foram apresentadas fo-
tografias de asfaltamentos nas páginas 
16, 17 e 18. Como se pode constatar pelas 
fotografias apresentadas, tratam-se de 
asfaltamentos e outras pavimentações de 
menor dimensão realizadas no concelho 
de Peniche.!

ASFALTAMENTO RUA INFANTE D. HENRIQUE SOL VILLAGE I 
BALEAL

ASFALTAMENTO BARTOLOMEU DIAS SOL VILLAGE I 
BALEAL

ASFALTAMENTO RUA DA PADARIA
FERREL 

ASFALTAMENTO CAMINHO DO MEIO
PENICHE

ASFALTAMENTO RUA SANTA QUITÉRIA
FERREL

ASFALTAMENTO BECO DO DORA
FERREL

ASFALTAMENTO RUA SANTO ANTÃO
FERREL

ASFALTAMENTO LARGO ZÉ CARLOS
FERREL

ASFALTAMENTO RUA DO DORA
FERREL

ASFALTAMENTO TRAVESSA DO LIRUNDA
FERREL

ASFALTAMENTO RUA DO REGATO
FERREL
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REABILITAÇÃO URBANA
uma aposta no território como fator de desenvolvimento
Reabilitação urbana é uma forma de intervenção integrada sobre o 
tecido urbano existente, mediante a qual o património edificado e 
urbano é mantido, na sua totalidade ou em parte, e valorizado atra-
vés da realização de obras em edifícios, infraestruturas, espaços 
verdes ou em equipamentos individuais ou de utilização coletiva.

As operações de reabilitação urbana são obrigatoriamente acompa-
nhadas e orientadas por instrumentos de programação. Um de tais 
instrumentos é a delimitação da área objeto de reabilitação urbana 
(ARU).

A delimitação da ARU decorre da formulação de objetivos integra-
dos de ordenamento e desenvolvimento para a Cidade de Peniche, 
referenciados estes aos primados da regeneração e da estrutura-
ção. Após agrupados os objetivos iniciais, foram definidos os três 
seguintes:

• Valorizar, articular e potenciar o património histórico e natural;
• Reabilitar e valorizar o tecido urbano:
• Estruturar a Cidade e promover uma mobilidade de modos su-

aves. 

 > População residente: 3 827
 > Famílias: 1 665
 > Dimensão média da família 2,3 pessoas

DE ACORDO COM OS CENSOS DE 2011, 
A ÁREA É HABITADA POR:

AFETAÇÃO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES NA ARU, DE ACORDO
COM OS CENSOS DO INE E UM LEVANTAMENTO DIRETO:

Edifícios só com habitação

Edifícios com habitação 

e outros usos

Indústria

Equipamentos

TOTAL

1226

243

omisso

omisso

1145

455

86

32

1723

AFETAÇÃO LEVANTAMENTO 
CMP

LEVANTAMENTO 
INE
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REABILITAÇÃO URBANA
uma aposta no território como fator de desenvolvimento

A ARU da Área Histórica e Central de Peniche abrange um total de 
107,5 hectares. Uma área no interior da Muralha, com 48,4 hectares, 
caracterizada na sua quase totalidade por um tecido urbano conso-
lidado, onde avulta o povoado de Peniche de Baixo. Uma área a sul, 
confrontante com o mar, com 29,9 hectares, que inclui uma parte 
do Porto, a Fortaleza, o Bairro do Visconde e uma antiga pedreira 
confrontante com o Porto de Areia Sul. A zona do chamado Fosso 
da Muralha, a nascente desta, com 29,2 hectares, que integra uma 
área não ocupada de dimensão significativa, confrontada com a zona 
industrial da Prageira.

A área integra uma combinação de usos muito significativa, edifícios 
maioritariamente habitacionais, mas também uma forte presença 
de comércio, serviços, restauração, equipamentos e indústria. Este 
setor situa-se predominantemente na área exterior da Muralha.

Dos 1723 edifícios existente na ARU, cerca de 80% foram construí-
dos há mais de 30 anos (1179 edifícios), sendo os restantes 20% 
mais recentes (303).

De acordo com o levantamento efetuado, o estado de conservação 
dos edifícios é o seguinte:

• Bom (342) + Razoável (970) = 1312 (76%)
• Mau (300) + Sem uso (97) = 397 (23%)
• Em construção 14

Confrontando alojamentos com famílias, e utilizando para tal os 
censos de 2011, registam-se os seguintes dados:

• Alojamentos ocupados como residência habitual: 1 623 (69,9%)
• Segundo Alojamento: 564 (21,6%)
• Alojamentos vagos: 466 (17,5%)
• Total de alojamentos clássicos: 2 663 

   
Em 2019, foi iniciado um levantamento sistemático e continuado dos 
edifícios situados na área de reabilitação urbana da área histórica 
e central de Peniche. Este programa caracteriza-se, numa primei-
ra fase, pelo levantamento e identificação dos prédios degradados, 
com a respetiva informação técnica relativa ao estado de conserva-
ção do edifício.

Operativamente, dividiu-se a área de reabilitação urbana em zonas 
de estudo, sendo cada zona dividida em quarteirões. Em cada quar-
teirão foram sinalizados os respetivos edifícios que carecem de in-
tervenção, agendando-se uma vistoria com a identificação das obras 
necessárias para notificação dos proprietários, a fim de realizarem 
as obras num prazo previamente estabelecido. Caso o proprietário 
não realize as obras no prazo estabelecido, é iniciado um proces-
so de contencioso com a aplicação de uma contraordenação e, em 
última instância, é declarada a posse administrativa com execução 
coerciva por parte da Câmara Municipal.

A primeira zona foi dividida em 31 quarteirões com aproximadamen-
te 350 edifícios. à data, foram sinalizados 44 edifícios degradados, 
dos quais 3 já foram objeto de intervenção, 27 já foram sujeitos a 
vistoria e 14 estão em fase de identificação de proprietários.
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Errata
Outros Asfaltamentos
2018 - 2021

Na página 19 da anterior edição do Jornal Municipal, foi apresentada uma lista de outros 
asfaltamentos realizados entre 2018 e 2020. Por lapso, foram incluídas também na lista 
algumas pretensões, bem como asfaltamentos que estavam programados mas ainda por 
executar. A tabela acima apresenta uma correção da tabela anterior e já inclui os asfalta-
mentos efetuados em 2021. 

      
Rua da Prageira (troço)                 
e área de estacionamento               
de pesados e ligeiros 
Rua de Cabinda 
Travessa Fernando Pessoa 
Caminho da Fonte da Nora 
(parte) 
Caminho do Meio ou Caminho 
da Fonte Boa – Abril de 2021; 

       
Travessa Casal da Cruz 
Rua Casal da Cruz 
Rua do Campo da Bola (troço) 
Rua do Carril
Travessa da Cruz 
Rua Dom Fernando (troço)

Travessa transversal à N114

Rua de Santo Antão 
Rua da Rosa 
Rua da Felicidade 
Rua Direita (parte) 

Rua do Vale do Medo 
Rua da Cruz da Légua 
Rua das Relvinhas (parte) 

Rua do Poço 

Rua da Fonte (parte) 
Rua Evaristo Cavalheiro
Avenida da Praia (troço) 
Avenida do Mar (troço) 

Rua da Esperança 
Travessa da Bela Vista 
Beco da Esperança

Rua do Dora 
Travessa do Lirunda 
Rua do Regato 

Largo José Carlos 
Rua Primeiro de Dezembro 
Rua da Fundação (troço) 
Travessa do Brejo 
Travessa Vasco da Gama 
Travessa 1.º de Maio 
Beco da Travessa 1.º de Maio 
Rua 1.º de maio – parte 
Rua Barbosa Du Bocage 
Rua da Padaria 
Lombas na Avenida do Mar
Beco do Dora
Rua de Santa Quitéria
Casais do Baleal
Rua Camilo Castelo Branco 
Rua Infante Dom Henrique 
Rua Bartolomeu Dias 

PENICHE

ATOUGUIA DA BALEIA

BUFARDA

CONSOLAÇÃO

RIBAFRIA       

FERREL       

ALTO DO FOZ

SÃO BERNARDINO      
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Município atribui habitações sociais e concede apoio ao arrendamento

Eventos

Ação Social

Habitações entregues no Edifício Coosofi,  bairros Fernão de Magalhães e Calvário e Rua das Redes

O quadro da estratégia municipal no 
domínio da ação social dá particular 
ênfase à intervenção de proximidade, 
colocando a tónica na aproximação 
das respostas aos problemas, na re-
solução de situações de grave carên-
cia habitacional e na promoção da in-
clusão social. As diversas medidas de 
promoção da atratividade residencial 

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022 

por aprovar em      
reunião de câmara

4 454,40€ 
5 136,54€
5 012,48€
6 429,44€

31
37
33
40

APOIO AO ARRENDAMENTO

PERÍODO VALOR MENSAL       
DO APOIO

N.º FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS

PERMUTAS DE HABITAÇÃO DE INQUILINOS CAMARÁRIOS, 
POR RAZÕES DE SAÚDE E/OU SOBREOCUPAÇÃO, COM VISTA 

À MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE VIDA 

APOIO A MUNÍCIPES NO ACESSO A OUTRAS 
MEDIDAS HABITACIONAIS

FORAM ATRIBUÍDAS 16 CASAS REABILITADAS PARA O EFEITO              
A 16 AGREGADOS FAMILIARES, 

RESPOSTA SOCIAL QUE ABRANGEU UM TOTAL DE 40 INDIVÍDUOS

APOIO A 123 CANDIDATURAS
 AO PROGRAMA “PORTA 65”, ENTRE 2018 E 2021

14 FAMÍLIAS 
(ABRANGENDO UM TOTAL DE 27 INDIVÚDUOS)

concelhia e dinamização do arrenda-
mento urbano abrangem a atribuição 
de habitação social, apoio financei-
ro para o arrendamento de casas no 
mercado livre e a prestação de servi-
ços de apoio a munícipes no acesso  
a outras medidas habitacionais  
de âmbito nacional, nomeadamente  
o Programa “Porta 65”.
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O concelho de Peniche
está mais pobre

Foi com grande pesar e consterna-
ção que a Câmara Municipal de Peni-
che recebeu a notícia do falecimento  
do Vereador da Câmara Municipal  
de Peniche e Comendador da Ordem 
de Mérito, Professor Rogério Cação

Rogério Cação, ilustre penichense, 
deixou-nos, e com a sua partida fica 
um vazio difícil de superar e uma 
imensa saudade.

Rogério Manuel Dias Cação tinha 65 
anos de idade, era natural de Peni-
che e professor de Educação Especial 
aposentado. Licenciado em Pedago-
gia e Antropologia pela Escola Supe-
rior de Educação de Lisboa e Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políti-
cas da Universidade de Lisboa, respe-
tivamente.

Amigo do seu amigo, o Rogério foi um 
homem íntegro, com uma vida pes-

soal, familiar e profissional intensa, 
com qualidades humanas que todos 
lhe reconhecemos. A sua retidão, cor-
dialidade e simpatia marcaram todos 
aqueles que com ele conviveram.

Em 2010, foi agraciado pela Comenda 
da Ordem do Mérito, pelo Presidente 
da República Cavaco Silva.

No plano político e associativo, o seu 
percurso foi notável. O seu legado 
fica na comunidade como um marco 
importante que não podemos deixar 
de agradecer e enaltecer. Atualmen-
te, exercia as funções de Vereador  
da Câmara Municipal de Peniche, 
Presidente de direção da Cercipeni-
che, Presidente de direção da Adepe 
- Associação para o Desenvolvimen-
to de Peniche e Presidente da mesa  
da assembleia da Acompanha - Co-
operativa de Solidariedade Social, 
CRL. Era também Presidente da Con-

fecoop - Confederação Cooperativa 
Portuguesa, Ccrl; Vice-presidente da 
Fenacerci - Federação Nacional de 
Cooperativas de Solidariedade Social; 
e Membro do Conselho Económico  
e Social. Pela Confecoop, integrava  
a Comissão Nacional de Acompanha-
mento do Plano de Recuperação e 
Resiliência e desempenha as funções 
de Vice-Presidente da Confederação 
Portuguesa de Economia Social.

A sua participação cívica e política 
passou também pelo desempenho 
de funções de membro e Presidente 
da Assembleia Municipal de Peniche, 
Vereador em dois mandatos da Câ-
mara Municipal de Peniche, membro 
do Conselho Nacional de Educação, 
entre outras atividades em prol da co-
munidade.

Exímio comunicador e homem da 
cultura e das artes, colaborou duran-

te três décadas na rádio de Peniche,  
a atual 102FM, com o programa 
“Apontamento à Margem”, um dos 
programas radiofónicos mais antigos  
da rádio nacional. No plano musical, 
integrava o grupo Cantar d’Amigos 
desde a sua constituição. Foi profes-
sor do grupo de teatro da Universida-
de Sénior de Peniche, tendo encenado 
um conjunto de peças repletas de hu-
mor e cenas do quotidiano penichense.  
A poesia esteve também sempre 
muito presente na sua vida. Homem  
de afetos, grande dizedor de poesia 
e autor, deixou-nos algumas publi-
cações como “Apontamentos à mar-
gem”, “O que é Preciso é Talma!”, 
“Face to Face… Book”, “Coração Bom 
e Bom Coração” ou “Voar com o ... Pi-
rilampo Mágico”. 

Obrigado por todo o teu legado, 
descansa em paz, Rogério!
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Gabinete Proximidade Social     
tem unidade móvel
Protocolo entre Município de Peniche e Acompanha - Cooperativa 
de Responsabilidade Social permite disponibilizar novos serviços 
à população mais isolada do concelho

No passado dia 28 de junho, o Município de Peni-
che, a Acompanha, CRL e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Peniche 
participaram na cerimónia de entrega da chave  
da nova unidade móvel de saúde.

O Gabinete de Proximidade Social (GPS) do Mu-
nicípio de Peniche presta serviço numa lógica  
de proximidade às populações para apoio a mu-
nícipes em situação de desfavorecimento social. 

No âmbito desta estratégia de intervenção social,  
a Câmara Municipal aprovou o Plano de Ação Com-
plementar de Saúde Pública na sua reunião de 24 
de maio de 2021. Este plano visa operacionalizar  
a utilização da nova unidade móvel de saúde ad-
quirida pelo Município e que estará disponível para 
utilização pela Acompanha, CRL, os Bombeiros  
de Peniche e os técnicos do GPS. 

Esta viatura permitirá dar continuidade e alargar  
o âmbito e a área territorial de intervenção dos pro-
jetos da Acompanha, CRL: Sidade Alerta e Equipa 
de Rua-Porto Mais Seguro. O primeiro visa promo-
ver rastreios às infeções sexualmente transmissí-
veis nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas 
da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche e o segundo 
promove o combate a comportamentos aditivos nas 
localidades de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche  
e Serra d’El Rei.

Em complementaridade ao trabalho já efetuado 
pelo GPS, a unidade permitirá desenvolver o Pro-
grama de Rastreios de Saúde de Base Comunitária, 
através de ações de rastreios de saúde a grupos 
vulneráveis, designadamente pessoas idosas, iso-
ladas e economicamente desfavorecidas.   
    

A Horta Comunitária de Peniche é um equipamen-
to comunitário com uma forte componente social 
pela sua importância na relação entre o Homem  
e a terra. Funcionando como rede social, promove 
um elo de convivência social e intergeracional e pro-
porciona benefícios no plano económico e da saúde  
e bem-estar, centrado essencialmente na alimen-
tação saudável, concorrendo deste modo para al-
cançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel das Nações Unidas.

Situado na Casa do Sítio da Bica (nas imediações 
das piscinas municipais), este equipamento desti-
na-se ao desenvolvimento de atividades agrícolas 
de subsistência, com base em produtos provenien-
tes da agricultura tradicional. O espaço, dividido 
em talhões individuais de 30 m2, dispõe de pontos  

Em 2021 o Município atribuiu 36 talhões 
de cultivo da Horta Comunitária
Este equipamento social contribui para a concretização dos Objetivos            
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

O PROJETO DA HORTA COMUNITÁRIA 
DE PENICHE TEM POR OBJETIVOS:

Além disso, a unidade móvel estará igualmente dis-
ponível para utilização pelos Bombeiros de Peniche, 
sempre que necessário para auxiliar a prestação  
do serviço de socorro.

de água coletivos destinados à rega das culturas, 
tanque para aproveitamento de águas pluviais, ins-
talação de equipamento de apoio para armazena-
mento de utensílios e produtos hortícolas e um es-
paço destinado à compostagem.
Só no ano de 2021, já foram atribuídos 36 talhões, 
estando em curso a terceira fase de candidaturas 
para atribuição dos talhões de cultivo que ainda 
permanecem devolutos.

No que diz respeito à seleção de candidatos e, 
em consonância com o Regulamento Municipal  
da Horta Comunitária, o público-alvo é a população 
em geral, dando-se prioridade a famílias com fra-
cos recursos económicos, tais como beneficiários  
de Rendimento Social de Inserção, desempregados, 
famílias numerosas e idosos.

> Fomentar a prática da agricultura dando a opor-
tunidade aos munícipes, que não possuem terreno 
próprio, de cultivar os seus próprios produtos privi-
legiando os mais desfavorecidos;
> Promover uma alimentação saudável com produ-
tos vegetais provenientes de agricultura tradicional;
> Sensibilizar a população para o respeito e defesa 
pelo ambiente;
> Valorizar o espírito comunitário na utilização                 
do espaço público e na manutenção do mesmo;
> Promover atividades ambientais para as famílias;
> Potenciar a utilização da compostagem e sensibili-
zar relativamente às questões dos resíduos;
> Fortalecer a identidade cultural e coletiva da co-
munidade, bem como o sentimento de pertença;
> Complementar fontes de subsistência alimentar 
das famílias;
> Preservar práticas agrícolas tradicionais.
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Pinhal Municipal
Pinhal de Ferrel com Plano de Gestão Florestal

O Município de Peniche criou uma equipa de sapa-
dores florestais municipais para trabalharem nos 
espaços florestais do concelho de Peniche, com 
especial destaque no conjunto de intervenções pre-
vistas no Plano de Gestão Florestal para o Pinhal 
Municipal do Vale Grande, também conhecido por 
Pinhal de Ferrel.

O Plano de Gestão Florestal, de 2018, consiste no 
planeamento de um conjunto de intervenções pre-
vistas num horizonte temporal de 15 anos. Este do-
cumento, elaborado de acordo com as normas téc-
nicas do Despacho n.º 15183/2009 de 06 de julho, 
estando a sua estrutura dividida em duas partes: o 
documento de avaliação e o modelo de exploração.

O documento de avaliação consiste na identificação  
geográfica da exploração florestal, na tipificação fí-
sica da propriedade, referenciando-se o relevo e a 
altimetria, a hidrografia, o clima, os solos, a fauna, 
a flora e os habitats, os agentes bióticos e abióticos, 
bem como a análise da perigosidade e do risco de 
incêndio, com o histórico da ocorrência de incêndios 
e de outros riscos naturais.

Quanto ao modelo de exploração, o plano refere 
que, conforme já noticiado na edição de agosto de 
2020 do Jornal Municipal, o pinhal se encontra divi-
dido em 19 talhões.

A gestão da exploração por talhões visa criar um 
cenário de gestão sustentável, que abrange a pro-
teção do solo e os recursos hídricos, a conservação 
dos habitats, paralelamente a uma redução signifi-
cativa do risco de incêndio, permitindo igualmente 
que a propriedade mantenha a sua 
função social de recreio. 

Este plano tem como objetivos es-
pecíficos ações de poda sanitária de 
manutenção, desramação e podas 
de formação, limpeza e desbaste, 
corte sanitário, regeneração natural 
e controlo da vegetação espontânea. 
Para este efeito, em 2019 e 2020, 
os serviços municipais trabalharam 
na erradicação da Acacia longifolia 
através de operações contínuas no 
tempo, por forma de obter os melho-

O mapa acima ilustra a divisão do Pinhal Municipal em talhões

res resultados na eliminação desta espécie invaso-
ra, cujo crescimento proliferou substancialmente 
devido à falta de intervenção das últimas décadas.

Esta equipa de sapadores florestais, integrada no 
Gabinete Florestal Municipal, tem trabalhado igual-
mente em colaboração com outros serviços mu-
nicipais, nomeadamente na abertura de aceiros e 
noutros trabalhos com intervenção de maquinaria 
pesada.
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Presidente da Câmara Municipal                                
e Presidente do ACM assinam protocolo       
para implementação do CLAIM

Auditoria aos edifícios 
municipais para renovação 
da marca Entidade 
Empregadora Inclusiva

Secretária de Estado para a Integração e as Migrações 
inaugura CLAIM de Peniche 

Foram destacadas as boas práticas 
aplicadas nos últimos dois anos 

No passado dia 9 de junho, o Município de Peniche 
e o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM) 
assinaram o Protocolo de Cooperação que visa im-
plementar um serviço com funções de acolhimento, 
informação e apoio a cidadãos migrantes, denomi-
nado Centro Local de Apoio à Integração de Migran-
tes - CLAIM. 
A cerimónia contou com a presença da Secretária 
de Estado para a Integração e as Migrações, Cláu-
dia Pereira, que, em conjunto com o Presidente  
da Câmara, procedeu ao descerramento da placa 
que assinala o lançamento do CLAIM de Peniche.

No passado dia 23 de junho, o Município rece-
beu uma visita de auditoria com vista à renovação  
da classificação como Entidade Emprega-
dora Inclusiva, na sequência de uma audito-
ria realizada no mesmo dia, com vista a aferir  
as práticas desenvolvidas nos domínios da ocupa-
ção laboral e da acessibilidade universal.

Das práticas desenvolvidas a nível laboral, desta-
cam-se as seguintes medidas:
• Contrato Emprego - Inserção+ para pessoas 

com deficiência e incapacidade;
• Apoio à Colocação; e
• Emprego Apoiado em Mercado Aberto

No que diz respeito à manutenção do emprego,  
as práticas concentram-se principalmente na ava-
liação contínua do risco dos postos de trabalho e na 
reorganização de tarefas e processos de trabalho.

No que concerne à acessibilidade física, foram rea-
lizadas intervenções com vista à melhoria do aces-
so ao interior do edifício do serviço de ação social, 
nomeadamente a construção de uma rampa no 
passeio e da colocação de um corrimão no exterior 
referido edifício. No edifício principal, foi criado um 
gabinete de atendimento a pessoas com mobili-
dade reduzida, que assegura a prestação de todos  
os serviços municipais.
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RESTAURANTE NAU DOS CORVOS
Apresentadas soluções urbanísticas na Câmara Municipal

No passado dia 19 de abril de 2021, foram apre-
sentadas em reunião de Câmara Municipal duas 
propostas de solução urbanística para o edifício  
da “Nau dos Corvos”.

Relativamente a esta concessão junto ao Cabo Car-
voeiro, havia, no início do mandato, que dar solução 
a dois problemas. Por um lado, estava em causa um 
conjunto de obras realizadas e aferir se estas foram 
executadas dentro ou fora do âmbito do caderno  
de encargos. Por outro lado, havia atraso no paga-
mento de rendas, tendo este assunto já sido objeto 
de deliberação pela Câmara Municipal em março  
de 2017.

Em 05 de julho de 2018, a Câmara Municipal delibe-
rou que o arrendamento cessava em 31 de outubro 
do mesmo ano e que, terminado o arrendamento, 
iria ser realizada uma vistoria ao local para apurar 
a necessidade das obras estruturais a realizar, con-
siderando o estado de degradação do edifício. Na 
sequência da vistoria dos serviços municipais, foi 
contratado o Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil - LNEC para proceder a uma inspeção ao local.

Em 2019, o LNEC apresentou um memorando com 
uma abordagem preliminar no qual referia que “face 
às condições de disposição ambientais, às observa-
ções feitas no local e à informação recolhida, não 
é possível garantir a segurança estrutural da laje  
de cobertura, piso do terraço, pelo que se recomen-
da a interdição do acesso público à cobertura, suge-
rindo-se a remoção da escada exterior de acesso, 
até que sejam adotadas medidas adequadas”, ten-
do o Município determinado a interdição do espa-
ço, enquanto aguardava o  parecer complementar 
do LNEC para deliberar sobre a intervenção a levar  
a cabo no local. Este parecer sobre as condições de 

estabilidade da arriba costeira sob o edifício do res-
taurante “Nau dos Corvos” foi emitido em novembro 
de 2020, destacando o seguinte:

“os trabalhos de caracterização do maciço da ar-
riba, realizados no verão de 2020, permitiram con-
cluir que não foram recolhidos indícios de índole 
geológica suscetíveis de comprometer a utilização 
do edifício do restaurante «Nau dos Corvos».”

Perante tal realidade, o Presidente da Câmara  
determinou a realização de dois estudos diferencia-
dos em termos de conceito e arquitetura, que pu-
dessem apresentar soluções urbanísticas distintas 
para este ponto de forte atratividade do concelho 
de Peniche. Por conseguinte, foram apresentadas 
em reunião de Câmara duas soluções arquitetóni-
cas distintas. Uma delas baseada numa arquitetu-
ra modernista onde o vidro é o elemento principal, 

rompendo com o passado e abrindo espaço a um 
novo conceito de arquitetura para Peniche. A forma 
de nau que o edifício apresenta e a cor preta do seu 
interior tornam este edifício num lugar de expe-
riências que vai além de um simples restaurante.  
A outra proposta assenta na arquitetura mais tradi-
cional, inovando nas cores e texturas, dando a sen-
sação que o edifício emerge das pedras.
Ambos os projetos privilegiam a vista do miradou-
ro do piso superior, desenvolvendo  soluções que 
permitem aos visitantes desfrutarem de uma sen-
sação única que vai além de uma vista magnífica. 
São exemplos disso, as placas de vidro instaladas 
no piso, bem como uma abertura que permite con-
templar as escarpas e sentir o Oceano Atlântico.

Nos próximos meses, um dos dois estudos apre-
sentados será selecionado para concretização  
da operação urbanística.
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Parque Municipal de Campismo                    
e Caravanismo de Peniche
Adaptação do plano de contingência à chegada do verão

Com a chegada do verão e com intuito de prepa-
rar o aumento de clientes no Parque Municipal de 
Campismo e Caravanismo, o Município de Peniche 
procedeu à atualização do seu plano de contingên-
cia, atendendo ao atual contexto da pandemia de 
COVID-19. Foi lançada uma hasta pública para ar-
rendamento do estabelecimento comercial de mi-
nimercado e restauração e bebidas, que é essen-
cial para o bom funcionamento do Parque. Além 

disso, foi criado um novo espaço de lazer destinado 
à prática do jogo da Petanca, indo ao encontro das 
solicitações dos utilizadores deste equipamento 
municipal. Com vista a terminar os trabalhos de re-
modelação do bloco 4 de forma mais célere e,  veri-
ficando-se a impossibilidade de conclusão dos tra-
balhos com recursos próprios, foi contratada uma 
equipa externa.

• Trabalhos de limpeza, corte e manutenção 
corrente nas áreas de espaços verdes;

• Capinação e limpeza de ervas secas;

• Limpeza de valetas e esgotos de escoamen-
to de águas pluviais;

• Desentupimento dos esgotos de blocos;

• Reparação e limpeza dos danos decorren-
tes de intempéries e de uso indevido;

• Trabalhos de manutenção elétrica (substi-
tuição de tomadas, disjuntores, lâmpadas, en-
tre outros);

• Substituição de limitadores de alvéolos de 
autocaravanas;

• Manutenção, reparação e limpeza de algu-
mas caixas elétricas, fontanários e bocas de 
incêndio;

• Pintura do “lettering” de publicidade em 
madeira no edifício da receção;

• Pintura da paliçada de madeira da portaria.

ALGUMAS DAS OBRAS REALIZADAS
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Proteção animal
Saúde humana e saúde animal – “Uma só Saúde”

A saúde humana e a saúde animal são indisso-
ciáveis, sendo consideradas como uma só saúde 
pela Organização Mundial da Saúde. Sabendo que 
os animais errantes podem causar problemas no  
domínio da saúde pública e da segurança, o servi-
ço municipal de veterinária intervém no controlo de 
animais errantes através da recolha, esterilização 
e da identificação eletrónica de cães, bem como  
na captura, esterilização e devolução de gatos no 
âmbito do programa CED.

Intervenção do serviço municipal de veterinária 
no âmbito do controlo da população de animais          
errantes

Desde o início do ano 2021, foram sinalizadas pe-
las autoridades e munícipes, junto do serviço mu-

nicipal de veterinária, cerca de 24 ninhadas de cães  
e gatos. Algumas destas ninhadas resultam da pro-
criação entre animais que já vivem na rua. Outras 
ninhadas são descendentes diretas de animais que 
são abandonados ou saem de casa para fazer o seu 
passeio e que não estão esterilizados.

Os serviços municipais, no âmbito das suas com-
petências em matéria de salvaguarda da saúde pú-
blica e do bem-estar e saúde animal, providencia-
ram os devidos cuidados médico-veterinários às 92 
crias, que foram encaminhadas para adoção e para 
Famílias de Acolhimento Temporário (FAT).

NINHADAS RECOLHIDAS PELO SERVIÇO 
MUNICIPAL DE VETERINÁRIA EM 2020

NINHADAS RECOLHIDAS PELO SERVIÇO 
MUNICIPAL DE VETERINÁRIA EM 2021

Ninhadas: 11
Animais: 36

Ninhadas: 8
Animais: 40

Ninhadas: 32
Animais: 65

Ninhadas: 16
Animais: 52

(À DATA DE 29 DE JUNHO DE 2021)

SEJA RESPONSÁVEL, ESTERILIZE O SEU ANIMAL DE COMPANHIA!
ENCONTREI UMA NINHADA E AGORA?
Não tocar nas crias
Pois a mãe poderá rejeitá-las.

PROCURAR A MÃE
As crias necessitam de se alimentar a cada 3 horas. Vigie a ninhada durante esse período,                
pois a mãe poderá ter-se afastado temporariamente.

CONTACTAR O CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS (CANIL MUNICIPAL)
O serviço municipal de veterinária pode ajudar na captura, cuidados neonatais e encaminhamento 
para adoção.

CASO TENHA ACOLHIDO AS CRIAS
Deve mantê-las quentes e alimentá-las com alimentos adequados à idade.

ADOÇÃO
As adoções só poderão ser concretizadas quando os animais completarem                                                
2 meses de idade e já forem autónomos.

NÃO ABANDONE! ADOTE!
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Medidas de Gestão
Um ano de pandemia na atividade municipal
UMA VISÃO SOBRE SERVIÇOS  |  O PAPEL DA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O último ano foi particularmente difícil devido  
à pandemia de COVID-19, o que obrigou os ser-
viços municipais, assim como toda a sociedade,  
a adaptarem-se a esta nova realidade. Mesmo com 
a implementação de novas metodologias de tra-
balho como o horário desfasado ou o teletrabalho,  
o Município de Peniche prosseguiu a implemen-
tação da estratégia municipal planificada, contra-
tando inclusivamente novas chefias de divisão para 
melhorar a qualidade do serviço prestado pela au-
tarquia. O Executivo Municipal implementou, dentro 
dos moldes da dinâmica aplicada antes da pande-
mia de COVID-19, sistemas informáticos ao serviço 
da população, reforçando nesta época o sistema 
de tramitação processual via digital “Nopaper – 
construtor de processos digitais”.

No âmbito da Divisão de Obras Municipais, a orga-
nização dos trabalhos e dos colaboradores passou 
pela solução de desfasamento de horários entre 
os serviços e as equipas para assegurar os tra-
balhos da carpintaria, serralharia, asfaltamentos, 
construção civil, pintura, sinalização entre outros, 
garantindo simultaneamente a segurança e a mi-
nimização dos riscos para os trabalhadores. Desde     
o outono passado até ao final da primavera, muitos 
destes colaboradores estiveram a trabalhar na Ilha 
da Berlenga, no  quadro da estratégia municipal           
de manutenção e recuperação das infraestruturas  
e de melhoria das condições de quem trabalha e vi-
sita a ilha.

A Divisão de Energia e Ambiente é responsável pela 
organização de trabalhos como a recolha do lixo,  
a deservagem, a manutenção dos espaços verdes, 
o cemitério, o mercado municipal, pelo que grande 
parte dos colaboradores desta divisão nunca parou 
durante este período de pandemia, inclusivamente 
durante os períodos de confinamento obrigatório. 
Houve igualmente um conjunto de colaboradores  
de todos os restantes serviços municipais que nun-
ca pararam durante o período mais crítico da pan-
demia, destacando-se especialmente os Serviços 
de Ação Social, os SMAS e o Serviço de Proteção 
Civil, pela importância de que se revestem na crise 
pandémica que atravessamos.

No período compreendido entre 1 de maio de 2020 
e 30 de abril de 2021, os serviços municipais con-
taram com um número de dias de trabalho inferior  
a 250 (ou seja, 245 dias úteis).

Na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 
(DPGU), o confinamento obrigou os serviços a im-
plementarem uma dinâmica de receção digital dos 
processos novos e dos processos que habitualmente 
tramitavam em papel. Exigiu-se assim um esforço 
suplementar aos trabalhadores que têm de fazer 
seguir por duas vias parte dos processos (via digital 
e via papel), duplicando assim as suas tarefas.

De maio de 2020 a abril de 2021
Números que ilustram a atividade municipal na Divisão de Planeamento        
e Gestão Urbanística (DPGU) e na Divisão de Administração e Finanças (DAF)

GESTÃO URBANÍSTICA
Atendimentos
Atendimentos de técnicos e promotores
Pedidos relativos a processos de
Licenciamento de Obras Particulares
Comunicação Prévia
Informação Prévia
Informação Simples
Ocupação da Via Pública
Licenciamento de obras na via pública
Pedidos de Emissão de Alvará de obras de construção
Autorização de Utilização
Pedidos
de Certidões
para junção de elementos a processos que se encontram em tramitação
relativos a assuntos diversos
Emissão de
Títulos de Alvarás de Licenciamento de obras de construção emitidos
Títulos de Alvará de Ocupação da Via pública emitidos
Títulos de Alvará de Autorização de Utilização Emitidos
Aditamentos a Alvarás de Licenciamento de obras de construção emitidos

ATIVIDADE ECONÓMICAS
Atendimento no âmbito do
Licenciamento Zero
Licenciamento Industrial
Alojamento Local
Outros assuntos
Registos de Comunicação Prévia com Prazo
Para Instalação de alojamento local
de Alteração de dados/averbamentos de Alojamento local
Para cessão de alojamento local
Outros Processos e Registos
Processo de Reservatório de abastecimento de combustíveis
Registos de Cancelamento de Atividades Económicas e de Comunicações Prévais com Prazo de 
Alojamento Local
Solicitação/averbamentos do número de controlo veterinário
Mera Comunicação Prévia Industriais tipo 3
Pedidos de parecer de Entidades Externas

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
Vistorias
no âmbito do Regime Jurídico do Alojamento Local
para emissão de licença de utilização, nos termos do previsto no artigo 65.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação
para efeitos de emissão de certidão comprovativa de edifício em ruína
para verificação das condições de segurança, salubridade e arranjo estético,                               
no âmbito do artigo 90.o do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação
Outras Vistorias, Fiscalizações e Emissão de Pareceres
Visitas a obras
Visita a locais referentes a processos de âmbito da segurança, salubridade e arranjo estético.
Elaboração de informação
fiscalizações para verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndio em Edifícios
fiscalizações para verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.o 
128/2014, de 29 de agosto 
emissão de Pareceres no âmbito do pedido de Aberturas de Valas
Reuniões diversas na Divisão

182

153
24
46
40

120
56
98
86

442
682
397

91
101

82
11

26
13

214
33

56
47
48

2
4

3
2
2

66
6

1
39

699
50

483
10

15

 41
1410
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Medidas de Gestão
Um ano de pandemia na atividade municipal

MAIO DE 2020 A ABRIL 2021  |  NÚMEROS QUE ILUSTRAM A ATIVIDADE MUNICIPAL 

Destacam-se neste período os seguintes procedimentos de aquisição:

O trabalho desempenhado pelos serviços da DPGU 
vai além dos números apresentados nas tabelas 
anteriores. A título exemplificativo, esta atividade 
gerou mais de 5 100 ofícios, o que dividindo pelos 
menos de 250 dias úteis por ano, significa que fo-
ram expedidos mais de 20 ofícios por dia. Cada ofí-
cio tem no mínimo três atos: redação, assinatura 
e expedição (se a expedição for efetuada via papel 
envolve a atividade da Divisão de Administração  
e Finanças). Acrescem a estas tarefas as diversas 
reuniões internas do próprio serviço ou com outros 
serviços municipais. Não está contabilizada a pro-
cura de processos para consulta solicitados pelas 

diversas divisões, nem a elaboração dos elemen-
tos estatísticos mensais para o Instituto Nacional  
de Estatística ou os elementos enviados para o Ins-
tituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção, nem a consulta às plataformas gover-
namentais como a Casa Pronta ou o Balcão do Em-
preendedor. Há ainda todo o trabalho desenvolvido 
pelos restantes setores e serviços.
Na Divisão de Administração e Finanças (DAF),  
o serviço de aprovisionamento, que é responsável 
por todas as aquisições, efetuou 655 adjudicações, 
o que representa um compromisso assumido na or-
dem dos 975 974,74 EUR (IVA incluído).

O Espaço do Cidadão é um posto de atendimento 
que reúne serviços de diferentes entidades num 
único balcão.
A abrangência dos serviços prestados pela DAF          
é substancialmente mais vasta do que aqui se ilus-
tra. Na apresentação da organização municipal 
desta edição, são elencados os diferentes serviços 
e setores desta divisão.

> Projeto relocalização da Estrada Marginal Norte 
> Fiscalização técnica da empreitada de reabilitação 
do edifício da antiga central elétrica
> Contentores de superfície
> Aquisição de espalhador de asfalto 
> Prestação de serviços - Cogestão Berlenga
> Trabalho temporário
> Aquisição de massas a quente
> Aluguer WC portáteis
> Vedação, limpeza e vigilância Campismo
> Aplicação de calçada
> Ligação de fibra ótica
> Fornecimento de pedra de calçada 
> Aquisição colunas e luminárias
> Receção e tratamento de resíduos de construção e 
demolição (RCD)
> Locação financeira (3 viaturas)
> Sistema contra intrusão
> Limpeza de praias
> Mini pá carregadora de rodas
> Pavimentos pré-fabricados
> Renovação das licenças de subscrição Autodesk
> Aquisição serviço de receção e tratamento de RCD 
> Leite e fruta escolar
> Aquisição de uma viatura usada
> Aluguer de viatura pesada com sistema Ampliroll 
para transporte de resíduos urbanos e RCD
> Prestação de serviço na área do procedimento e 
modernização administrativa e regulamentar 
> Substituição de equipamentos do sistema de 
climatização do CAR 
> Locação financeira
> Aquisição de  veículo todo o terreno 
> Aquisição de lancil
> Aquisição de camiões DOM
> Massas Betuminosas a quente com transporte
> Fornecimento de escada e passadiço de acesso            
à praia de Peniche de Cima
> Aquisição de pré-filtros
> Aquisição de sacos plástico
> Britagem
> Aquisição de tintas
> Destroçador hidráulico
> Britagem de resíduos de construção e demolição 
> Portal da educação - Sigma WsEduca e SigmaFlow     
e SigmaDoc para Gestão de Ensino
> Mini-giratória escavadora de rastos
> Transporte de alunos com necessidades especiais
> Aquisição de máquina limpeza de praias 
> Aquisição de emulsão ECR1

> Serviços de apoio técnico e manutenção das 
aplicações Medidata 
> Serviço de mão de obra intervenção casa de apoio 
da Ilha da Berlenga 
> Aquisição de portão para os armazéns gerais                   
e vedação para o canil
> Aquisição de cimento
> Aquisição mobiliário urbano
> Aquisição do serviço de desratização e 
desbaratização
> Revisão Carta Educativa
> Refeições 
> Aquisição serviço de reparação e fornecimento              
de peças viaturas pesadas Volvo 
> Pavimento pré-fabricado “H ou I”
> Aquisição de serviços para elaboração de projetos 
de execução para as obras de urbanização do 
loteamento  da unidade de execução da GNR 
> Massa a frio
> Transporte RCD
> Transporte de resíduos da Ilha da Berlenga
> Reparações diversas nas viaturas afetas ao serviço       
de higiene e limpeza
> Desratização e desinfestação do concelho
> Material didático CEAB
> Destroçador mecânico rebocável
> Equipamento de osmose inversa e pré-tratamento  
para água salgada
> Aquisição de projetores 
> Aquisição de lancil em pedra calcário
> Aquisição de um trator agrícola
> Aquisição de multifunções
> Aquisição de tenda
> Aquisição máquina lavagem com reboque
> Aquisição gás propano a granel
> Levantamento topográfico da área de intervenção  
do projeto de relocalização da estrada Marginal Norte
> Aquisição de material de canalização
> Combustíveis 
> Resíduos desarenamento ETRS
> Reparações diversas em equipamentos afetos        
ao Ecocentro da Prageira e ETRS
> Aquisição de serviço de auditoria de contas
> Estratégia Local de Habitação
> Manutenção e fornecimento de produtos químicos   
para a fonte cibernética do Parque urbano
> Aquisição de serviço de 1 médico veterinário 
> 10 abrigos rodoviários
> Viatura 4x4 
> Aquisição de cisterna

> Projeto de execução para Rua Principal, Bufarda
> Aquisição de tubagem para saneamento/drenagem
> Aquisição de pavimentadora de rastos 
> Aquisição do serviço limpeza Piscina Municipal
> Manutenção preventiva AVAC CEAB
> Reparação de viatura IVECO
> Aquisição serviços de seguro
> Fiscalização técnica da empreitada de estabilização          
da arriba Porto da Areia Sul 
> Publicações lúdico-pedagógicas
> Eletricidade
> Serviço de reparação de chapa e pintura em viaturas     
e máquinas
> Técnico responsável – Instalações elétricas                     
da Piscina Municipal 
> Aquisição de 100 contentores
> Aquisição banco de suplentes
> Aquisição do serviço de cópias, impressão,           
digitalização e “Renting” dos equipamentos
> Tout-venant
> Aquisição de computadores
> Aquisição de cilindro de rolos
> Sinalização vertical
> Aquisição de fardamento

Revalidação - 70
Revalidação + 70
Substituição
2ª VIA
Registo Criminal
Cartão Europeu Saúde
Isenção Taxas Moderadoras
ADSE
SEF/Certificado UE
Apreensão Matricula
Cancelamento Matricula
Caixa Geral de Aposentações
Pedido Dístico de Deficiência
Marcação Consultas Online
ASE Alteração de Dados
2º Via Cartão ADSE
Chave Movel Digital
Pedid. Dev. da Carta de Condução
Renovação do Cartão de Cidadão
Alt. Morada no Cartão de Cidadão
Confirmação Morada C.C
Esclarecimento de Dúvidas
Outros Serviços
Total

251
423

9
17

158
33
35

613
60
12
12

2
8

10
30
13

153
0

30
69
61

511
17

2527

DAF - EDC
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Transferência de Competências  
da Administração Central para o Município

O dia 12 de junho assinalou 
o início da época balnear

A Câmara Municipal aprovou, no passado dia 11 de 
junho, as diretivas de gestão das praias marítimas 
balneares do concelho de Peniche. Estas diretivas 
visam regular a ocupação nas praias balneares 
para o ano de 2021, nomeadamente, o licencia-
mento para efeitos de ocupação do domínio pú-
blico marítimo, venda ambulante do tipo “saco às 
costas”; eventos pontuais: desportivos, recreativos, 
cerimoniais, entre outros; as atividades turístico-
-marítimas, realização de filmagens e captação de 
imagens, limpeza de praias ou iniciativas similares.
As diretivas agora aprovadas decorrem da ocupa-
ção e utilização das praias balneares no contexto da 
pandemia de COVID-19, exclusivamente para a épo-
ca balnear de 2021, representando também o “ano 
zero” em matéria de licenciamento das diversas 
atividades a desenvolver nestas praias.

Apresentadas soluções urbanísticas na Câmara Municipal

Foram distinguidas 11 praias com o galardão 
Qualidade de Ouro, 7 com Bandeira Azul e 2 Praia Acessível

Este ano, a época balnear nas praias do concelho 
de Peniche teve início no dia 12 de junho. Entrou em 
vigor um regime excecional e temporário aplicável 
à ocupação e utilização das praias no contexto da 
pandemia da doença COVID-19, por isso, o Municí-
pio de Peniche disponibiliza, através de sinalética 
própria, placas informativas com recomendações 
e informações diversas que vão desde a indicação 
de entrada/saída, medidas a ter no acesso e uso da 
praia, estado de ocupação, concessionários e esco-
las de surf.

Esta medida informativa estende-se também aos 
passadiços recentemente construídos e às praias 
não vigiadas. Nas praias concessionadas, a infor-
mação é também disponibilizada nas instalações 
sanitárias públicas com vista a sensibilizar os uten-
tes para o uso de calçado, máscara, lavagem de 
mãos, distanciamento social e etiqueta respirató-
ria, enquanto que a informação colocada nos chu-
veiros relembra a necessidade de uso de calçado. 
As papeleiras de praia têm sinalética específica 
para colocação das máscaras usadas. Nos painéis 

de madeira destinados aos editais de praia, foi co-
locada informação sobre a sinalética do estado de 
ocupação das praias, bem como recomendações de 
segurança na praia.
A elevada qualidade das praias de Peniche é com-
provada pela atribuição dos galardões Bandeira 
Azul, 7 praias, pela Associação Bandeira Azul da 
Europa, “Praia com Qualidade de Ouro”, 11 praias, 
pela Quercus – Associação Nacional de Conserva-
ção da Natureza e “Praia Acessível- praia para to-
dos”, 2 praias, por uma parceria da Administração 
Central do Estado, que reúne o Instituto Nacional 
para a Reabilitação, a Agência Portuguesa do Am-
biente e o Turismo de Portugal.

Praias com Bandeira Azul: Baleal Norte, Baleal 
Sul, Cova da Alfarroba, Gamboa, Medão Supertu-
bos, Consolação e São Bernardino.

Praias com Qualidade de Ouro: Baleal Norte, Bale-
al Sul, Baleal Campismo, Cova da Alfarroba, Gam-
boa, Medão Supertubos, Peniche de Cima, Porto 
da Areia Sul, Consolação, Consolação Norte e São 
Bernardino.

Praias com bandeira “Praia Acessível - praia para 
todos”: Medão Supertubos e Baleal Sul.
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À conversa com...
EM DOIS OU TRÊS PARÁGRAFOS DESCREVE-NOS O 
TEU TRABALHO…
Sou assistente técnica da Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística há cerca de 16 anos, atualmente 
com a função especifica de gestora de procedimen-
to, assegurando assim a receção/registo/tramita-
ção de processos de obras particulares, bem como 
de outros assuntos que são da competência desta 
divisão.

Há sensivelmente 2 anos, integro a equipa de de-
senvolvimento do projeto NoPaper, uma Plataforma 
Informática de Urbanismo, com vista à submissão, 
tramitação e gestão eletrónica dos pedidos referen-
tes a todas as operações urbanísticas, que visa a 
simplificação e a desburocratização dos procedi-
mentos, tornando a capacidade de resposta ao mu-
nícipe mais célere e transparente.

O QUE MAIS TE MOTIVA NESTA FUNÇÃO?
A Gestão Urbanística é sem dúvida uma área que 
me fascina. É uma constante aprendizagem, sem-
pre com novos desafios e situações apresentadas 
por parte dos munícipes, que faz com que não se 
instale uma rotina monótona, pois todos os dias 
surgem situações diferentes, que nos leva a “es-
tudar” uma solução que vá de encontro aquilo que 
o munícipe necessita. O contacto direto com o mu-
nícipe e a possibilidade de fazer todos os possíveis 
para prestar um bom serviço público, que no fundo 
é um serviço de todos nós.

EM DOIS OU TRÊS PARÁGRAFOS DESCREVE-NOS O 
TEU TRABALHO…
O meu trabalho consiste na preparação de asfal-
tamento de arruamentos e estradas, aterros e de-
saterros, ou seja, preparar os sítios para a obra, 

QUAL É A MAIOR DIFICULDADE (OU O MAIOR DE-
SAFIO) QUE SENTES NO SEU DESEMPENHO?
A Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 
sem querer desprimorar qualquer outra divisão, é 
sem dúvida o grande “motor de arranque” do mu-
nicípio. Faz com que quem venha até nós, normal-
mente vem sempre com a necessidade de ver o seu 
assunto resolvido com a maior brevidade possível, 
ou seja, é exercida uma grande pressão nos servi-
ços que por vezes é muito difícil de gerir. Nem sem-
pre conseguimos ir ao encontro das necessidades 
que nos são apresentadas, nomeadamente a nível 
de tempo de resposta. Por vezes dá-nos a sensação 
que todo o nosso esforço para conseguir responder 
a um determinado assunto, é inglório.

QUE MENSAGEM FINAL GOSTARIAS DE DEIXAR A 
QUEM NOS LÊ?
Peniche é concelho sem igual. Toda a beleza que 
temos foi-nos dada pela mãe natureza…vamos ter 
orgulho nisso e levar o nome da nossa bela cidade 
aos quatro cantos do mundo. Vamos criar condições 
para que, cada investidor que nos visite fique por cá, 
potenciando cada cantinho ainda disponível, com 
novos projetos e postos de trabalha.

Uma última palavra para todos os munícipes, en-
quanto técnicos de engenharia/arquitetura, agen-
tes imobiliários, solicitadores e outros, utilizem a 
Plataforma NoPaper e ajudem-nos a crescer e me-

remoção de entulhos, de chão, de mato. O meu tra-
balho inclui também a abertura de fundos de caixa 
e preparação para calcetamento, transportes diver-
sos de apoio aos pedreiros, à carpintaria. Antes da 
pandemia, prestava também um grande apoio lo-
gístico ao nível dos eventos, que incluía o transporte 
de materiais, de pessoal para ajudar, etc.
Há vinte e nove anos que trabalho na Câmara. Esti-
ve seis anos na DEA, na secção de limpeza onde co-
mecei, depois fui “emprestado” à junta, onde estive 
seis anos também, tendo mais tarde voltado para 
este serviço onde estou.

O QUE MAIS TE MOTIVA NESTA FUNÇÃO?
São motivantes todos os trabalhos que faço. Gos-
to de olhar para um trabalho e ver que ao começar 
“está muito mau”, e depois sair de lá e ver como 
ficou tudo bonito e arranjado. Todas as funções têm 
o seu grau de motivação. Já se sabe, há serviços 
de que gostamos mais do que de outros, mas, por 
norma, todos eles são motivantes. O asfaltamento, 
a reparação de caminhos, ver um caminho ficar ar-
ranjado e em condições para dar qualidade de vida 
às populações.

QUAL É A MAIOR DIFICULDADE (OU O MAIOR DE-
SAFIO) QUE SENTES NO SEU DESEMPENHO?
Neste momento, a maior dificuldade é a falta de 

lhorar. Estamos muito empenhados para que fun-
cione. Contamos convosco!!!

pessoal. Não tenho meios humanos suficientes 
para chegar a toda a parte, para dar resposta àqui-
lo que é necessário. Muitas vezes, por exemplo, 
faz falta estar lá em cima no “Caminho do Meio”, 
chamado Caminho da Fonte Boa, era preciso agora 
ter uma equipa para lá ir agora pôr tout-venant nas 
bermas, para concertar aquilo! Não tenho pessoal 
para conseguir fazer tudo. «É aos poucos»! 
Quando há um bocadinho em que não tenho nada…
como hoje, por exemplo, como não estou a asfal-
tar, estou a limpar o Parque de Campismo, a retirar 
umas carradas de entulho que lá estavam, a repa-
rar buracos na via pública com massa a frio…vou 
orientando o pessoal para essas coisas.

QUE MENSAGEM FINAL GOSTARIAS DE DEIXAR A 
QUEM NOS LÊ?
O que posso dizer é que nós – eu respondo por mim 
– e mais ou menos pela minha equipa, tentamos 
tudo para que tudo corra bem, é só o que posso di-
zer. Muitas vezes não conseguimos mais, mas não é 
por defeito nosso, é por vários motivos: uma máqui-
na avariada, um carro avariado, temos muito essas 
condicionantes, que agora em princípio irão melho-
rar com o equipamento novo que nós estamos a re-
ceber. Vamos, em princípio, estar menos sujeitos a 
avarias, logo menos tempo dos carros parados ou 
viaturas em oficina.

JOANA RITA GRILO MARREIROS

MÁRIO MANUEL GONÇALVES ABRANTES
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Transferência de Competências 
do Município para as Freguesias

Na anterior edição do Jornal Municipal, foi apresen-
tado o processo de transferência de competências 
do Município para as freguesias de Ferrel e Serra 
D’El-Rei. A presente edição dá uma visão sucinta do 
trabalho de proximidade que se pretende realizar 
com as restantes freguesias do concelho.

PENICHE
Já contratualizado com a Freguesia de Peniche: 
gestão e manutenção de espaços verdes; limpeza 
das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 
manutenção, reparação, substituição do mobiliário 
urbano instalado no espaço público; gestão e ma-
nutenção corrente de feiras e mercados; utilização 
e ocupação da via pública; licenciamento da afixa-
ção de publicidade de natureza comercial, quando 
a mensagem está relacionada com bens ou servi-
ços comercializados no próprio estabelecimento 
ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do 
mesmo; autorização da atividade de exploração de 
máquinas de diversão; autorização da colocação de 
recintos improvisados; autorização da realização 
de espetáculos desportivos e divertimentos na via 
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar li-
vre, desde que estes se realizem exclusivamente 
na sua área de jurisdição; autorização da realiza-
ção de acampamentos ocasionais; 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 quei-
madas; gastos administrativos, incluindo software; 
gastos diversos (eletricidade, água, higiene e lim-
peza, material de escritório, entre outros); encar-
gos com recursos humanos (assistente técnico e 
assistente operacional); combustíveis; e encargos 
com manutenção.
Em termos de equipamentos, a manutenção e con-
servação abrangem 155 papeleiras, 175 bancos e 
15 abrigos rodoviários. Acresce a atribuição de uma 
verba para cofinanciar a aquisição de uma viatura e 
de um armazém/estaleiro.
No âmbito dos recursos humanos, em 2021, houve 
um reforço de mais quatro trabalhadores, totalizan-
do assim dez.

Total: 213 865, 88 EUR
Acresce verba para aquisição de:
> Viatura 18 650,25 EUR
> Armazém/Estaleiro 65 000,00 EUR
Os montantes acima correspondem a 50% do valor 
de aquisição

ATOUGUIA DA BALEIA
Já contratualizado com a Freguesia de Atouguia da 
Baleia:  gestão e manutenção de espaços verdes; 
limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e su-
midouros; manutenção, reparação, substituição do 
mobiliário urbano instalado no espaço público; ges-
tão e manutenção corrente de feiras e mercados; 
realização de pequenas reparações e manutenção 

dos espaços envolventes dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e de primeiro ciclo do ensino 
básico; utilização e ocupação da via pública; licen-
ciamento da afixação de publicidade de natureza co-
mercial, quando a mensagem está relacionada com 
bens ou serviços comercializados no próprio esta-
belecimento ou ocupa o domínio público contíguo à 
fachada do mesmo; autorização da atividade de ex-
ploração de máquinas de diversão; autorização da 
colocação de recintos improvisados; autorização da 
realização de espetáculos desportivos e divertimen-
tos na via pública, jardins e outros lugares públicos 
ao ar livre, desde que estes se realizem exclusiva-
mente na sua área de jurisdição; autorização da re-
alização de acampamentos ocasionais; autorização 
da realização de fogueiras e do lançamento e quei-
ma de artigos pirotécnicos, designadamente fogue-
tes e balonas, bem como a autorização ou receção 
das comunicações prévias relativas a queimas e 
queimadas; gastos administrativos, incluindo sof-
tware; gastos diversos (eletricidade, água, higiene 
e limpeza, material de escritório, entre outros); en-
cargos com recursos humanos (assistente técnico 
e assistente operacional); combustíveis; e encargos 
com manutenção.
Em termos de equipamentos, a manutenção e con-
servação abrangem 115 papeleiras, 90 bancos e 27 
abrigos rodoviários. Acresce a atribuição de uma 
verba para cofinanciar a aquisição de uma viatura.
No âmbito dos recursos humanos, em 2021, houve 
um reforço de mais seis trabalhadores, totalizando 
assim quinze.

Total: 374 830,04 EUR
Acresce verba para aquisição de:
> Viatura 18 750,00 EUR
O montante acima corresponde a 50% do valor de 
aquisição.

FREGUESIAS CONTRATO EXECUÇÃO 
EM VIGOR NOVO CONTRATO VARIAÇÃO %

      

SERRA D’EL-REI

FERREL

ATOUGUIA DA BALEIA

PENICHE

TOTAL

      

85 187,32 €

103 474,01 €

246 972,13 €

188 987,34 €

624 620,80 €

      

101 860,97 €

177 842,92 €

374 830,04 €

213 865,88 €

868 399,80 €

      

19,57%

71,87%

51,77%

13,16%

39,03%

RESUMO COMPARATIVO TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
(DECRETO-LEI N.º57/2019, DE 30 DE ABRIL)

CONTRATO DE EXECUÇÃO EM VIGOR

NOVO CONTRATO

FERREL
177 842,92 EUR

103 474,01 EUR

PENICHE
213 865,88 EUR

188 987,34 EUR

SERRA
D’EL REI

101 860,97 EUR

85 187,32 EUR

ATOUGUIA
DA BALEIA

246 972,13 EUR

374 830,04 EUR
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SMAS
Intervenções

Remodelação da ETAR de Peniche em curso:

Substituição das tubagens e equipamentos 
(válvulas e caudalímetro) da câmara de mano-
bras;

Construção de by-pass ao canal de entrada na 
estação elevatória;

Beneficiação estrutural do canal de entrada;

Montagem de nova grelha de retenção de resí-
duos de maiores dimensões e triturador.

PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E REMODE-
LAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS REMÉDIOS 
– REVISÃO DO PROJETO

REDE DE DRENAGEM BOLHOS - RUA DE SANTO ANTÓNIO REDE DE DRENAGEM BOLHOS - RUA DA FIGUEIRINHA                REDE DE DRENAGEM BOLHOS - RUA DO FETAL

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA COMPORTA DE DESCARGA 
DE FUNDO, DO ÓRGÃO DE ACIONAMENTO E DO QUADRO DE 
COMENDO LOCAL DA BARRAGEM DE S ÃO DOMINGOS

REMODELAÇÃO DE CAIXA DE VISITA E COLETORES CONTÍGUOS DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO BAIRRO DA PRAGEIRA COM RE-
CURSO A CONTENÇÃO DE SOLOS UTILIZANDO ESTACAS PRANCHA

RUA DR. ERNESTO MOREIRA - PENICHE 

REDE DE DRENAGEM BOLHOS - RUA DA FIGUEIRINHA        

RUA DA PONTE VELHA - PENICHE

REDE DE DRENAGEM BOLHOS - RUA DE SANTO ANTÓNIO

Apresentam-se algumas intervenções realizadas 
pelos SMAS em 2021. 

Destacam-se a realização dos projetos de execução 
da rede de saneamento do Casal Fetal e da rede de 
saneamento e remodelação da rede de abasteci-
mento de água na zona dos Remédios.

O montante orçamentado para estas intervenções 
ascende a cerca de 1,5 milhões de EUR.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE
SMAS Novas Instalações

Horário
09h00 - 13h00 e 14h00 -16h00

Morada
Avenida 25 de Abril, nº 88 - Peniche
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Organização Municipal
Reorganização dos Recursos Humanos - uma realidade
Duas divisões municipais, um retrato e objetivos para 2021
Na anterior edição do Jornal Municipal apresentou-se 
um retrato que ilustra a reorganização dos serviços na 
Divisão de Energia e Ambiente e na Divisão de Obras 
Municipais. Na presente edição, apresentamos o re-
trato da Divisão de Administração e Finanças e da Di-
visão de Planeamento e Gestão Urbanística. 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS        
Muito do trabalho realizado por esta divisão não tem 
visibilidade no exterior da organização, mas é de vital 
importância.
Para esta divisão, o ano de 2018 assinalou uma mu-
dança radical nos procedimentos administrativos, 
apostando fortemente na desmaterialização e conse-
quentemente em todas as suas áreas. Deste modo, 
toda a documentação que circulava em papel passou a 
ser inteiramente tramitada em formato digital. Toda a 
informação, quer interna quer externa, que circula nos 
serviços do município é registada na aplicação infor-
mática ATENDIMENTO da software house MEDIDATA.
Esta divisão abarca áreas transversais aos serviços 
como a Secção de Recursos Humanos, a Secção de Ta-
xas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, Secção 
de Arquivo, Secção de Fiscalização, Gabinete Jurídico, 
Secção de Contabilidade, Secção de Tesouraria e Sec-
ção de Património e Aprovisionamento ou áreas seto-
riais como o Serviço de Turismo, Setor da Educação, 
Setor do Planeamento e Intervenção Social, Setor da 
Cultura, Setor do Desporto, Setor do Associativismo e 
outras áreas como o serviço de metrologia.
A Secção de Recursos Humanos, responsável por 
áreas como a contratação de pessoal, a saúde e se-
gurança no trabalho, a avaliação de desempenho e o 
processamento de remunerações, sofreu em 2020 um 
aumento significativo do volume de trabalho em virtu-
de da transferência de competências do Estado para 
os municípios no domínio da educação.
As transferências de competências do Estado Central 
para as Autarquias Locais, já referidas na anterior edi-
ção do jornal municipal, implicaram um acréscimo de 
trabalho administrativo na estrutura municipal, com 
especial impacto nesta divisão. Neste mandato, o Exe-
cutivo Municipal deu como prioridade à secção de pa-
trimónio e aprovisionamento iniciar o registo e inven-
tariação de todo o património municipal. Na área do 
aprovisionamento, responsável pelas compras de todo 
o município, houve um aumento do volume de trabalho 
resultante não só da transferência de competências, 
mas também da necessidade de reorganização inter-
na. As ações de reorganização interna abrangeram di-
versas áreas, como a substituição da frota, as obras 
municipais de administração direta, a informatização 
dos serviços, as concessões e as medidas de gestão 
adotadas para melhorar a eficiência dos serviços e a 
consequente redução de custos.
Todo este investimento e trabalho realizado têm im-
pacto nas secções de contabilidade e de tesouraria, 
a quem cabe o processamento e pagamento de todas 
as faturas. Também nestas áreas, houve reformas ad-
ministrativas como por exemplo a implementação do 
sistema de faturação eletrónica que permite ao mu-
nicípio receber as faturas de todos os fornecedores 
em plataforma digital ou a implementação em todos 
os serviços do pagamento através de multibanco e 

da funcionalidade gateway. A secção de contabilidade 
tem ainda a seu cargo toda atividade financeira da Câ-
mara Municipal, que corresponde ao controlo interno 
de toda a receita e efetivação de toda a despesa.
À secção de taxas e licenças e ao Espaço do Cidadão, 
cabe todo o licenciamento municipal, tal como o licen-
ciamento de publicidade e ocupação do espaço pú-
blico, de táxis, de recintos improvisados para festas,  
romarias, arraiais, concertos, realização de atividades 
circenses, provas desportivas, bem como autorizações 
diversas como lançamento de fogo de artifício, entre 
outras.
À fiscalização municipal cabe fazer cumprir a legisla-
ção de forma genérica e/ou os regulamentos munici-
pais de forma específica. Em colaboração com todos 
os serviços municipais, presta informações em diver-
sas matérias.
Ao expediente geral, cabe a receção e expedição da 
documentação. A evolução da digitalização facilitou 
a troca de mensagens com a Instituição, pelo que se 
verificou um aumento do volume da matéria a tratar 
por estes serviços. Ao serviço de apoio aos órgãos mu-
nicipais, compete preparar e acompanhar as reuniões 
semanais da Câmara Municipal e as sessões da As-
sembleia Municipal, com o correspondente trabalho 
administrativo de elaboração de atas, editais, ordens 
do dia, e de envio e receção da documentação.
Ao gabinete jurídico cabe a tramitação dos proces-
sos de contraordenação e execução fiscal, emissão 
de estudos e pareceres jurídicos, elaboração e par-
ticipação na redação ou alteração de regulamentos, 
acompanhamento de processos judiciais, entre outras 
funções. O arquivo municipal é também um serviço de 
extrema importância para o Município. Compete-lhe 
organizar e preservar o arquivo de todos os documen-
tos e processos que deram entrada nesta organização.
A Divisão de Administração e Finanças é também res-
ponsável por áreas setoriais como o Serviço de Turis-
mo, Setor da Educação, Setor do Planeamento e Inter-
venção Social, Setor da Cultura, Setor do Desporto e 
Setor do Associativismo.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
E GESTÃO URBANÍSTICA
Tratando-se de uma Divisão determinante, tem vindo 
a criar novas dinâmicas para concluir processos, cuja 
resolução se arrasta, em muitos casos, há décadas, 
transmitindo confiança a promotores, investidores, 
técnicos internos, externos e à população em geral.
Outro elemento essencial para o bom funcionamento 
da autarquia local é o cumprimento dos prazos.
Olhando para a DPGU mais em pormenor, verifica-se 
que abrange áreas tão distintas como o Planeamento, 
os Estudos e Projetos, o Setor de Concursos e Contra-
tação Pública, a Fiscalização Técnica, o Setor de Li-
cenciamento das Atividades Económicas e aquele que 
tem maior visibilidade, a Gestão Urbanística.
Nesta divisão, os serviços de planeamento tratam de 
matérias como a revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM), a incorporação dos planos especiais no PDM, 
ou seja, espaços como o Arquipélago das Berlengas 
que tem uma programação própria designada por Pla-
no de Ordenamento da Reserva Natural das Berlen-
gas e que tem de incorporar o PDM. Outro exemplo é o 
Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos. 

Decorre da transferência de competências no domínio 
das praias a obrigação de o Município concessionar e 
licenciar as atividades e serviços, regular as interven-
ções nos apoios de praia, acessos e estudo de envol-
vente. Este serviço também tem a responsabilidade de 
emitir pareceres no âmbito de pedidos de esclareci-
mento da gestão urbanística e da ligação com a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente.
Ao serviço de estudos e projetos cabe a responsabi-
lidade de desenvolver estudos de alinhamentos e de-
mais estudos urbanísticos. São exemplos: os perfis 
para a relocalização da Estrada da Marginal Norte; o 
alinhamento para a rua a tardoz do Edifício Verde-Mar 
com a inclusão de estacionamento; o estudo urbanís-
tico para a praia da Gamboa; os projetos da Requalifi-
cação parcial do Mercado Municipal; o projeto das an-
tigas instalações da APAP (Associação de Proteção de 
Animais de Peniche); os percursos de modos suaves 
entre o passadiço junto à rotunda de Supertubos e o 
estacionamento do Molhe Leste; entre outros estudos 
e projetos que estão em desenvolvimento ou  aguar-
dam elementos de outras entidades e serviços. 
O setor de concursos e contratação pública tem de 
articular com a Divisão de Administração e Finanças 
(DAF) e com a Divisão de Obras Municipais (DOM) para 
que seja possível contratar obras tão essenciais como 
a Reabilitação das Muralhas, a Estabilização da Arri-
ba, a Central Elétrica, entre outras. Neste momento, 
acompanha 19 processos de maior dimensão. Acom-
panha também as obras, procedendo à fiscalização de 
projetos de obras públicas em conjunto com outros 
serviços como a DOM, o setor da cultural ou da saúde 
e segurança no trabalho.
O serviço de fiscalização técnica tem funções consul-
tivas, de estudo, planeamento, programação, avalia-
ção e aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica e ou científica que fundamentam e preparam 
a decisão. Elabora pareceres, projetos e atividades 
conducentes à definição e concretização das políticas 
do município na área da gestão urbanística e ordena-
mento (controlo dos custos de produtividade e arquivo, 
vistorias e ações de fiscalização técnica, apreciação de 
operações urbanísticas, entre outras atividades relevantes).
O serviço de topografia realiza levantamentos nivela-
mentos topográficos para projetos e obras municipais, 
procedendo igualmente à verificação e confirmação 
dos elementos topográficos nos processos de obras 
particulares.
Todos estes serviços trabalham simultaneamente com 
o serviço de gestão urbanística no licenciamento mu-
nicipal.
O serviço de gestão urbanística receciona os procedi-
mentos de intervenção dos particulares no território 
do município, efetua a apreciação técnica e o acompa-
nhamento de particulares e da administração em to-
das as ações relacionadas com a edificação, utilização 
e transformação do território, sujeitas ao controlo da 
administração pública.
O serviço de atividades económicas é responsável pela 
gestão de procedimentos e emissão de pareceres téc-
nicos e administrativos sobre as propostas e projetos 
para implementação e instalação de atividades econó-
micas e das operações urbanísticas correspondentes, 
designadamente hotelaria, indústria, comércio, servi-
ços e publicidade e ocupação do espaço público.
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Certificação nacional da renda 
de bilros de Peniche 

Município de Peniche investe na 
sensibilização de crianças e jovens

Um objetivo concretizado em torno do reconhecimento, valorização 
e salvaguarda da arte de tecer a renda de bilros de Peniche

Ambiente, cidadania, património e proteção animal 
deram o mote às publicações lúdico-pedagógicas  

A renda de bilros de Peniche conquistou um pata-
mar de excelência como prática cultural arraigada 
à matriz identitária de todo o concelho.  A conquista 
desta importante chancela enquanto “Artesanato 
Tradicional Certificado” teve de cumprir todos os 
pressupostos necessários à atribuição deste reco-
nhecimento, obrigando à realização de um estudo 
exaustivo quanto à identificação dos referenciais 
histórico-geográficos associados à renda; às carac-
terísticas técnicas da produção e à identificação das 

A aposta municipal no domínio da sensibilização e 
educação para a cidadania iniciada em dezembro 
de 2020 decorreu até meados do passado mês de 
junho, com a criação e distribuição de publicações 
que pretendem despertar o interesse dos mais no-
vos para temas associados à tomada de consciên-
cia para os seus direitos, a importância do respeito 
pelos animais, a utilização sustentável dos recursos 
e ainda a valorização do património local e da iden-
tidade.
Esta ação teve como público-alvo todas as crianças 
que frequentam o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico – Um Natal Diferente, A Vida dos Resíduos, 
Amigos de 4 Patas, Somos Cidadãos Ativos – bem 
como os jovens do 2º ciclo do ensino básico - Vamos 
viver o Património! – do concelho de Peniche.

Prémio Mariano Calado
O Município de Peniche, no âmbito das competên-
cias culturais que lhe são atribuídas, decidiu criar o 
Prémio Mariano Calado.
Tratando-se de um concurso de escrita, que implica 
a publicação do trabalho vencedor, entendeu-se por 
bem anunciar a sua instituição no dia 23 de abril, 
Dia Mundial do Livro.  
O Prémio Mariano Calado terá periodicidade bienal 
e o âmbito dos trabalhos a apresentar alternará en-
tre a produção literária (poesia, conto, romance) e 
a produção historiográfica local (arqueologia, his-
tória, história de arte, estudos sobre o património 

cultural material e imaterial).
A criação deste prémio pretende homenagear 
uma figura incontornável da Cultura em Peniche:  
MARIANO CALADO.
Nascido a 10 de junho de 1928 em Almeirim, veio 
viver para Peniche com apenas dois anos. De uma 
vida cheia, destaque para o seu trabalho enquanto 
escritor que não se limitou a um género literário, 
mas que se destacou em dois: historiografia local e 
poesia, “a menina dos seus olhos”, como afirmou.
Dos dezanove livros que publicou há um que ficará 
para sempre na nossa memória coletiva: PENICHE, 

na história e na lenda.
Através deste prémio, 
o Município de Peni-
che pretende também 
fomentar o gosto pela 
leitura e pela escrita 
e apoiar o conhecimento da história local, incen-
tivando e valorizando textos que nos acrescentem 
enquanto seres pensantes, com identidade, e apre-
ciadores da diversidade cultural e de pensamento.

suas condições de inovação, bem como ao registo 
da Indicação Geográfica junto do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial. 
O processo está pronto para ser implementado no 
terreno por um Organismo de Certificação devida-
mente acreditado pelo Instituto Português de Acre-
ditação, que regulará a atribuição das etiquetas de 
certificação. 
No passado mês de maio, o Município de Peniche 
desenvolveu, em parceria com a Adere Certifica, 
Associação “Portugal à Mão” e o Gabinete para a 
Promoção de Artes e Ofícios – CEARTE, uma ação 
de sensibilização dirigida às rendilheiras de Peni-
che a fim de apresentar todas as questões associa-
das ao processo de implementação da Certificação. 
A conquista desta chancela representa um momen-
to de viragem para a valorização cultural e econó-
mica deste setor e também para a salvaguarda de 
um saber que inegavelmente pertence às gentes de 
Peniche.

Consulte aqui
as versões
online
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siga-nos em:

Situação Epidemiológica 
no Concelho de Peniche
março de 2020 a junho de 2021   


