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OUVIR A POPULAÇÃO, CONSTRUIR O FUTURO
2017-2021
O projeto “Ouvir a População, Construir o Futuro”, inédito a nível nacional,
levou a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia a avaliar, em cada
bairro, em cada rua, as necessidades sentidas pela população, o que se
traduziu, só em 2017, na identificação de cerca de 1600 situações a carecer
de intervenção. A grande maioria está resolvida, numa operação que
prossegue até ao final do presente mandato.
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Dos 585 problemas identificados na União
das Freguesias de Setúbal, apenas 51 – ou
seja, 9% – não se encontram solucionados
até ao momento. Isto por diversas razões,
como falta de vontade de privados em participar neste esforço conjunto, indisponibilidade de orçamento para concretizar ações de
montante demasiado elevado, necessidade de elaboração prévia de projetos ou, ainda, a não intervenção por
parte de entidades externas, como o poder central, em áreas fora da jurisdição da
Câmara Municipal de Setúbal.

Além do levantamento no âmbito deste programa, o município de Setúbal
e a Junta da União das Freguesias de Setúbal realizaram as seguintes ações
adicionais:
Instalação de pluviais e pavimentação de arruamentos na Aldeia Grande
Construção de escadas e rampa de acesso à Praceta Jorge Afonso
Requalificação do Campo de Jogos da Escola do Casal das Figueiras
Requalificação dos WC da Escola das Amoreiras
Instalação de iluminação led na Escola de S. Gabriel
Instalação de iluminação led na Escola dos Arcos
Reabilitação da iluminação exterior da Escola do Viso
Reabilitação do Caminho dos Pescadores
Construção do acesso pedonal entre a Praceta Dr. Henrique Rocha Pinto
e a Rua Ariovisto José Valério
Requalificação do Largo Aquilino Ribeiro (obra em curso)
Remoção de cepos e construção de passeio no lado sul da Rua Dr. Miguel
Homem de Sampaio e Melo
Requalificação da iluminação na placa central da Av. Luísa Todi – 1.ª fase
executada; 2.ª e 3.ª fases com obra
Requalificação da iluminação das torres do Túnel do Quebedo

