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Novo futuro
Poderíamos dizer que estamos a meio caminho do nosso percurso, pois já lá vão cinco anos desde o início
do Programa “Nosso Bairro, Nossa Cidade” e o prazo previsto para a concretização deste processo é de dez
anos.
Creio, contudo, que, como eu, todos os que se envolveram estão profundamente conscientes de que o
trabalho que é necessário realizar para transformar a vida de quem vive nos bairros da Bela Vista não se
compadece com prazos. É um trabalho permanente, sem fim, que deixaremos para os nossos filhos e para
os filhos deles continuarem.
A mudança requer coragem. Deitar as mãos a essa mudança, ou seja, trabalhar para que ela aconteça,
requer muito mais do que coragem. Requer empenhamento, compromisso, aceitar as ideias dos outros,
mesmo quando nos parecem desadequadas, trabalhar lado a lado com todos, esquecendo divergências e
desavenças.
Essa é a grande força deste Programa: a união que os moradores da Bela Vista estabeleceram em torno da
necessidade de mudar os bairros que acolhem os seus lares. Graças a essa união, temos hoje comunidades
mais fortes, temos bairros melhores, temos mais segurança. Temos, acima de tudo, uma vida melhor para
quem nasceu e vive nestas áreas de Setúbal.
Por tudo isto, sinto enorme honra em poder partilhar convosco a responsabilidade pelas profundas
transformações por que passam estes bairros e por saber que todos vocês são construtores de um novo
futuro para a Bela Vista.
Fazemos Mais Bairro, fazemos Mais Cidade.

Maria das Dores Meira

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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4.º Encontro de Moradores e o Programa Nosso Bairro, Nossa Cidade
O 4º Encontro de Moradores foi, mais uma vez, um momento de balanço coletivo do trabalho desenvolvido
pelos moradores com o apoio das autarquias e permitiu, à semelhança dos Encontros anteriores definir
estratégias e compromissos futuros a médio prazo.
Este Encontro é um momento único no Programa, pois nele reúnem-se os moradores dos 5 Bairros do
Programa e decidem-se as prioridades da sua ação, que são validadas no plenário com todos os moradores
participantes. Através desta estratégia de trabalho estabelece-se um compromisso entre os moradores e o
Executivo Municipal, unindo assim esforços na sua concretização.
No 4º Encontro de Moradores todos os presentes tomaram conhecimento do trabalho desenvolvido em cada
bairro até à data, assim como das propostas assumidas, permitindo a cada morador ter uma visão global do
Programa “Nosso Bairro Nossa Cidade” e do seu contributo para a “Declaração de Moradores” assumida em
maio de 2017, onde se manifestou a continuidade do Programa para mais 5 anos.
Este Encontro foi o mais participado de todos e aquele que permitiu uma melhor reflexão do trabalho
desenvolvido no Programa, pois cada Bairro expressou os problemas sentidos, assim como as vitórias
alcançadas havendo assim uma partilha coletiva de estratégias de trabalho, beneficiando tudo e todos.
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A Comissão de Moradores na organização do 4.º Encontro
A Comissão Organizadora do 4º Encontro de Moradores, eleita bairro a bairro para a realização de cada
Encontro de Moradores, é composta por moradores dos 5 bairros do Programa “Nosso Bairro, Nossa
Cidade”, designadamente Alameda das Palmeiras, Bela Vista, Forte da Bela Vista, Manteigada e Quinta de
Santo António. Desde há 5 anos que esta Comissão chama a si a elaboração desta publicação e planeia,
organiza e dinamiza cada Encontro de Moradores, num trabalho conjunto com a Câmara Municipal de
Setúbal e a Junta de Freguesia de São Sebastião.
Sendo os Encontros de Moradores momentos-chave para se refletir sobre o trabalho realizado e para se
definirem novas propostas a desenvolver, o trabalho da Comissão Organizadora é um importante impulso
para que cada bairro concretize a visão do Programa “Nosso Bairro, Nossa Cidade”.
Na preparação deste 4º Encontro de Moradores foram realizadas 5 reuniões gerais de Bairro (1 em cada
bairro) e ainda 6 reuniões com a Comissão Organizadora.
A 26 de novembro de 2017, 275 moradores residentes nos bairros do território do Programa “Nosso Bairro
Nossa Cidade”, reuniram-se em plenário na Escola Secundária da Ordem de Sant’Iago, para avaliarem a
execução das propostas definidas no Encontro de Moradores realizado em 2015 e perspetivaram o trabalho
a desenvolver nos próximos dois anos.
Neste 4º Encontro de Moradores participaram também técnicos municipais e instituições parceiras tendo
aprovado, em plenário, 86 propostas para executar até 2019.
Para acompanhamento do desenvolvimento das propostas do 4º Encontro de Moradores, a Comissão
Organizadora prevê a realização de reuniões periódicas para apoiar a execução das ações e a participação
dos moradores, designadamente a tomada de decisões de grupos de trabalho específicos.
Compõem a atual Comissão Organizadora do 4º Encontro de Moradores:
Alameda das Palmeiras
• Manuel Andrade
• Narcisa Santos
• Carla Bunheira
• Fátima Maiazo
• Seedorf (Jorge Correia)

Quinta de Santo António
• Amália Arneiro
• Paulo Frederico
• Graciana António
• Bruno Silva
• Isabel Espanhol

Bela Vista
• Eduarda Fernandes
• Fernanda Rodrigues
• Patrícia Lopes
• Domingas Rocha
• Domingos Nunes
• Estela Costa

Manteigada
• Elisa Correia
• Euclides Soares
• Luísa Tavares
• Fátima Tomás
• Carlos Vaz
• Judite Pessoa
• Tatiana Lopes
• Maria Paula Correia (Ina)

Forte da Bela Vista
• Eugénio Borges
• Teresa Martinho
• Rosa Borges
• Sara Borges
• Ana Cordeiro
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Alameda das Palmeiras
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PROPOSTA

Execução das propostas do 3º Encontro
de Moradores, não concluídas
até ao momento

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Agendar reunião com moradores
que integraram a Comissão de Acompanhamento
do 4º Encontro de Moradores e definir um plano
de trabalho e calendário para desenvolvimento
das propostas não concluídas no 3º Encontro
de Moradores
• Apresentar o plano de trabalho e eleger grupo
de moradores que apoiem o desenvolvimento/
acompanhamento das propostas por concluir,
em reunião geral de moradores
• Desenvolver o plano de trabalho e apresentar
informações sobre resultados e medidas
em reuniões de moradores (gerais, prédio, pátio)

Colocação de um corrimão e arranjo
da escada nos pátios 11 e 16

• Colocar o corrimão e arranjar a escada
no calendário possível conforme os meios
e recursos existentes

Até setembro de 2019

Remoção de um Ulmeiro nas traseiras
do edifício 26

• Remover o ulmeiro de acordo
com a apreciação técnica, meios e recursos
existentes

Até setembro de 2019

• Constituição de um grupo de moradores
para acompanhamento da proposta

Remoção de raízes de árvores
e repavimentação em todo o bairro

• Identificação das situações que carecem
de retirada de raízes, repavimentação e execução
das ações, conforme a apreciação técnica, meios
e recursos existentes
• Apresentação do plano de remoção de raízes
e de repavimentação,
em reunião de moradores e acompanhamento
do calendário proposto
• Apresentação de informações sobre esta
proposta em reuniões gerais de moradores,
pelo grupo de moradores constituído, conforme
articulação efetuada com os serviços envolvidos
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PROPOSTA

AÇÕES
• Constituição de um grupo de moradores
para acompanhamento desta proposta

Retificação do pavimento junto às empenas
dos edifícios ímpares, na sequência
do “Festival de Arte Urbana”

Construção de 2 rampas para acesso
para pessoas com mobilidade reduzida,
junto ao quiosque e ao edifício 23

• Levantamento das situações de retificação
do pavimento e calendarização da execução
das ações, conforme a apreciação técnica, meios
e recursos existentes
• Apresentação de informações sobre o ponto
de situação desta proposta em reuniões gerais
de moradores, pelo grupo de moradores
constituído, conforme articulação efetuada
com os serviços envolvidos
• Executar da obra conforme normas técnicas,
meios e recursos existentes
• Constituir o grupo de trabalho
para acompanhamento e identificação
de contributos

Melhoria da zona ajardinada do pátio
do anfiteatro, efetuada pelos moradores

Reparação das fechaduras dos portões,
dos intercomunicadores e da luz
dos edifícios

Realização de um passeio, num domingo,
dirigido aos moradores do bairro
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• Elaboração de projeto
de requalificação da zona verde com base
nos contributos dos moradores
• Apresentação do projeto e calendário
de execução de acordo com a apreciação técnica,
meios e recursos existentes, para validação
em reunião de moradores e definição
do acompanhamento da sua concretização
e promoção de apoios por mecenas
Constituir o grupo de trabalho
para levantamento das necessidades
e para acompanhamento da execução
das reparações, conforme os meios e recursos
existentes
• Constituir o grupo de trabalho para definição
da proposta, conforme parecer técnico e meios
existentes
• Implementar a proposta e avaliar o seu impacto
junto dos participantes

CALENDÁRIO INDICATIVO

PROPOSTA

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Eleger a Comissão Instaladora da Associação
de Bairro e definir o respetivo plano de trabalho
Criação da Associação / Coletividade
Alameda

• Implementação do plano de trabalho,
comunicação de informações em reuniões
de interlocutores /moradores e concretização
dos atos de formalização da Associação de Bairro
• Constituir grupo de trabalho de moradores
para definição de contributos para a proposta

Tarde desportiva para todas as idades

• Constituir um grupo de moradores para definir
o plano de trabalho e calendário, conforme
os contributos dos moradores, a apreciação
técnica, os meios e os recursos existentes
• Divulgar o plano de trabalho, organizar
e acompanhar as ações definidas no calendário
proposto
• Avaliar o impacto das ações e comunicar
informações em reuniões de moradores
• Constituir grupo de trabalho do projeto “Férias
no Bairro” da Alameda e estabelecer um plano
de trabalho para a mobilização de moradores
para a função de monitores e para a definição/
organização de ações de formação de monitores

Continuação do Projeto “Férias do Bairro”

• Apresentar o plano de trabalho em reunião
geral de moradores para validação
• Implementar o plano de trabalho de acordo
com os meios e recursos existentes
• Apresentar os resultados e informações sobre
o projeto “Férias no Bairro” e impactos do plano
de trabalho em reuniões de moradores
• Constituir grupo de moradores para definição
da proposta de atividades na área da saúde
e respetivo acompanhamento

Atividades na área da saúde a realizar,
mensalmente, na “Nossa Casinha”

• Calendarizar as ações na “Nossa Casinha“
conforme os meios e recursos do projeto “Saúde
no Bairro” e apresentar informações sobre
as ações realizadas em reuniões gerais
de moradores, pelo grupo de moradores
e parceria do projeto “Saúde no Bairro”
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PROPOSTA

Alfabetização de adultos
n’a “Nossa Casinha”

Hipótese de iluminação de Natal no bairro
feita pelos moradores

AÇÕES
• Constituir o grupo de moradores
para definição do plano de trabalho
para desenvolvimento da proposta
• Implementar as ações definidas, apresentando
informações e resultados em reuniões gerais
de moradores
• Definir e implementar um plano de
dinamização de atividades natalícias
• Constituir um grupo de moradores
para estabelecer um plano de trabalho
para a concretização da proposta

Realização de WorkShop’s de culinária
n’a “Nossa Casinha”

• Implementar o plano de trabalho
em articulação com a parceria do Projeto “Saúde
no Bairro”, acompanhar as ações e informar
sobre os seus resultados em reuniões gerais
de moradores.
• Constituir um grupo de moradores para definir
e acompanhar a proposta

Pintura identificativa d’ “A Nossa Casinha”
na empena do prédio

Dar continuidade às atividades
que já decorrem no âmbito do Programa
“NBNC” (apoio escolar, festas populares,
férias no bairro, saúde no bairro, etc)
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• Angariar apoios de mecenas
para as necessidades de concretização
da proposta e desenvolver a organização
necessária à sua dinamização, no calendário
estabelecido
• Manter as condições necessárias à prática
das atividades do Programa “Nosso Bairro,
Nossa Cidade” na “Nossa Casinha”, apoiando
a dinamização de grupos de trabalho
e comunicar informações sobre as atividades
realizadas em reuniões gerais de moradores

CALENDÁRIO INDICATIVO

Bela Vista
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PROPOSTA

AÇÕES
• Constituir grupo de trabalho para definição
dos assuntos a abordar e calendarizar a reunião
com a PSP

Presença da PSP nas reuniões gerais
de moradores

Solicitar ponto de situação das propostas
feitas há ano e meio, à PSP, em reunião
com o Sr. Vereador e moradores

• Realizar a reunião com a PSP para se definir
medidas de melhoria da relação de proximidade
e comunicar periodicamente o ponto de situação
dessas medidas nas reuniões de interlocutores/
moradores
• Incluir o pedido de ponto de situação destas
propostas na ordem de trabalhos da reunião
de grupo de trabalho com a PSP
• Informar os interlocutores/grupo de trabalho
constituído para a relação de proximidade
com a PSP, sobre o ponto de situação destas
propostas
• Diagnosticar as necessidades de substituição
de coberturas e definir as prioridades
de intervenção

Substituição gradual das coberturas
do vazado

• Elaborar o plano de substituição de coberturas,
por fases, e comunicá-lo ao grupo de interlocutores,
reuniões de prédios, pátios e gerais
• Concretizar o plano de substituição
de coberturas conforme os meios e recursos
existentes

Colocar / Alargar os tubos dos algerozes
e colocar “tubos-ladrão” em todos
os edificios do bairro

Realização de campanha de sensibilização
porta-a-porta, na área da higiene, em todo
o bairro, em conjunto com os moradores,
coincidente com a colocação de moloks
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• Diagnosticar as necessidades de substituição
dos tubos e definir calendário de execução
de acordo com a análise técnica, meios
e recursos existentes, comunicando-o ao grupo
de interlocutores e em reuniões de prário, pátio
e gerais
• Identificar as atividades e calendarizar
o respetivo plano de trabalho para apresentação/
validação em reunião de interlocutores/Comissão
de Acompanhamento da ECHU da Bela Vista
• Implementar o plano de trabalho conforme
os meios e recursos existentes e apresentar
informações em reuniões gerais de moradores/
interlocutores/prédio

CALENDÁRIO INDICATIVO

PROPOSTA

Elaboração e execução de projeto
de estacionamento para a zona poente
do bairro e execução do projeto existente
para a Av. Francisco Fernandes

Aplicação de pavê em canteiros
não utilizados e zonas em mau estado
de todo o bairro, e plantação de árvores
em todo o bairro

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Avaliar tecnicamente o projeto
de estacionamento elaborado (zona poente do bairro)
• Apresentar e validar os projetos e respetivos
calendários em reunião de interlocutores/moradores
• Executar os projetos de acordo com os meios
e recursos existentes
• Constituir um grupo de trabalho para diagnosticar
as necessidades e planear as intervenções
e mobilização de moradores
para as acções
• Apresentar e validar a proposta e respetivo
calendário em reunião de interlocutores/moradores
e concretizá-lo de acordo
com os meios e recursos existentes
• Avaliar tecnicamente a proposta

Avaliação da possibilidade de construção
de rotunda no cruzamento da Av. Francisco
Fernandes com a Av. Bela Vista

• Elaborar proposta técnica para apresentação
e validação em reunião de interlocutores/moradores
• Concretizar a proposta no calendário previsto
de acordo os meios e recursos existentes
• Constituir um grupo de trabalho
para definição de um plano de trabalho e calendário
• Apresentação do plano de trabalho
e calendário em reunião de interlocutores/moradores

Autocarro 602 ao Sábado

• Implementação do plano de trabalho
para a disponibilização do autocarro 602 ao sábado
•Apresentação de resultados e informações sobre
as ações do plano de trabalho em reuniões de
interlocutores/moradores
• Constituir um grupo de trabalho
para definição de contributos e acompanhamento
da proposta
• Elaborar proposta técnica de abrigos de autocarros

Construção de abrigos nas paragens
dos autocarros

• Apreciação da proposta técnica e calendário,
conforme os meios e recursos disponíveis
em reunião de interlocutores/moradores
• Apresentação de informações sobre
a implementação da proposta em reuniões
de interlocutores/moradores
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PROPOSTA

AÇÕES
• Definição dos conteúdos da circular
pela DIOAD

Identificação de problemas mais graves
e frequentes derivados de obras feitas
por moradores, por parte da DIOAD,
para que o SMHAB envie circular
com procedimentos a todos os inquilinos

• Constituir um grupo de moradores
para acompanhamento desta proposta,
apreciação dos conteúdos propostos
e comunicação do seu desenvolvimento
em reunião de interlocutores, prédio ou gerais
• Elaboração da circular validada pelo SCMI,
para distribuição e comunicação da mesma
em reuniões de moradores, conforme estratégia
de comunicação definida
• Avaliação do impacto da circular pela DIOAD
ao grupo de moradores desta proposta
• Definir projeto de acompanhamento
pelos serviços de apoio social e autarquia

Fiscalização e acompanhamento regular
de casos de insalubridade, dentro
das habitações

• Apresentar o projeto em reunião geral
de moradores/interlocutores e constituição de um
grupo de trabalho para o respetivo acompanhamento
• Implementar o projeto de acordo com os meios
técnicos e recursos existentes e comunicar
informações e propostas em reuniões
de interlocutores/moradores, pelo grupo
de acompanhamento
• Criação de um grupo de trabalho
para desenvolvimento de um plano
para a criação de uma Associação de Bairro

Organização informal de moradores
por pátios, tendo em vista a criação
de uma Associação de Bairro

• Apresentação do plano de trabalho e respetivo
calendário em reunião de interlocutores/
moradores e eleição da Comissão Instaladora
• Implementação do plano de trabalho,
comunicação de informações em reuniões
de interlocutores / moradores e concretização
dos atos de formalização da Associação de Bairro

Concorrer a fundos comunitários
para a substituição das telhas de amianto
em todos os edifícios do bairro
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• Preparar elementos para cada bloco
habitacional e desenvolver projetos conforme
as especificidades das candidaturas, informando
os moradores e/ou grupo de trabalho constituído
para o acompanhamento desta proposta,
sobre eventuais aberturas de candidaturas
e medidas desenvolvidas pela autarquia

CALENDÁRIO INDICATIVO

PROPOSTA
Presença da Escola Segura às horas
de saída das Escolas (1º Ciclo e 2+3 da Bela
Vista)

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Incluir esta proposta na ordem de trabalhos
definida para a reunião de grupo de trabalho
com a PSP
• Informar sobre o ponto de situação
desta proposta aos interlocutores/moradores
• Constituir um grupo de moradores
para desenvolvimento de um plano de trabalho
e calendário, visando o envolvimento dos pais
e mães e o aumento do número de monitores
no projeto “Férias no Bairro” na Bela Vista

Envolvimento dos pais das crianças
que participam nas férias no bairro
(reuniões antes e depois de cada edição,
para sugestões e avaliação) e angariação
de monitores

• Apresentar e validar o plano de trabalho
e respetivo calendário em reunião
de interlocutores/moradores
• Implementar o plano de trabalho de acordo
com os meios e recursos existentes e comunicar
informações e propostas em reuniões
de interlocutores/moradores, pelo grupo
de moradores constituído
• Avaliar o impacto do plano de trabalho
e ajustar as ações, pelo grupo de moradores
constituído

Realização de encontros regulares
de interlocutores e moradores ativos,
para interação, entreajuda e convívio,
mantendo as reuniões periódicas
já iniciadas

Elaboração de projeto para reabilitação
da zona da peça escultórica
“5 continentes”, que contemple uma zona
verde e uma zona desportiva

• Definir e implementar um calendário
de reuniões de interlocutores e moradores ativos
• Planear e concretizar as ações de interação,
intreajuda e convívio entre interlocutores
e moradores ativos, avaliando o seu impacto
na melhoria da organização de moradores
• Constituir o grupo de acompanhamento
e agendar reunião com DCED para articulação
desta proposta com a equipa do projeto Núcleo
Museológico Urbano da Bela Vista
• Elaborar o projeto de requalificação da zona
envolvente à peça escultórica, conforme
a validação técnica
• Validação do projeto em reunião geral
de moradores/interlocutores
•Executar o projeto no calendário previsto de
acordo com os meios e recursos existentes
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Forte da Bela Vista
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PROPOSTA
Pensar o estacionamento no interior
do bairro e definir novos espaços
para o efeito
Reduzir a velocidade na Rua do Forte
da Bela Vista

Asfaltamento das ruas

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Elaborar projeto técnico para validação
em reunião geral de moradores
• Concretizar a proposta aprovada conforme
os meios e recursos existentes
• Elaborar proposta técnica para validação
em reunião geral de moradores, conforme parecer
técnico, meios e recursos existentes
• Constituir o grupo de trabalho
para identificar as necessidades de asfaltamento
• Planear a proposta de asfaltamento conforme
o parecer técnico, meios e recursos existentes
• Constituir o grupo de trabalho
para levantamento pátio-a-pátio das propostas
de jogos a implementar no pátio 10

Recuperação do pavimento do pátio 10
com a introdução de jogos tradicionais
(pista de malha, pista de bolas, pista pião,
jogo da macaca, entre outros)

Reunião com todos os moradores do bairro
para sensibilização da higiene nas partes
comuns (lixo doméstico e animais
de estimação)

• Apresentar e validar as propostas conforme
parecer técnico em reunião geral
de moradores
• Integrar a proposta de requalificação
do pátio 10 no projeto de requalificação
do bairro, conforme os meios e recursos
existentes e promoção de apoios junto de mecenas
pelo grupo de moradores constituído
• Constituir o grupo de trabalho (Comissão
de Acompanhamento da Equipa de Higiene Urbana
do Forte da Bela Vista) e definição
do plano de sensibilização para a higiene
nas partes comuns
• Apresentar e validar o plano de ação
e respetivo calendário em reunião geral
de moradores, pelo grupo de moradores constituído
• Implementar o plano de ação conforme meios e
recursos existentes e apresentação de resultados/
informações em reuniões gerais de moradores

Pensar a recuperação da escultura plano
de sequência

• Agendar reunião com DCED para articulação
desta proposta com o projeto Núcleo Museológico
Urbano da Bela Vista
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PROPOSTA

Pensar a criação de grupo de Higiene
e Limpeza para o Bairro

Desenvolvimento de atividades de leitura
e cultura para crianças, prática
de exercício físico de idosos e alfabetização
de adultos (propostas não concretizadas
do 2º encontro) no espaço NBNC

Pensar a criação de espaço
para a realização de festas (aniversários,
batizados, entre outros)

AÇÕES
• Eleger a Comissão de Acompanhamento
da Equipa Comuinitária de Higiene Urbana
do Forte da Bela Vista e estabelecer um plano
de trabalho de acompanhamento da limpeza
dos pátios
• Desenvolver o plano de trabalho e apresentar
informações/propostas em reuniões gerais
de moradores, pela Comissão
de Acompanhamento
• Identificar as atividades e calendarizar
o respetivo plano de trabalho para apresentação/
validação da proposta em reunião geral
de moradores
• Implementar a proposta conforme
os meios e recursos existentes
• Comunicar informações e/ou apresentar
propostas em reuniões gerais de moradores,
de prédio ou pátio
• Constituir o grupo de trabalho
para desenvolvimento da proposta e apresentação
em reunião geral de moradores para validação
• Desenvolver a proposta conforme
os meios e recursos existentes
• Constituir o grupo de trabalho
para levantamento de propostas pátio a pátio

Dar nome às ruas do bairro

• Apresentar as propostas em reunião geral
de moradores para validação
• Validar técnicamente a proposta (toponímia)
e calendarizar a sua execução no âmbito
do projeto de requalificação do bairro, conforme
os meios e recursos existentes

18

CALENDÁRIO INDICATIVO

Manteigadas

19

PROPOSTA

AÇÕES
• Definir a proposta pelo grupo de trabalho/
moradores

Criação de ginásio ao ar livre
(local do parque infantil)

• Apreciação técnica da proposta e elaboração
de projeto
• Validar a proposta em reunião geral
de moradores e definir a estratégia de procura
de mecenato para execução da obra
• Definir a proposta pelo grupo de trabalho/
moradores

Criação de espaço multiusos fechado
(local do parque infantil)

• Apreciação técnica da proposta e elaboração
de projeto
•Validar a proposta em reunião geral
de moradores e definir a estratégia de procura
de mecenato para execução da obra

Deslocalização do parque infantil
para a Rua do Cercal

• Elaborar parecer técnico sobre a proposta
de deslocalização
• Comunicar o parecer técnico em reunião geral
de moradores e respetiva execução conforme os
meios e recursos existentes
• Definir a proposta pelo grupo de trabalho/
moradores

Oficina de bicicletas num dos vazados

• Apreciação técnica da proposta
• Validar a proposta em reunião geral
de moradores conforme parecer técnico,
meios e recursos existentes. Executar a proposta
• Apreciação técnica da proposta

Colocação de iluminação nos túneis

• Executar a proposta conforme parecer técnico,
meios e recursos existentes
• Definir a proposta pelo grupo de trabalho/
moradores

Colocação de mobiliário urbano (bancos)
nas traseiras da Rua do Cercal

20

• Apreciação técnica da proposta
• Validar a proposta em reunião geral
de moradores conforme parecer técnico, meios
e recursos existentes

CALENDÁRIO INDICATIVO

PROPOSTA

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Definir a proposta pelo grupo de trabalho/
moradores
Criação de local de culto religioso

• Apreciação técnica da proposta
• Validação da proposta em reunião geral
de moradores e definir a estratégia de procura
de mecenato para execução da obra

Substituição dos contentores por moloks

Criação de um quiosque (nas traseiras
da Rua do Cercal)

Colocação de corrimão na Rua do Cercal 21

• Apreciação técnica da proposta e concretização
conforme parecer técnico, meios e recursos
existentes
• Informar o grupo de trabalho sobre a viabilidade
técnica da proposta
• Divulgar a informação técnica da proposta
junto dos moradores para analisar
o seu desenvolvimento

• Concretizar o pedido de instalação de corrimão

• Constituir o grupo de trabalho
para a dinamização e acompanhamento das
atividades realizadas no “Espaço Nosso Bairro,
Nossa Cidade” da Manteigada
Ampliação do espaço NBNC

Formação nas áreas de estética, costura,
culinária e interlocutores

• Apresentar as atividades realizadas no “Espaço
Nosso Bairro, Nossa Cidade” da Manteigada
e fundamentar a necessidade de ampliação
em reunião de moradores, para validação
conforme os meios e recursos existentes

• Constituir grupo de moradores para identificar
moradores interessados nas formações
e formadores disponíveis
• Organizar as ações de formação
• Apresentar os resultados das formações
realizadas em reuniões gerais de moradores
21

PROPOSTA

AÇÕES
• Desenvolver o processo de contratação
de trabalhador da Equipa Cumunitária de Higiene
Urbana da Manteigada

Criação de equipa comunitária de higiene
urbana (ECHU Manteigada)

• Eleger a Comissão de Acompanhamento
da Equipa Comunitária de Higiene Urbana
da Manteigada, definir plano de trabalho
e calendário de reuniões, apresentando
informações e propostas sobre a limpeza
dos espaços públicos do bairro em reuniões gerais
de moradores
• Constituir o grupo de trabalho em reunião geral
de moradores para desenvolvimento da proposta

Organização de mercearia comunitária

• Elaborar e calendarizar o respetivo plano
de trabalho para apresentação/validação
em reunião geral de moradores
• Implementar o plano de trabalho conforme
os meios e recursos existentes, apresentando
informações e propostas sobre
a sua implementação em reuniões gerais
de moradores
• Constituir grupo de trabalho em reunião geral
de moradores para desenvolvimento da proposta

Alfabetização de adultos

• Elaborar e calendarizar o respetivo plano
de trabalho para apresentação/validação
em reunião geral de moradores
• Implementar a proposta conforme os meios
e recursos existentes, apresentando informações
e propostas sobre a sua implementação
em reuniões gerais de moradores

Arranjos de passeios (calçadas)
e sinalização de passadeiras de peões

Dar continuidade à vida (+ velhos ensinam
aos mais novos)

• Concretizar o pedido de obra conforme os meios
e recursos existentes
• Constituir grupo de trabalho para elaborar plano
de trabalho e respetivo calendário,
para apresentação/validação da proposta
em reunião geral de moradores
• Implementar a proposta conforme os meios
e recursos existentes
• Apresentar as atividades em reuniões gerais
de moradores

22

CALENDÁRIO INDICATIVO

PROPOSTA

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Constituir grupo de trabalho para elaborar plano
de trabalho e respetivo calendário

Implementação do apoio escolar a crianças

• Apresentar/validar o plano de trabalho
em reunião geral de moradores
• Implementar a proposta conforme os meios
e recursos existentes, apresentando informações
e propostas sobre a sua implementação
em reuniões gerais de moradores
• Constituir a Comissão de Acompanhamento
de Dança na Manteigada e definir um plano
de trabalho

Organização de um grupo de dança

• Concretizar as ações do plano de trabalho
da Comissão de Acompanhamento de Dança
na Manteigada
• Apresentar informação sobre os grupos
de dança e atividades organizadas pela Comissão
de Acompanhamento de Dança na Manteigada,
em reuniões gerais de moradores

23

Quinta de Santo António

24

PROPOSTA

AÇÕES

CALENDÁRIO INDICATIVO

• Elaborar a proposta de normas de gestão
e funcionamento do Espaço “NBNC” Qta Sto
António, pelo grupo de trabalho constituído
Criação de normas de gestão
e funcionamento do espaço para o Espaço
“Nosso Bairro, Nossa Cidade” (NBNC)
da Qta. Sto. António

Promover atividades a desenvolver
no bairro - Festas Populares; Cultura:
Cinema; Teatro; Música; Culinária
do Mundo; Desporto: Caminhadas, Zumba,
Torneio de Futebol 7 - 25 de Abril, Corrida
QSA 1º de Maio

Melhoria / Manutenção espaços públicos
(recolha dos carros abandonados; colocar
moloks; WC animais; retirar monos;
Colocar árvores pequenas para enfeite
(Laranjeiras)

Criar normas de limpeza e manutenção
espaços comuns do edifício e exteriores:
escadas; patamares edifícios; cuidados
c/ animais domésticos; ruídos; etc

Criação EQUIPA COMUNITÁRIA HIGIENE
URBANA - com moradores do bairro QSA

• Apreciar e validar a proposta em reunião geral
de moradores
• Divulgar as normas de gestão
e funcionamento do Espaço “NBNC” Qta Sto.
António, conforme a estratégia de divulgação
e comunicação definida
• Elaborar plano de atividades a desenvolver
no bairro pelo grupo de moradores constituído,
dinamizando a organização das ações
• Apresentar periódicamente as atividades
planeadas e realizadas em reuniões gerais de
moradores
• Definir o plano de melhorias e manutenção
dos espaços públicos, pelo grupo de de trabalho
constituído
• Acompanhar a execução do plano
de melhorias e manutenção dos espaços públicos
e apresentação de informações em reuniões
gerais de moradores
• Elaborar proposta de normas de limpeza
e manutenção de espaços comuns e públicos,
pelo grupo de trabalho constituído
• Apreciar e validar a proposta em reunião geral
de moradores
• Divulgar e acompanhar as normas
de limpeza e manutenção de espaços comuns
e públicos
• Apresentar e apreciar a proposta
de constituição de Equipa Comunitária de Higiene
Urbana em reunião geral de moradores
• Desenvolver a proposta aprovada
em reunião geral de moradores
25

PROPOSTA
Substituição de lâmpadas de iluminação
pública por LED e reparação da iluminação
na estrada de acesso ao bairro da Bela
Vista (entre o Centro Multicultural
e a rotunda da Bela Vista)

Construção de rampas de acesso
para pessoas com dificuldade
de locomoção

Fiscalização mais frequente
- a fim de dissuadir comportamentos
inadequados (não apanhar dejetos; atirar
lixo pelas janelas; etc…)

Pintura e limpeza dos tuneis R. Fonte
Fresca e eventual encerramento

Colocação de vedação em algumas zonas
a fim de evitar o acesso de animais

Colocação de pilaretes em algumas zonas
a fim de evitar danificar o pavimento
existente - salvaguardando acesso
aos meios de socorro

Reparação ou substituição de pavimento
dos espaços circundantes aos edifícios
da Praceta das Amendoeiras

26

AÇÕES
• Constituir um grupo de moradores
para acompanhamento da proposta
• Apreciar técnicamente a proposta por parte
dos serviços municipais
• Desenvolver a proposta conforme apreciação
técnica, meios e recursos disponíveis
• Elaborar parecer técnico quanto à proposta
de construção de rampas de acesso para pessoas
com dificuldade de locomoção
• Executar a obra conforme parecer técnico,
meios e recursos existentes
• Criar o grupo de acompanhamento
para identificação das necessidades
de fiscalização e identificar propostas
de sensibilização/dissuasão de comportamentos
• Encaminhar as necessidades e propostas para
os respetivos serviços
• Apresentar a proposta à campanha “Setúbal
Mais Bonita”
• Pedir parecer técnico quanto ao encerramento
dos túneis
• Apreciar técnicamente a proposta de colocação
de vedação em zonas verdes
• Executar a proposta de acordo com o parecer
técnico, os meios e recursos disponíveis
• Apreciar técnicamente a proposta de colocação
de pilaretes em zonas verdes
• Executar a proposta de acordo com o parecer
técnico, os meios e recursos disponíveis
• Apreciar técnicamente a proposta de reparação
ou substituição do pavimento dos espaços
circundantes aos edifícios da Praceta
das Amendoeiras
• Executar a proposta de acordo com o parecer
técnico, os meios e recursos disponíveis

CALENDÁRIO INDICATIVO
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