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I. INTRODUÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Peniche pretende efectuar, numa parte do território integrado 

na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão do perímetro urbano de Atouguia da 

Baleia, uma Unidade de Execução, constituindo-se como instrumento de programação 

e execução do Plano Director Municipal e tendo por base a concertação e a 

contratualização de interesses pelo sistema de cooperação, adiante explicitado. 

De acordo com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, doravante 

designado de RJIGT as Unidades de Execução deverão ser delimitadas de forma a 

assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios 

e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo ainda integrar as áreas a afectar a 

espaços públicos ou equipamentos previstos nos Planos de Ordenamento e nos 

Instrumentos Estratégicos em vigor. 

Por este motivo, a delimitação de uma unidade de Execução deve estabelecer uma 

solução urbanística de base na qual o município defina os usos e parâmetros a 

concretizar, bem como os encargos dos mesmos a serem assumidos pelos vários 

intervenientes nas operações urbanísticas a levar a cabo para a sua concretização. 

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

1. O Plano Director Municipal de Peniche, adiante designado de PDMP, publicado no 

Diário da República, 1ª série-B, n.º265, de 16 de Novembro de 1995, definiu diversas 

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, entre elas, a do Perímetro Urbano de 

Atouguia da Baleia.  

2. Em virtude da ausência de espaços, na posse do município, para a implantação de 

novos equipamentos no interior da povoação e face à actual versão do RJIGT que 

prevê que a execução dos Planos e Operações Urbanísticas se desenvolvam no âmbito 

de Unidades de Execução.  

3. As Unidades de Execução têm vindo a revelar-se instrumentos privilegiados de 

execução sistemática e coordenada dos planos, inclusive de planos directores  
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municipais (art.120.º do RJIGT). Por se encontrarem ligadas aos vários sistemas de 

execução dos planos e por implicarem uma regulamentação global da sua área de 

intervenção, são espaços privilegiados de concertação e contratualização de 

interesses, servindo, simultaneamente, como mecanismos incentivadores de projectos 

urbanísticos determinados. 

4. Por se considerar imprescindível o desenvolvimento urbanístico desta área e por a 

mesma conjugar a concretização de vários objectivos subjacentes à estratégia de 

desenvolvimento plasmada no PDMP, designadamente a criação de um novo 

equipamento (Estabelecimento de Ensino) e a necessidade de garantir a 

expansão/urbanização do território de forma contínua, isto é sem espaços vazios e 

sem infra-estruturas nas áreas urbanas, numa óptica de modo a contrariar a falta de 

concretização da programação do PDMP que poderia levar a uma descontinuidade do 

espaço urbano. 

5. Tendo presente o procedimento de delimitação e aprovação das Unidades de 

Execução e atendendo ao referido no parágrafo anterior, uma vez que a execução do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia se encontra contemplada na programação da 

Carta Educativa do Concelho de Peniche, é dispensada a decisão sobre a oportunidade 

de urbanizar. 

6. É necessária a apresentação da proposta de delimitação e aprovação da Unidade de 

Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, em cumprimento do procedimento 

administrativo para a delimitação e aprovação destas unidades de execução. 

 

 

III. DA OPORTUNIDADE 

 

Pretende-se, com a presente proposta, dotar o concelho de Peniche de uma rede 

educativa concelhia com implicações ao nível da política educativa desenvolvida 

localmente. Para isso, a Câmara Municipal de Peniche entendeu ser importante 

elaborar a “Carta Educativa do Município de Peniche”. 

Assim, como proposta prioritária encontra-se a construção de um novo Centro Escolar 

no aglomerado urbano de Atouguia da Baleia. Esta construção de raiz, com capacidade  
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para 8 turmas de 1º ciclo, 3 salas para jardim-de-infância e actividades de 

enriquecimento curricular, permitirá responder ao previsível incremento populacional 

da Vila, à disponibilização de oferta pública no pré-escolar e melhorar também a 

qualidade da oferta.  

Tendo por base o princípio da máxima articulação entre Projectos, este exercício de 

planeamento, com base no instrumento de Unidade de Execução, revelou-se bastante 

profícuo, principalmente na concertação com os proprietários dos terrenos 

envolvidos, que demonstraram, numa 1ª fase de auscultação preparatória, abertura 

para o desenvolvimento do seu projecto de loteamento futuro, integrando os 

objectivos definidos por esta Unidade de Execução. 

A concretização dos objectivos previstos para a Unidade de Execução ultrapassa 

claramente o limite físico e geograficamente circunscrito da mesma, na medida em 

que a sua materialização poderá certamente ser geradora de mais-valias indutoras de 

novas intervenções, nomeadamente no que se refere às restantes parcelas 

pertencentes também aos espaços urbanizáveis. 

 

 

IV. CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO MUNICIPAL 

 

A presente proposta de delimitação da Unidade de Execução do Centro Escolar de 

Atouguia da Baleia e a correspondente solução urbanística de base conforma-se na 

sua totalidade com as actuais disposições do PDMP, cabendo à presente análise o 

tratamento das demais disposições aplicáveis ao processo de execução, 

designadamente as respeitantes aos conteúdos programáticos que foram 

especificamente firmados para a categoria operativa de solo em que se inserem – 

Espaços Urbanizáveis - e que orientam e promovem a concretização da proposta no 

seu âmbito territorial, e que seguidamente se explicitam como mais relevantes: 

Artigo 12.º - Espaços Urbanizáveis 

� Objectivos programáticos (...) 

- Contenção do alastramento urbano desordenado, incoerente e de expressão 

urbanística desqualificada; 
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- Definição rigorosa dos perímetros urbanos; 

- Garantia da satisfação global das dotações em equipamentos para toda a área 

territorial incorporando os espaços urbanos aquando da sua programação; 

- Obtenção de desenhos urbanos qualificadores de urbanidade e de redução das 

expressões de periferia. 

� Indicadores e Parâmetros Urbanísticos Máximo: 

- Índice de construção bruta de 0,50 

- Densidade Habitacional de 40 fogos por hectare 

- Altura máxima das construções para edifícios isolados de 12,5 metros  

 

Fig.1, Extracto da Planta de Ordenamento do Perímetro Urbano de Atouguia da Baleia 

                                     Localização da Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia 
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V. DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

A – QUADRO LEGAL 

As unidades de execução decorrem do quadro legal do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, na redacção actualizada pelo DL n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, a saber: 

Artigo 119.º - Sistemas de execução 

2 – (...) as Unidades de Execução podem ser delimitadas pela câmara municipal por iniciativa 

própria ou a requerimento dos proprietários interessados. 

Artigo 120.º - Delimitação das unidades de execução 

1- A delimitação de unidades de execução consiste na fixação em planta cadastral dos limites 

físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística e com identificação de todos os 

proprietários abrangidos. 

2- As unidades de execução deverão ser delimitadas de forma a assegurar um 

desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos 

proprietários abrangidos, devendo integrar as áreas a afectar a espaços públicos ou 

equipamentos previstos nos planos de ordenamento. 

3- As unidades de execução podem corresponder a uma unidade operativa de planeamento e 

gestão, á área abrangida por um plano de pormenor ou a parte desta. 

4- Na falta de plano de pormenor aplicável à área abrangida pela unidade de execução, deve a 

câmara municipal promover, previamente à aprovação, um período de discussão pública em 

termos análogos aos previstos para o plano de pormenor. 

 

 

B – TRAMITAÇÃO PROCEDIMENTAL 

Ao nível da tramitação procedimental da presente Unidade de Execução, perspectiva-

se: 

1. Definição do limite da Unidade de Execução, que se encontra consubstanciado no 

presente Documento de Fundamentação; 
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2. Deliberação de Câmara Municipal que aprove a delimitação proposta de Unidade de 

Execução e o conteúdo do presente Documento de fundamentação da opção tomada, 

bem como delibere proceder à abertura da discussão pública sobre o mesmo 

(conforme o n.º4 do art. 120.º, conjugado com o n.º 4 do art. 77.º do RJIGT). Refira-se 

que tratando-se de um instrumento operativo/executório e não de um instrumento de 

gestão territorial, a sua aprovação é da competência da Câmara Municipal; 

3. O período de discussão pública deve ser de 22 dias (mínimo), conforme o n.º4 do 

art. 120.º, conjugado com o n.º 4 do art. 77.º do RJIGT. A abertura do período de 

discussão pública deverá ser publicitada através de Aviso a publicar no Diário da 

República e a divulgar através da comunicação social e da respectiva página de 

internet do município, com antecedência mínima de 5 dias relativamente ao início do 

período de discussão pública; 

4. Após a conclusão do período de discussão pública deverá ser devidamente 

ponderada a participação dos cidadãos e elaborado o respectivo relatório da discussão 

pública, conforme n.º 5.º, 6.º e 8.º do art. 77.º do RJIGT; 

5. Divulgação dos resultados da discussão pública, conforme n.º 5.º, 6.º e 8.º do art. 

77.º do RJIGT;  

6. Elaboração da proposta final e comunicação oficial aos proprietários abrangidos 

solicitando a confirmação, por escrito, no prazo de 10 dias úteis, da sua adesão à 

Unidade de Execução; 

7. O processo culmina na aprovação final da Unidade de Execução; 

8. Envio à Assembleia Municipal, caso a Câmara Municipal o entenda, para 

conhecimento do conteúdo da versão final da proposta de delimitação da Unidade de 

Execução.  

 

C – CONTEÚDO DOCUMENTAL E MATERIAL 

Refira-se que o RJIGT não faz qualquer referência ao conteúdo documental deste 

instrumento executório, permitindo alguma liberdade na definição do conteúdo do 

programa-base. 
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Cada Município pode, para as intervenções a concretizar, estruturar a melhor 

metodologia em face do território que possui, dos parceiros a envolver na 

concretização dos projectos e sistema de planeamento em vigor no seu Município. 

Em face do exposto, a Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, 

integrará na sua proposta o conteúdo legal definido no n.º1 do art. 120.º do RJIGT, ou 

seja, planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística e com 

indicação de todos os prédios abrangidos. 

Por outro lado, a proposta de Unidade de Execução visará assegurar um 

desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e encargos pelos 

proprietários abrangidos, integrando ainda as áreas a afectar a espaços públicos ou 

equipamentos previstos nos planos de ordenamento, conforme n.º2 do art. 120.º do RJIGT, 

salvaguardando ainda a máxima cooperação entre os intervenientes no âmbito dos 

sistemas de execução previstos na lei. 

 

 

VI. SOLUÇÃO URBANISTICA DE BASE 

 

A – ENQUADRAMENTO 

A área objecto da presente delimitação a Unidade de Execução pertence à sede de 

freguesia da Atouguia da Baleia no Concelho de Peniche. 

A ocupação territorial existente na envolvente e as orientações do PDMP justificam o 

essencial da solução adoptada. 

A implantação do Centro Escolar, objecto primeiro da intervenção, constitui o 

referencial estruturante de toda a ocupação.  

A solução adoptada foi a de procurar que as malhas viárias existentes garantissem a 

continuidade do tecido urbano e a articulação com a proposta de loteamento.  

As opções morfotipológicas adoptadas dão continuidade ao loteamento existente, 

designado de “Casal da Cruz”, delimitando quarteirões de habitação do tipo 

unifamiliar em banda com cércea correspondente a 2 pisos, enquanto que na 

transição deste para o espaço rural o modelo de ocupação adoptado cingiu-se a uma 

frente continua de habitação do tipo unifamiliar isolada. 
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Em consequência da solução morfotipológica adoptada, o espaço público proposto 

resultou essencialmente em novos arruamentos e nalgumas zonas ajardinadas, para 

além da zona do equipamento proposto. 

Para o arruamento de principal acesso ao Centro Escolar, eixo principal da intervenção 

urbanística, que justifica a própria Unidade de Execução, foi adoptado o perfil de 7 

metros. Nos restantes arruamentos, envolventes às frentes de moradias, os perfis 

variam entre os 6 metros, que dão continuidade à rede viária existentes e os 4 metros 

na via de acesso local com um único sentido. 

As acessibilidades existentes no local consideram-se adequadas ao desenvolvimento 

do projecto de loteamento, com um bom nível de desobstrução e múltiplas opções de 

mobilidade. 

 

Assim, o desenvolvimento da solução urbanística de base permite testar um conjunto 

de princípios e parâmetros urbanísticos definidos para o seu crescimento. Este, 

complementarmente ao estabelecido no conteúdo regulamentar do PDMP pretende 

fixar princípios programáticos e de condicionamento do desenho urbano, de modo a 

promover o cumprimento dos objectivos definidos no modelo territorial do PDM em 

vigor.  

 

Fig.2, Planta de Delimitação e Solução Urbanística de Base da Unidade de Execução 

 



 UNIDADE DE EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA ATOUGUIA DA BALEIA 
     PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO 

10 
 

 

 

A – SITUAÇÃO CADASTRAL 

Nos 2,85 ha correspondentes à área de intervenção da Unidade de Execução do 

Centro Escolar de Atouguia da Baleia, a situação cadastral da propriedade são os 

constantes no Quadro contíguo e na Planta de Delimitação e Cadastro, anexa, à escala 

1:1000, ilustrada na Figura3. 

A delimitação abrange as propriedades (ou parte de propriedades) que se considerou 

deverem ser integradas na solução urbanística. Tal delimitação define a continuidade 

e contiguidade ao tecido urbano existente e permite o encerramento da rede viária 

prevista.   

 
 

Lote/Parcela Artigo 

Matricial 

Proprietário Área (m2) 

01 30 Américo Casimiro Chagas 5.640,00     

02 49 António Pereira 2.280,00 

03 51 Armindo Pereira dos Santos 4.153,00 

04 53 Manuel Casimiro Chagas 4.038,00*1 

05 54 João Conceição Gonçalves 2.510,00*1 

06 50 José da Costa Clara 2.419,62*1 

07 52 José Gregório Andrade 3.880,00 

08 48 Francisco Maria da Silva 3.000,00 

09 __ Município de Peniche    579,38*2 

 

 

*1 
Área da propriedade integrada na Unidade de Execução 

*2 
A área indicada corresponde a parcelas remanescentes do loteamento designado de “casal da Cruz”. 
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Fig.3, Planta de Delimitação e Cadastro da Unidade de Execução 

 

 

 
VII. SISTEMA DE EXECUÇÃO 

 

Para a execução da Unidade de Execução do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, e 

uma vez que foi efectuada uma auscultação prévia pelos proprietários abrangidos, os 

quais revelaram, em princípio, concordância, propõem-se o recurso ao sistema de 

cooperação, de acordo com o disposto no artigo 123.º do RJIGT. 

 

Para este efeito serão celebrados contratos de urbanização entre o município, os 

proprietários ou promotores da intervenção urbanística e, eventualmente, outras 

entidades interessadas na execução do projecto, em estrita concordância com o 

definido no artigo 123.º do RJIGT.  

 

Atendendo à forma de execução prevista – enquadramento em Unidade de Execução 

– torna-se necessário garantir que, na delimitação cadastral da Unidade, seja 

assegurado o desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios 

e encargos entre os proprietários abrangidos, integrando as áreas a afectar a espaços 

e equipamentos públicos previstos, nos termos do artigo 120.º, n.º2 do RJIGT. 
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Assim, para garantir uma justa repartição de benefícios e encargos entre os 

proprietários, foram estabelecidos os seguintes critérios perequativos: 

Como mecanismo para a perequação dos benefícios, definiu-se o Índice Médio de 

Utilização de 0,22% resultante da operação urbanística projectada. O direito global de 

construção, para cada uma das parcelas integrantes, foi obtido através do produto do 

Índice Médio de Construção (0,22%), pela área do prédio na parte que integra a 

Unidade de Execução. A distribuição perequitativa dos benefícios decorrentes da 

operação de loteamento será feita através da distribuição dos lotes, cujo valor seja 

proporcional à área das parcelas, pela área total da operação e a capacidade 

construtiva dos mesmos (área concreta de construção) para que esta seja a mais 

aproximada possível da área abstracta de construção calculada. 

Dado que dessa distribuição resultam, para todos os proprietários particulares, valores 

negativos entre as áreas concretas de construção e as áreas abstractas, as 

compensações serão materializadas pelo município através da execução de obras de 

urbanização. 

Não foi fixada a área de cedência média ao município considerando que a cedência 

global para o objectivo de construção do centro Escolar é consideravelmente superior 

ao mínimo exigido pela Portaria 216 B/08, de 3 de Março e que todos os 

intervenientes serão também compensados dessa diferença pelos custos de projecto 

(urbanísticos e infraestruturas), obras de urbanização e demais encargos necessários à 

concretização da operação urbanística em causa. 

 

O instrumento que preferencialmente será utilizado na execução da Unidade é o 

reparcelamento, ao abrigo do artigo 131.º do RJIGT. 

 

     

       


