
• Festas e passeios de organização 
   local
• Festival Mudar o Olhar
• Projetos e Ações na área da  
   Juventude 
• Projetos e Ações na área do 
   Desporto
•  Garrrbage / Arte Linhas e Tecidos, 

e outros projetos de iniciativa local
• Ações de Comunicação e Imagem

Por último, os moradores 
identificam como preocupações 
a ter em conta, na ação para os 
próximos 5 anos:

•  Prosseguir a requalificação dos 
edifícios e das habitações cuidando 
da eficiência energética

•  Dar continuidade à melhoria e 
manutenção da Iluminação pública

• Melhorar a higiene pública 
• Requalificar o espaço público 
• Melhorar a fiscalização 
•  Melhorar a oferta dos transportes 

públicos

•  Envolver a comunidade cigana no 
Programa

•  Reforçar a participação de 
moradores jovens no Programa

•  Sensibilizar os moradores para os 
cuidados com as suas casas

•  Melhorar a resposta das autoridades 
e dos serviços humanitários

Os signatários da Declaração
Setúbal, 7 de maio de 2017

+PARTICIPAÇÃO

+DECISÕES COLETIVAS

+PODER DOS MORADORES

ASSEMBLEIA
DE MORADORES

DECLARAÇÃO

 DA ASSEMBLEIA

 DOS MORADORES

 DO PROGRAMA NOSSO 

BAIRRO, NOSSA CIDADE 



INTRODUÇÃO

Após 5 anos de existência do Programa 
NBNC, nas quais se concretizou uma 
intensa atividade com a participação e 
organização dos moradores em torno 
de decisões coletivas, realizou-se uma 
Assembleia para afirmar a continuidade 
do Programa nos próximos 5 anos.
Para a preparação desta Assembleia 
realizaram-se reuniões com os 
moradores dos 5 bairros: Alameda das 
Palmeiras, Bela Vista, Forte da Bela 
Vista, Manteigadas e Quinta de Santo 
António, nas quais participaram mais de 
200 moradores.
Nestas reuniões foi redigida a proposta 
da Declaração dos Moradores do 
Programa Nosso Bairro Nossa Cidade.
No dia 7 de maio de 2017 em 
Assembleia, realizada na Escola 
Secundária da Ordem de Sant’Iago, a 

DECLARAÇÃO DE MORADORES DO 
PROGRAMA NOSSO BAIRRO, NOSSA 
CIDADE

Os moradores reunidos em 
Assembleia no dia 7 de maio de 2017 
avaliaram o trabalho realizado nos 
primeiros 5 anos do Programa “Nosso 
Bairro, Nossa Cidade”, resultado dos 
287 compromissos decididos em 3 
Encontros de Moradores, para além 
de todos os compromissos que são 
continuamente estabelecidos em cada 
prédio e em cada grupo de trabalho.

Perante os resultados e mudanças 
ocorridas nestes 5 anos, os 
moradores afirmam estar envolvidos 
e implicados no Programa ”Nosso 
Bairro, Nossa Cidade” e que este deve 
ser prosseguido e reforçado por todos 
os seus protagonistas.

Analisando o que impulsionou o 
Programa “Nosso Bairro, Nossa 
Cidade” os moradores estabelecem
3 grandes princípios:

•  A participação dos moradores em 
decisões coletivas, como base do 
poder dos moradores

•  O compromisso para com as 
decisões tomadas

• A confiança e o respeito entre todos

Para dar continuidade ao Programa 
“Nosso Bairro, Nossa Cidade” os 
moradores comprometem-se: 

•  A eleger democraticamente 
representantes que mantêm a ligação 
direta e a comunicação com aqueles 
que representam

•  A prosseguir com a organização de 
moradores através de: condomínios, 
associações, grupos de trabalho, 
comissões ou grupos informais

•  A organizar-se de modo a que garantam 
o seu direito a participar nas decisões 
coletivas

•  A participar na gestão e manutenção 
dos espaços comunitários de bairro 
(espaços “Nosso Bairro Nossa Cidade”)

•  A realizar atividades que contribuam 
para a requalificação e manutenção 
física e ambiental

•  A realizar atividades que contribuam 
para o desenvolvimento das áreas da 
saúde, da educação, da cultura e do 
desporto nos Bairros

•  A participar em grupos de trabalho em 
áreas de desenvolvimento da vida no 
bairro

No futuro, os moradores pretendem 
que nos próximos 5 anos: 

•  Cada prédio tenha um condomínio 
organizado ou uma organização 
informal

•  Cada Bairro tenha uma Comissão 
ou uma Associação de Moradores

•  Cada Bairro desenvolva 
compromissos contratuais com as 
entidades apropriadas de acordo 
com os interesses do coletivo dos 
moradores

•  Os 5 Bairros se impliquem na 
constituição de um Conselho de 
Bairros

Os moradores pretendem que seja 
dada continuidade aos projetos e 
ações já existentes, entre outros:

• Saúde no Bairro
•  Equipas Comunitárias de Higiene 

Urbana
• Equipas Comunitárias de Obras
• Espaços ”Nosso Bairro, Nossa   
   Cidade”
• Férias no Bairro
• Apoio ao estudo

Declaração foi votada, por unanimidade, 
e assinada por 159 moradores.
A Comissão Organizadora da 
Assembleia, eleita nas reuniões 
preparatórias, apresentou o trabalho 
desenvolvido no seu bairro, assim como 
alguns dos principais projetos que 
existem no Programa.

OUTRAS DELIBERAÇÕES:

1. Necessidade urgente em melhorar 
a rede de transportes – Petição de 
assinaturas para entregar na TST;

2. Necessidade urgente em construir 
um Centro de Saúde no Bairro da Bela 
Vista – Petição de assinaturas para 
entrega no Ministério da Saúde.


