
 

PROGRAMA DE ACÇÃO  

OESTE + 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO 

Ficha de Projecto 

 

 

 

1. Identificação do Projecto                           Código: F2-117 

1.1. Designação: Recuperação e Valorização do Património Histórico-Militar de Peniche (B0299) 

1.2. Promotor: C.M. Peniche 

1.3. Outras entidades 

envolvidas: 
Ministério da Cultura (DRCLVT), Enatur, Ministério do Ambiente (ICNB e INAG) 

1.4. Localização: Cidade de Peniche, Consolação (Atg. da Baleia) e Berlenga 

 

 

2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 

 

Recuperação e Valorização do Património Histórico-Militar de Peniche 

 

Tendo como enquadramento a necessidade de conservar e valorizar o património histórico edificado concelhio, 

salienta-se a importância que o sistema defensivo criado ao longo da costa de Peniche e na Ilha da Berlenga 

assume nesses objectivos. 

Pretende-se: 

a.1) Valorização da Fortaleza de Peniche - Pousada,  

a.2.) Recuperação e valorização da Fortaleza de Peniche através do reforço do Núcleo Museológico e do 

desenvolvimento de outras áreas de índole cultural. 

 

b) Forte de Nossa Senhora da Consolação   - Pólo Turístico e Cultural 

Não estão incluídos os trabalhos de consolidação das arribas, a ser promovidos pelo INAG. 

 

c) Forte de S. João Baptista na Ilha da Berlenga associado ao Modelo de Gestão da Reserva Natural das Berlengas.  

 

MC: A DRCLVT poderá prestar acompanhamento técnico às intervenções e figurar como parceiro 

facilitador/agilizador, juntamente com o IGESPAR, na apreciação das intervenções. O IMC poderá apoiar 

tecnicamente a Câmara Municipal de Peniche numa mais aprofundada definição dos objectivos a atingir 

com a utilização museológica do Forte de Peniche. 

          

MAOTDR: Através do INAG e do ICNB, está disponível para garantir agilização. 

 

MEI: Para a componente “Recuperação e Valor. da Fortaleza com vista à instalação de uma Pousada”, 

Inv.15M€, o P.O.Valorização do Território poderá financiar em 70% e ENATUR em 30%. 

          Para a componente “Núcleo Museológico e Recuperação de Forte de N.S. Consolação e Forte de S.João 

Batista, inv. 7M€, poderá vir a ser financiado pelo Programa de Intervenção do Turismo até1,5M€, função 

da valia do projecto. 

 

 

 

3. Tipologia do projecto 

 

 

Projectos estruturantes   (X) 

 

 
Projectos complementares  (   ) 
Intervenções que visam completar e reforçar as 

redes de serviços, equipamentos e infra-
estruturas de “proximidade”  

 

Envolvimento dos promotores e parceiros: 
 Adm. Central Adm Local Privado 

sem fins 

lucrativos 

Privado 

com fins 

lucrativos 

Financeiro no 

investimento 

 
X 

 
ENATUR 

Parceiro sem 

envolv. no 

financiamento  

    

Facilitador / 

agilizador 

MC-DRCLVT 

MAOTDR-INAG 

MAOTDR-ICNB 

   

 

 

 



4. Área de influência do projecto 5. Situação do projecto 
 (assinalar com X a situação que considera mais adequada para classificar o 

projecto) 

 Alcance Nacional    (   ) 

 Alcance Regional    (X) 

 Alcance inter-municipal   (   ) 

 Alcance local inserido em rede regional (   ) 

 Alcance local      (   ) 

 (assinalar com X a situação em que se encontra o projecto) 

 Intenção    (   ) 

 Estudos preliminares   (X) 

 Estudos avançados   (   ) 

 Projecto    (   ) 

 Concurso      (   ) 

 Em curso    (   ) 

 

6. Calendário Previsto 
 

Início: 2009 

Fim: 2012         

 

Principais etapas 

Fase:_________________________________________________________________ 

Fase:_________________________________________________________________ 

Fase:_________________________________________________________________ 

 

7. Enquadramento nos instrumentos de política pública  
 

Programa / Estratégia: 

 

Legislação:__________________________________ 

 

Regulamentos:  

 PO Temático Fact. Compet. (    ) 

 PO Temático Pot. Humano. (    ) 

 PO Temático Val.Território (    ) 

 PO Regional Centro . (X ) 

 PO Regional Alentejo. (    ) 

 FEADER    (    ) 

 Outro:_______________________ 

 

8. Resultados, Impactos e Sustentabilidade do projecto 
 

Reabilitação, recuperação, promoção e divulgação da rede/sistema defensivo do litoral do concelho de Peniche. 

Intervenções que garantirão não só a preservação deste património edificado, mas também a animação, demonstração, 

divulgação e enquadramento histórico dos seus objectivos iniciais e das diferentes utilizações e adaptações sofridas ao 

longo da sua existência. 

 

Impacto particularmente importante ao nível da promoção do turismo e da criação do emprego, no que se refere à 

componente de construção da pousada na fortaleza de Peniche. 

 

 

9. Custo total e Fontes de Financiamento 
(euros) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % 

Administração 

Central         

Administração 

Local   

    

2.537.500,00    

     

1.585.937,50    

    

951.562,50            5.075.000,00    27    

Fundos 

Comunitários 

     

791.700,00    

    

4.316.650,00    

     

4.033.900,00    

    

282.750,00            9.425.000,00      50    

PO Centro (791.700,00) (4.316.650,00) (4.033.900,00) (282.750,00)     (9.425.000,00)  

Privados 450.000,00 2.025.000,00 2.025.000,00 0     4.500.000,00 23 

Outros         

Total 1.500.000,00 8.750.000,00 8.000.000,00 750.000,00     19.000.000,00 100 

% 7,89 46,05 42,11 3,95     100   

 
*Nota: Não estão incluídos os trabalhos de consolidação das arribas da Consolação, a ser promovidos pelo INAG. 

 
 
Elaboração da Ficha: 

Organismo responsável: Câmara Municipal de Peniche 

Data: Julho 2008 

Pessoa de Contacto: Rodolfo Costa Veríssimo 

Telefone:  262 780 100 – ext. 379 TM: 961535308 

e-mail: qren@cm-peniche.pt 
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