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PENICHE Município onde dê prazer VIVER
Para um concelho igualitário, ecológico e democrático
Peniche é um concelho muito diverso, fortemente ligado ao mar em 
algumas freguesias e com forte pendor rural noutras, para além de um 
forte sector turístico.

Peniche tem um riquíssimo património natural, em parte ainda por 
descobrir, bem como um património histórico e cultural muito diverso.

Peniche tem um enorme potencial que lhe permitiria estar na vanguarda 
dos novos tempos, com uma economia ligada ao mar e ao campo, à 
biotecnologia, às energias renováveis e estabelecer novos negócios 
sustentáveis.

O LIVRE apresenta-se às eleições autárquicas em Peniche, pela primeira 
vez, com uma visão alternativa para o exercício do poder local. Uma visão 
de inclusão social, participação pública, transparência na gestão e 
administração, sustentabilidade e valorização do património. 

O LIVRE apresenta para Peniche uma alternativa progressista e 
ecológica, baseada em quatro pilares essenciais:

 → Criar políticas locais de igualdade social;
 → Implementar estratégias locais de preservação dos bens naturais, de 

fomento da biodiversidade e de resposta à crise ecológica;
 → Potenciar e salvaguardar o património natural e cultural criando novos 

empregos e melhorando as condições de vida das pessoas; 
 → Fazer da democracia participativa e da transparência nas decisões 

políticas as linhas-mestras do exercício do poder local.

O LIVRE defende um modelo de desenvolvimento orientado para a 
criação de bem-estar para todas as pessoas do concelho de Peniche: 
um modelo de desenvolvimento ecológico e solidário. Esse modelo de 
desenvolvimento deve estar baseado no conhecimento e na inovação, 
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potenciando os ativos do concelho e oferecendo condições de vida 
dignas para todas as pessoas.
É urgente melhorar o acesso à habitação no concelho de Peniche. 
Existem muitas casas devolutas no concelho, o turismo faz aumentar os 
preços da habitação em diversos locais, deixando as pessoas sem opções 
viáveis. É importante concretizar o direito à habitação digna, saudável e 
sustentável, que é uma obrigação constitucional dos municípios.

O património natural é riquíssimo e variado: o mar, as praias, as ilhas e os 
ilhéus, o pinhal de Ferrel, a Lagoa de S. Domingos e as terras férteis têm 
de ser preservados. Não podemos correr o risco de deixar este importante 
património à mercê dos interesses financeiros. São necessárias práticas 
de utilização sustentável dos recursos naturais para reduzir a perda 
de biodiversidade, evitando a proliferação de espécies invasoras e 
aumentando o valor da produção agrícola e da pesca. 

A importância de Peniche ao longo dos séculos foi enorme e é importante 
ser conhecida.  O património histórico e cultural é, em certa medida, 
desconhecido do próprio povo de Peniche. O município tem o dever de 
contribuir para o devolver às pessoas. 

O LIVRE defende a inclusão social. Defende uma agenda de combate à 
xenofobia, à homofobia e qualquer outra forma de discriminação, seja 
de motivação étnica, sexual, de género, etária ou outra. É fundamental 
promover os direitos das pessoas com deficiência, e promover a 
representatividade de grupos sociais marginalizados.

A proposta de desenvolvimento do LIVRE para o concelho de Peniche é 
também intransigente na defesa da igualdade de género, no combate à 
violência doméstica e contra crianças e pessoas idosas. É fundamental 
empoderar as mulheres e criar condições reais de acesso ao exercício 
democrático, eliminando as barreiras da disponibilidade temporal ou do 
constrangimento social que ainda limitam a participação cívica das mulheres. 
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É urgente promover a mobilidade pedonal, suave e o transporte público 
no concelho de Peniche. Não apenas nas partes turísticas, mas em todo o 
concelho. A mobilidade eléctrica associada às energias renováveis que o 
município dispõe poderá ser uma via a desenvolver. É também importante 
estabelecer maiores possibilidades de acesso a Peniche por transportes 
públicos e participar na luta pela valorização da Linha do Oeste, como 
incentivo à coesão territorial. 

O LIVRE propõe uma alternativa progressista e ecologista para Peniche, 
que garanta um futuro sustentável para toda a gente. 
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 → Promover o acesso à habitação 
através do estabelecimento, em sede 
de IMI, de penalização máxima em 
prédios urbanos devolutos;  

 → Estabelecer uma rede municipal 
de creches e lares no concelho;

 → Negociar com a autoridade de gestão 
do porto a integração da zona portuária na 
malha urbana, de modo a permitir à população 
uma maior proximidade às actividades do 
porto de pesca - a medida tem em conta a 
salvaguarda da segurança e condições de 
trabalho das actividades profissionais, por 
exemplo com a construção de miradouro 
de acesso público para visionamento das 
descargas de peixe, como atractivo turístico;

 → Libertar a Ilha do Baleal da circulação 
automóvel (apenas possível entrada com 
dístico de residente para cargas/descargas 
ou fornecimentos e emergência);

 → Retirada gradual do alcatrão das ruas 
do casco antigo de Peniche, ficando o 
anterior empedrado (salvaguardadas vias 
para pessoas com mobilidade reduzida);

 → Apoio às iniciativas de embelezamento do 
edificado urbano, com murais e a definição 
de paleta de cores para exteriores de imóveis, 
por zonamentos, em todo o concelho;

 → Estabelecimento de parque 
de auto-caravanas municipal no 
antigo espaço do clube naval.
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 → Estimular o transporte público em todo o 
concelho de Peniche, com mini-autocarros 
eléctricos. 

 → Fomentar o uso de energias renováveis nos 
edifícios e equipamentos municipais, bem como 
medidas de eficiência energética. 

 → De modo gradual e paulatinamente ir 
passando cabos eléctricos e de comunicações 
para subterrâneos. 

2
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 → Pressão sobre decisores políticos para a 
diminuição global do arrasto, para a veda ao 
arrasto nos locais propícios a outras artes de 
pesca e/ou em locais propícios ao crescimento 
de espécies e para a valorização da pesca 
artesanal e semi-industrial;

 → Trabalhar com restaurantes e comércio 
para a venda de pescado (com dimensões 
legais) com comprovativo de venda em lota e/ou 
garantia de pescado de modo sustentável;  

 → Incentivar programas de agricultura 
integrada e biológica e de culturas nicho;

 → Promover as espécies de flora locais em 
espaços públicos e rotundas e reforço de 
formação a jardineiros para práticas adequadas 
de manutenção dos jardins municipais;

 → Valorizar os terrenos baldios do concelho;
 → Estabelecer Peniche como município livre de 

glifosatos; 
 → Candidatura ao programa Europeu Live +, 

para a anulação do chorão nas zonas dunares e 
a substituição das mimosas por outras espécies; 

 → Caminho pedonal e ciclovia circundando 
toda a albufeira de S. Domingos;

 → Promoção das árvores autóctones em todo o 
concelho;  

 → Combate aos maus odores lançados por 
três unidades da cidade, que muito lesam a 
actividade turística;

 → Estabelecer um Crematório municipal; 
 → Estabelecer um canil municipal com 

condições adequadas;
 → Estabelecer em Ferrel um espaço de 
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protecção e promoção do gado asinino (Burro);
 → Proibição da entrada de sacos, garrafas e 

copos de plástico na Berlenga, com excepção 
dos sacos de lixo;

 → Criar as condições para que haja um 
enfermeiro em permanência nas Berlengas 
durante o período de abertura a visitantes;

 → Realizar estudos de viabilidade para 
utilização no município de águas residuais e de 
água salgada canalizada nos autoclismos (seguir 
os desenvolvimentos em curso a nível mundial);

 → Considerar em alguns locais e de forma 
gradual a colocação de contentores de recolha 
de lixo subterrâneos;

 → Limites de velocidade reduzidos, no casco 
velho da cidade.

3
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 → Estabelecer um grande auditório na 
zona agora atulhada do Porto da Areia Sul, 
aproveitando o declive, para festivais de música 
(palco do lado do mar); 

 → Estabelecer a Academia municipal de 
música na Fortaleza;

 → Criar o Museu do Cigano;
 → Promover a actividade cultural/turística 

de visitas guiadas semanais ao património do 
concelho; 

 → Promover Ciclos de cinema nos vários 
espaços viáveis do concelho;

 → Reedição das obras de Luís Correia Peixoto, 
agora esgotadas;

 → Publicação municipal de teses e estudos de 
qualidade, respeitantes ao concelho

 → Estabelecer o Prémio Paulino Montês, 
bi-anual, para as edificações esteticamente 
relevantes; 

 → Colocar placa indicativa da antiga sede da 
PIDE, rua 13 de Infantaria;

 → Colocar o poema de Ruy Belo “Nau 
dos Corvos” em vitrine, sobre o restaurante 
municipal com o mesmo nome; 

 → Exposição e publicação das fotografias de 
Dominique Labaume – Peniche, anos 70/80;

 → Parque de skate melhorado após 
auscultação aos seus utentes e demais 
população.
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 → Estabelecer um regime de protecção e 
incentivo aos muros de pedra solta; 

 → Fomentar o uso do Centro de Alto 
Rendimento de Surf, por escolas do município e 
de fora.

 → Iluminação exterior da cintura de muralhas; 
 → Criar Centro interpretativo da Gruta da 

Furninha; 
 → Criar Centro interpretativo da reserva 

natural das Berlengas, no cais de embarque, em 
Peniche; 

 → Abertura da Fonte do Rosário ao público; 
 → Abertura e exposição dos fornos romanos; 
 → Restaurar o Forte da Luz; 
 → Trabalhar com a administração central para 

restauro do forte da Berlenga e sua posterior 
concessão turística, salvaguardando que 
concessionários sejam entidades sem fins 
lucrativos. 

 → Reposição, no local em que se encontrava, 
da réplica do padrão dos mortos do S. Pedro de 
Alcântara, com nota explicativa;

 → Reposição da estátua ao Pescador, em 
bronze;

 → Reabilitação dos lavadouros da Bufarda;
 → Apoio à recuperação do típico “vinho branco 

das areias”; 
 → Apoio ao desenvolvimento de novos 

produtos de alimentação com base em 
recursos do município (algas, plantas, fauna).

5
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 → Estabelecer a figura do Provedor Municipal; 
 → Fomentar a consulta pública e a realização 

de assembleias cidadãs para debater assuntos 
de interesse comum no município; 

 → Reforçar a transparência em concursos 
de pessoal e aquisições de bens e serviços 
(declaração de princípios da candidatura); 

 → Estabelecer um sistema de numeração 
e identificação de todas deliberações da 
assembleia municipal; 

 → Criar um registo de interesses de 
deputados municipais, vereadores, chefes de 
divisão e directores de departamento; 

 → Estabelecer comissões permanentes da 
assembleia municipal: urbanismo/património, 
ambiente e cultura; 

 → Facilitar o acesso aos documentos 
municipais, de modo a ser automático sem 
necessidade de deferimento hierárquico; 

 → Estabelecer condições para o cumprimento 
do Código do Procedimento Administrativo de 
resposta a todas as solicitações por escrito 
dirigidas ao município; 

 → “Câmara ao Largo”: reuniões da câmara, 
no exterior, sempre que meteorologicamente 
possível (Fórum da Parreirinha).
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