GÂMBIA, PONTES
E ALTO DA GUERRA

JUNTOS FAZEMOS OBRA // 2018

Na sequência da visita realizada
à freguesia efetuou-se
o levantamento das necessidades
apresentadas nas tabelas
que se seguem.

Projeto

“Ouvir a População,
Construir o Futuro”
O projeto “Ouvir a População, Construir o Futuro” é promovido pela Câmara Municipal de Setúbal,
através do Gabinete de Participação Cidadã e Gabinete de Apoio às Freguesias, em estreita parceria
com as cinco freguesias do concelho. Ouvir as populações, partilhar problemas e encontrar soluções
é o lema deste projecto.
A construção do processo de desenvolvimento do concelho de Setúbal é um objectivo partilhado e
assumido pela Câmara Municipal de Setúbal, juntas de freguesia, agentes económicos/ associativos,
corpo técnico do município e por cada um dos cidadãos do nosso município.
Este projecto visa o levantamento exaustivo das necessidades sentidas em cada freguesia, principalmente na inventariação de problemas e intervenções a executar e a resolver. É através do contacto
mais próximo com a população que a Câmara Municipal de Setúbal, as juntas de freguesia permitem
um maior acompanhamento das realidades vividas no concelho e o impacto das políticas municipais.
De forma a atingir esse objectivo, têm vindo a ser desenvolvidos diversos espaços de participação
que têm permitido aproximar a gestão autárquica de todas as estruturas associativas/empresariais
e de todos os munícipes do nosso concelho, criando condições para o exercício da cidadania, para o
diálogo e cooperação, conduzindo a um desenvolvimento sustentado e integrado.
Iniciativas que fazem parte do projecto:
• Levantamento de necessidades no terreno
• Atendimentos públicos descentralizados
• Planeamento participado/reuniões com os moradores
• Reuniões/visitas com empresas/instituições

Impacto do projeto na Sociedade
e nos Serviços municipais
• Reforço da cidadania - este projeto constitui sem duvida um factor de aprofundamento dos direitos
participativos dos cidadãos e de aproximação dos centros de decisão às populações.
• Promove a solidariedade interconcelhia e reforça a identidade cultural de cada freguesia.
• Reforço da abertura do município à sociedade civil, aproximando dos cidadãos todas as intervenções
que têm como objectivo a promoção do seu bem-estar.
• Fomenta formas de organização social e aumenta os níveis de pertença e confiança.
• Clarifica junto da população as funções de cada serviço municipal e a sua organização. Aprendizagem colectiva.
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4
NÚMERO

LOCAL

PROBLEMAS

PONTO DE SITUAÇÃO

1

ARTEMISIA
(viveiros)

Notificar a entidade responsável pelo
imóvel para emparedar instalações

Notificação em curso

A associação manifestou interesse
em obter um terreno para a construção
de um lar (criação de um espaço
integrado com todas as valências)

Em análise

2

3

Associação
de Solidariedade
Social

O terreno da ETAR é propriedade
do município

Efetuar limpeza de terrenos
nas traseiras e na entrada principal
do Infantário “Voar Mais Alto”

A Junta de Freguesia limpou parte
do terreno. Notificado proprietário
do terreno

Associação Shalom
Pedido de ecoponto à Amarsul
– Projeto Eco-Escolas (verificar sistema
de recolha porta à porta)

4
5

As instalações da parte operacional
da Junta de Freguesia já não dão
para o Banco Alimentar. Verificar
a situação da ETAR desativada
para ampliação da associação

Efetuar limpeza /desmatação
Azinhaga
do holandês

6

Verificar a possibilidade de instalar
água e luz (1)
Abate de pinheiros com raízes expostas (2)

7

CAMINHO
DOS CALISTOS

8

Clube Desportivo,
Cultural
e Recreativo
de Gâmbia

Indeferido pela Amarsul

Executado
A executar em 2019
Executado

Não tem saneamento básico. Avaliar

Plano de ligação das aldeias
ao emissário Faralhão/Pontes.
Projeto a ser desenvolvido pela
Águas do Sado em 2019

Saber se foi desanexado o campo
de futebol e se existe escritura

Não existe escritura a favor
da Câmara Municipal de Setúbal

Verificar a possibilidade de fazer
a ampliação do ringue de futebol
e colocar relva sintética

A Divisão de Desporto poderá
dar o apoio técnico
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9

Colégio
de S. Cristóvão

10
11

12

PROBLEMAS
Implementar medidas de redução
de velocidade
Repintar passadeiras

Condomínio
Terrazo

Cooperativa
de Habitação Força
de Todos

Colocar sinalização vertical limite
de velocidade

PONTO DE SITUAÇÃO
Em análise
Incluído no plano de pintura
de passadeiras
2019

Pedido de licenciamento
da cooperativa

Executado

Participaram que a água tem pouca
pressão na zona das Pontes

Executado

13

Cruzamento
da EN10
com a Estrada
de Algeruz

Ver possibilidade de a Infraestruturas
de Portugal fazer rotunda

Tecnicamente não é viável

14

ESTRADA DE ALGERUZ

Construção de passeio e ciclovia entre
o Lidl e o Vale Ana Gomes

2018/2019

15

Estrada de Algeruz
– reformulação
do nó viário
de rotunda dupla
da EN 542

Necessário reperfilar e alterar a atual
situação

16

ETAR DAS PONTES

Reparar vedação e efetuar desmatação (3)

Executado

17

PARQUE DE CAMPISMO
DE GÂMBIA

Construção de parque para a juventude (4)

Executado

Recuperar ancoradouro

Executado

18
19
20

Porto de Pesca
de Gâmbia

Poste de betão da EDP inclinado
Verificar iluminação pública no final
da Rua da Lota

Em fase de elaboração de projetos
de especialidades

Comunicado à EDP
Executado
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NÚMERO

21
22

LOCAL

Praceta
Comandante
Sá Linhares

23
24

PRACETA
RAUL FIGUEIREDO

PROBLEMAS

PONTO DE SITUAÇÃO

Tampa de esgoto sobrelevada junto
do n.º 5

Executado

Notificar Altice Portugal para repor
tampa de telecomunicações com falta
de calçada, em frente do n.º 1

Notificado

Notificar proprietário de terreno junto do
depósito de gás para limpar canavial (5)

Notificado

Notificar proprietário para vedar lote
privado ao lado do n.º 6

Notificado

25

Abatimento de calçada

Executado

26

Remover viatura Toyota branco
78-92-BU junto do n.º 27 (6)

Executado

Podar árvore em frente da garagem
do n.º 10

Executado

RUA 1 DE AGOSTO

27
28

RUA 1.º DE JUNHO

29

Executar passeio, parque
de estacionamento e pavimentar

2019

Notificar proprietário para limpar
terreno

Executado

Notificar proprietário da cabine
de telecomunicações para recuperar
o equipamento

Notificado

31

Repavimentar

2019/2020

32

Construir passeio e pluviais entre
a passagem de nível e o aqueduto

Projeto em 2019

Rua não tem saneamento básico.
Avaliar

Plano de ligação das aldeias
ao emissário Faralhão/Pontes.
Projeto a ser desenvolvido pela
Águas do Sado em 2019

30

RUA 28 DE MARÇO

RUA BAÍA DO SADO

33
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NÚMERO

LOCAL

PROBLEMAS

34

Podar árvores em frente do parque
infantil “Sonho de Criança”

35

Colocar placa com a designação
de parque infantil “Sonho de Criança”
RUA BERNARDINO
DE MATOS

PONTO DE SITUAÇÃO
Executado

2019

Pintar gradeamento em frente
da entrada do parque infantil

Executado

37

Notificar Águas do Sado para retirar
gradeamento da estação elevatória,
que está a ocupar a estrada e alinhar
com o perfil da rua

Executado

38

Fazer reperfilamento da rua, fazer
levantamento topográfico. Agendar
reunião com moradores (7)

Aguarda levantamento
topográfico

39

Efetuar estudo de drenagem. Avançar
com o projeto da bacia da zona

2019

Sinal de trânsito grafitado. Substituir
sinal de trânsito

Executado

41

Repor betuminoso junto da linha
do comboio

Executado

42

Notificar empresa para remover
publicidade junto da linha
de comboio

Processo em curso

36

40

43

RUA BREJOS
DE CANES

Rua da Antiga
Estrada Nacional
e Bairro da Bonita

44

Colocar iluminação pública

2019

Notificar proprietário para limpeza
do terreno

Executado

Substituir espelho parabólico partido
junto do portão da empresa Bobcap (8)

Executado

RUA DA PONTE VELHA

45

9

10

8
NÚMERO

LOCAL

Revestir com pedra muro
da passagem hidráulica da ponte
velha

46
47

RUA DA PONTE VELHA
(cONTINUAÇÃO)

48
49
50

RUA DA QUINTA
DA SERRALHEIRA

51

52

PROBLEMAS

RUA DA REFER

53
54

RUA DA TERCEIRA
IDADE

55

RUA DAS MARINHAS

Executar passeio

2019

Notificado

Implementar medidas de redução
de velocidade

Em análise

Construção de circuito de manutenção

2019

Notificar Infraestruturas de Portugal
para efetuar pintura das baias
da passagem pedonal sobre a via
férrea (10)

Notificado

Notificar Infraestruturas de Portugal
para limpar canaviais em ambos
os lados da linha

Notificação em curso

Notificar Infraestruturas de Portugal
para repor painéis de rede na vedação
da linha do comboio

Notificação em curso

Reparar e colocar bypass no sistema
de água junto da Padaria “Pão de Mel”

Executado

Tapar buracos em betuminoso

RUA DAS OLIVEIRAS

57

Junta de Freguesia executa e CMS
cede materiais em 2019

Notificar proprietário para limpar
canavial e efetuar desmatação (9)

Avaliar abate de três árvores que
foram mal podadas entre os n.os 15,
16 e 25

56

PONTO DE SITUAÇÃO

Notificar proprietário do n.º 14
para retirar pedras no passeio
no acesso à garagem

2019
Notificar proprietários
que fizeram as podas para remover
e substituir as árvores. Processo
em curso

Executado

11

12

9
NÚMERO

LOCAL

58
59

Efetuar poda das árvores
RUA DAS ORQUÍDEAS

Reparar pavimento
Retirar cato na caldeira da árvore,
em frente do n.º 190

60
61

PROBLEMAS

RUA DE GÂMBIA

62
RUA DO MONTINHO

Executar passeios
Ver a possibilidade de colocar
passadeira junto do “Centro Social
da Cotovia”

PONTO DE SITUAÇÃO
Executado
2019
Executado
2019
Incluído no plano de pintura
de passadeiras

63

Substituir árvores em frente das casas
desde o Lote 4 até ao 10 (11)

Executado

64

Verificar possibilidade de prolongar
o atual sistema de recolha de esgotos (12)

Em análise

65

RUA DO MONTINHO
DA COTOVIA

66
67
68
69

72

Reunir com os proprietários
em 2019

Reparar o abatimento junto
da vivenda “Santa Luzia”

Executado

Avaliar caldeiras sem árvores

Executado

RUA DOS CRAVOS
Colocar oleão junto do ecoponto
RUA DOS RESISTENTES

Repavimentar
Notificar Águas do Sado para repor
pavimento desde o n.º 18 até ao n.º 55

70
71

Ver a possibilidade de alargar troço
(necessidade de negociar o recuo
com os proprietários)

RUA ESTEIRO
DO ALMO

Notificar EDP para repor pavimento
junto do n.º 61
Reparar pavimento em frente
do estaleiro de materiais
de construção

Foi reforçado o pedido à Biocanter
2019/2020
Executado

Notificado

2019

13

14

10
NÚMERO

LOCAL

PROBLEMAS

PONTO DE SITUAÇÃO

73

RUA ESTEIRO
DO ALMO
(cONTINUAÇÃO)

Efetuar pintura da coluna que indica
correio/apartados (13)

Executado

74

RUA GERALDO
E CASQUINHA

Avaliar trânsito de circulação
para sentido único

Executado

Alterar a localização da placa
toponímica para o início da rua, junto
do muro do n.º 17, perto de tampa
de saneamento

Executado

75

RUA HENRIQUE ROSA

76

RUA JOSÉ GUILHERME
DOS SANTOS

77
78

RUA VALE ANA GOMES

Em frente do n.º 1 reordenar
a plantação de árvores

Executado

Avaliar caldeiras sem árvores

Efetuada avaliação.
Execução em 2019

Notificar Altice Portugal
para repor calçada nas tampas
de telecomunicações danificadas (14)

79
80

Colocar contentor de RSU

URBANIZAÇÃO VALE
ANA GOMES

Não é viável a colocação
de contentores. Os passeios nesta
rua são muito estreitos para fazer
reentrância

Estudar alteração dos sentidos
das vias

Notificado

Executado

Projeto

“Ouvir a População,
Construir o Futuro”
O projeto “Ouvir a População, Construir o Futuro” é
uma parceria entre o GAPC – Gabinete da Participação
Cidadã e o GAF – Gabinete de Apoio às Freguesias, da
Câmara Municipal de Setúbal.
GAPC
Tel.: 265 541 500
E-mail: gapc@mun-setubal.pt
GAF
Tel.: 265 541 510
E-mail: gaf@mun-setubal.pt
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