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Setúbal para Morar é a expressão que escolhemos para afir-
mar o que o nosso concelho é capaz de alcançar quando os 
moradores se unem, decidem, organizam e concretizam as 

suas aspirações de terem e viverem numa cidade que também 
constroem em função da sua visão.
 
Setúbal para Morar é um retrato muito sucinto da grandiosidade 
de vários bairros do concelho, das gentes de Setúbal e de como se 
faz quando a nossa cidade é também a nossa morada, o local onde 
vivemos e praticamos a democracia.
 
Setúbal para Morar representa o abrir das portas dos bairros da 
Bela Vista e zona envolvente; é Ouvir a População e Construir o 
Futuro; é viver o Nosso Bairro, Nossa Cidade todos os dias.
 
Setúbal para Morar é uma cidade para continuar.

MARIA DAS DORES MEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Setúbal Para Morar
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Chamo-me Salomé. Vivo 
no bairro com os meus 
pais e irmãos.

Uma vez ouvi falar nas férias no 
bairro através de outros cole-
gas da escola que também são 
meus vizinhos. Quis saber o que 
era e pedi aos meus pais para 
me inscreverem e gostei. 

FÉRIAS NO BAIRRO
Foi muito divertido! Fui à praia, 
ao campo, à piscina, a museus, 
com os meus vizinhos que são 
os meus monitores. Brinquei e 
fiz novos amigos.
Gosto muito das férias no bair-
ro porque faço coisas novas, te-
nho novos amigos do meu bair-
ro e de outros.

Sei que as férias no bairro co-
meçaram em 2012. 
Participo em todas: nas férias 
do Verão, do Natal e da Páscoa 
e quero continuar a participar!
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Jornal O Seminário – D. Joa-
quina, pode falar-nos dos Gran-
des Momentos Organizadores 
do Programa “Nosso Bairro, 
Nossa Cidade”?

Maria Joaquina – Posso, sim, 
sou inquilina da Câmara há 
mais de 30 anos.
Antes de virem cá ao bairro fa-
zer reuniões, nos prédios e na 
Cáritas, não acontecia nada. 
Eramos inquilinos, pagávamos 
a nossa renda, e era assim.
Depois, quando cá vieram ouvir 
os que eu e os meus vizinhos tí-
nhamos para dizer, mudou tudo.

Jornal O Seminário – Quer di-
zer que a mudança começou 
com as reuniões?

Maria Joaquina – Sim, é isso. 
Depois de darmos a conhecer 
os nossos problemas, no bairro 
e nos prédios, a Câmara olhou 
para nós de outra maneira, por-
que mostrámos que queríamos 
participar nessa mudança.
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O Programa iniciou-se antes de 
ter nome, com a nossa partici-
pação, as nossas ideias, o nosso 
trabalho.

Jornal O Seminário – Como é 
que tudo isso é feito?

Maria Joaquina – Então, a ma-
neira de fazer é sempre a mes-
ma, seja nos prédios, grupo de 
Interlocutores, Encontros de 
Moradores, etc.. 
Nos Encontros de Moradores, 
por exemplo, cada bairro re-
úne em assembleia e fala das 
preocupações que tem, dando 
ideias para resolver os proble-
mas. Logo ali, nesse dia, há mo-
radores que dão o nome para 
os grupos de trabalho de cada 
proposta apresentada. Depois 
outros se juntam, dando o seu 
nome em reuniões de bairro, ao 
interlocutor ou ao seu técnico.
Todos os cinco bairros, no En-
contro, em plenário geral apre-
sentam o que fizeram das pro-
postas que tinham do Encontro 
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anterior, para conhecimento 
geral.
Depois mais tarde, nos grupos 
de trabalhos são dadas opiniões 
de como concretizar as propos-
tas, os moradores dão ideias, a 
Câmara dá o seu apoio, assim 
como a Junta de Freguesia de 
S. Sebastião e outros parceiros.

Jornal O Seminário – Pode dar 
exemplos de propostas?

Maria Joaquina – Claro! Há 
muitas propostas, não posso 
falar de todas, mas, por exem-
plo a existência de Cuidadores 
de Animais Vadios, o Acompa-
nhamento de Obras em Espa-
ços Comuns feitas pela Câmara, 
a Programação de Atividades 
nos Espaços Nosso Bairro, Nos-
sa Cidade, o trabalho com a 
Proteção Civil e a Substituição 
dos Contentores RSU Tradicio-
nais por Molocks, são algumas.

Jornal O Seminário – Isso é 
muito trabalho. Como fazem 
para não perderem o norte?

Maria Joaquina – Primeiro, por-
que sabemos o que é mais im-
portante para nós, moradores. 
Quando há dúvidas, vota-se. E, 
depois, porque, quando o Pro-

grama fez 5 anos, fizémos uma 
Assembleia de Moradores, na 
qual avaliámos o trabalho já fei-
to, definimos os 3 princípios do 
Programa, e assumimos a inten-
ção de lhe dar continuidade e as 
nossas prioridades.

Jornal O Seminário – Como di-
fere, em termos práticos, o en-
contro de Moradores da Assem-
bleia de Moradores?

Maria Joaquina – É muito fácil, 
a Assembleia disse como que-
remos fazer e onde queremos 
chegar em termos de resulta-
dos finais, por assim dizer. Os 
Encontros são a concretização 
dos compromissos que faze-
mos em cada dois anos.
Só por curiosidade, sabe que os 
Encontros também mudaram ao 
longo do tempo? Primeiro eram 
anuais, depois passam a ser de 
dois em dois anos, para dar mais 
tempo de se fazer mais coisas, 
porque os moradores têm mui-
tas ideias! E, mais, o primeiro 
Encontro foi por temas, havia a 
sala dos Espaços Verdes, a sala 
dos Jovens, a sala da Atividade 
Cultural, sala da Comunicação, 
etc.. Só que, depois, percebeu-
-se que era melhor fazer-se por 
bairro, porque cada um tem as 

suas especificidades, os seus in-
teresses, cada bairro é diferente 
do outro. Pode haver interesses 
iguais, mas a maneira de fazer 
as coisas é distinta.

Jornal O Seminário – Como é 
que esse trabalho é visto fora do 
bairro?

Maria Joaquina – Cá em Se-
túbal, as pessoas já dizem que 
querem o que a Bela Vista tem! 
Mas, vão ter de trabalhar o que a 
Bela Vista trabalha!...
Não sei se sabe, mas, o Progra-
ma já ganhou vários prémios, 
direta e indiretamente: Prémio 
Rosmaninho; Prémio Municípios 
para viver/2017; Prémio “Boas 
Práticas”, da Associação Inter-
nacional das Cidades Educado-
ras 2018; Prémio Voluntariado 
Santander 2019; Prémio de jor-
nalismo “Analisar a Pobreza na 
Imprensa” 2019; Prémio Rotary – 
Empreendedorismo Social 2020.

Jornal O Seminário – De facto, 
é um reconhecimento muni-
cipal, nacional e internacional. 
Também nós estamos rendidos 
à vossa maneira de trabalhar. 
Muito obrigada pelas suas ex-
plicações. Um dia ainda venho 
morar em Setúbal! Felicidades!
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Foi no 2º encontro de mo-
radores que com esta in-
terrogação se lançou a 

semente para aquilo que viria 
a tornar-se, primeiro um pro-
jeto e depois uma ONG - IPSS. 
São 7 anos de trabalho intenso 
na recolha, reabilitação e rea-
proveitamento daquilo que é 
colocado ao lado dos contento-
res do lixo. Daí renascem peças 
dignas de uma sala de jantar, de 
um quarto, de uma cozinha ou 
de um jardim. Mas o Garrrbage 
não é apenas “recolha, restauro 
e doação de mobiliário”. É tam-
bém um projeto de cariz social 
e ambiental, pensado coletiva-
mente e gerido por moradores 
residentes num bairro de habi-
tação pública municipal.

GARRRBAGE
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A formação é estratégi-
ca no Programa NBNC 
e pretende capacitar os 

moradores para serem mais 
autónomos, dotando-os de fer-
ramentas que lhes permitam 
responder de forma adequada 
às necessidades por si identi-
ficadas. Ao longo destes anos 
realizam-se formações em áre-
as muito diversas tais como su-
porte básico de vida, produção 
musical, medição da tensão ar-
terial, saúde do animal de rua, 
monitores de férias no bairro, 
liderança, entre outras.

FORMAÇÃO–AÇÃO
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Moradores Bairro Afonso Costa

Organização: Apoio: 

Patrocínios:

Pagamento Pagamento 

Vem divertir-te e traz um amigo

               2 julho'16 | 17h00 à 01h00

Música | Baile | Comes e Bebes

Desporto | Artesanato

Afonso Costa
 em Festa

 Bairro

Jardim do Bairro Afonso Costa 

Depois de uma festa que 
foi um sucesso, no Verão 
de 2016, a Isabel, o Hugo, 

a Georgeta, o José e a Rita, tive-
ram uma ideia.
Organizaram-se em torno dela 
e, com o incentivo de muitos 
outros moradores do bairro, 
criaram a Associação de Mora-
dores do Bairro Afonso Costa.
Uma Associação que é a ex-
pressão da vontade de todos na 
melhoria das condições de vida 
no bairro.

Através da promoção de ati-
vidades sócio-recreativas e 
outras que contribuem para 
a organização de moradores, 
instalou-se a sede da AMBAC, 
um espaço cedido pela Câmara 
através de um contrato como-
dato, para aí reunirem os vizi-
nhos e os parceiros locais, para 
pensarem coletivamente, or-
ganizarem-se e concretizarem 
muitas mais ideias.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

DO BAIRRO AFONSO COSTA
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Com a publicação de uma 
nova lei da habitação em 
2014, a Lei nº 81/2014, o 

Executivo da CMS teve a cons-
ciência de que seria urgente 
reunir com todos os moradores 
dos bairros de Habitação Públi-
ca Municipal, dados os impac-
tos que esta Lei teria na relação 
senhorio-inquilino nos bairros 
municipais.
Em reuniões gerais realizadas 
em cada um dos bairros apre-
sentaram-se ponto por ponto 
uma Lei que rapidamente se 
percebeu ser prejudicial para os 
moradores. 
Em todas as reuniões foram 
eleitos representantes para 
constituir um grupo de trabalho 
que se propôs trabalhar na alte-
ração da Lei. Foram 40 os mora-
dores eleitos que constituíram 
um grupo de trabalho.
Unidos em prol desta causa, 
analisou-se e debateu-se a Lei 
do Arrendamento Apoiado, 
apresentando propostas para 
a sua total alteração, em par-
ticular no valor base de cálcu-
lo de renda, no procedimento 
do despejo administrativo e na 

Movimento 
de Inquilinos 
Municipais

intenção de transferência por 
mobilidade.
O que para muitos seria impos-
sível, de facto aconteceu. 
Foram definidas propostas que 
não pretendiam melhorar ape-
nas a condição dos inquilinos 
municipais de Setúbal, mas de 
todo o país. O bem nacional 
tornou-se a nossa missão. 
As propostas dos inquilinos mu-
nicipais foram apresentadas aos 
vários grupos parlamentares e à 
respetiva Comissão Parlamen-
tar, ao longo do ano de 2015.
Em fevereiro de 2016, após vá-
rias audiências, chegou a tão 
esperada notícia. Através de 
um email, o Grupo Parlamentar 
do PCP deu-nos a conhecer as 
suas propostas para revisão da 
lei do regime de renda apoiada. 
Após esta 1ª proposta segui-
ram-se outras, de outros gru-
pos parlamentares. Ficou claro 
que o trabalho destes morado-
res não foi em vão!
A 4 de fevereiro os moradores 
regressaram uma vez mais à 
Assembleia para assistir ao Ple-
nário de discussão na generali-
dade das propostas de altera-

ção.  No Plenário da Assembleia 
da República foram aplaudidos 
de pé pelos deputados, que 
reconheceram o empenho e a 
vontade dos inquilinos de Setú-
bal em mudar a Lei em prol de 
todos. Deste Plenário nasceu o 
compromisso de revisão da Lei.
Apesar de nem todas as pro-
postas terem sido aceites na 
alteração feita à Lei, esta expe-
riência permitiu que os depu-
tados da Assembleia da Repú-
blica percebessem que as leis 
relacionadas com a habitação 
devem ser pensadas tendo em 
conta os impactos que geram 
junto das pessoas reais, não 
sendo por isso, meras alíneas 
de diplomas.
Na Assembleia da República e 
também na cidade de Setúbal, 
o Movimento de Inquilinos Mu-
nicipais mostrou ao poder polí-
tico, aos legisladores e demais 
populações, que moradores 
também se unindo, contribuem 
para a elaboração de leis mais 
justas.
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Ouviu os moradores, as 
suas propostas e preo-
cupações e constatou a 

sua vontade de se organizarem 
para melhorarem a sua rela-
ção com os serviços de saúde 
e concretizarem ações de pro-
moção de melhor saúde.
Resolveu unir parceiros: o Cen-
tro de Saúde da Arrábida, a Es-
cola Superior de Saúde, a Cruz 
Vermelha, a Junta de Freguesia, 
a Maxiclínica e assim, apoiar as 
várias ações que os moradores 
realizam.

A SAÚDE 
FOI AO 
BAIRRO
E QUIS 
FICAR
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CONTRATO DE
ARRENDAMENTO 
APOIADO
E REGULAMENTO
DE ACESSO
E ATRIBUIÇÃO
DE HABITAÇÃO 
MUNICIPAL
Em 2016, na sequência 

da aprovação da Lei n.º 
32/2016, de 24 de agosto 

que incorporou um conjunto 
de alterações à Lei do Arren-
damento Apoiado, a Câmara 
Municipal de Setúbal elaborou 
o seu novo contrato de arren-
damento ajustando-o a todos 
os aspetos contratuais que esta 
Lei refere.
Por esta altura já o Programa 
NBNC levava quatro anos de 
trabalho no terreno, contando 
por isso com fortes dinâmicas 
de participação e organização 
dos moradores.
Esta foi ainda a oportunidade 
para introduzir no Contrato de 
Arrendamento propostas con-
cretas que os moradores vi-
nham colocando em reuniões 
de prédio, dando-lhes assim 
força de lei e valorizando os 
seus contributos.
A proposta do novo contrato 
de renda apoiada foi também 
discutida e validada pelo Grupo 
Inquilinos Municipais. 

O novo contrato de arrenda-
mento foi apresentado em de-
zenas de reuniões organizadas 
por prédio, quarteirão, pátio ou 
rua, conforme a dimensão de 
cada bairro, e durante um ano 
e meio foram esclarecidas to-
das as clausulas com exemplos 
do conhecimento de todos.  No 
final de cada reunião e após o 
esclarecimento de dúvidas de 
todas as clausulas, os inquilinos 
municipais assinaram o contrato, 
na presença dos seus vizinhos.
Já o Regulamento de Acesso e 
Atribuição de Habitação Muni-
cipal, aprovado em 2017, cons-
titui-se como uma ferramenta 
importante ao nível da conso-
lidação das políticas de habita-
ção municipal contribuindo para 
uma maior transparência dos 
processos de acesso à habita-
ção municipal. Este Regulamen-
to feito a partir da análise com-
parativa de vários regulamentos 
de outros municípios, foi igual-
mente analisado e validado pelo 
Grupo de Inquilinos Municipais.
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Esta história tem lugar no 
Bairro Forte da Bela Vista, 
Bairro Azul, como é geral-

mente conhecido pela popula-
ção da cidade; no cimo de uma 
encosta, com uma das mais be-
las vistas da cidade, onde cor 
dos prédios se derrama pelo rio 
Sado (con)fundindo-se com o 
azul do céu. 
Neste bairro as suas gentes jun-
taram-se e fizeram acontecer 
uma das primeiras experiên-
cias de organização e partici-
pação de moradores nos bair-
ros abrangidos pelo Programa 
“Nosso Bairro, Nossa Cidade”. 

O Programa dava os primeiros 
passos, quando em 2012 os mo-
radores deste bairro se organi-
zaram para pintar os vinte pré-
dios do bairro.  Motivados pelo 
resultado do seu trabalho cons-
tituíram uma Comissão Insta-
ladora da Associação de Mora-
dores do Forte e continuaram 
a fazer acontecer. Aconteceu 
um regulamento de Espaços 
Comuns e Públicos do Bairro, 
discutido e construído em con-
junto. Aconteceu um boletim 
de bairro, uma página de Fa-
cebook, porque era importan-
te contar o que ali se estava a 

ASSOCIAÇÃO
RENASCER DO FORTE

fazer. Aconteceram festas, por-
que havia motivos para festejar 
e a companhia uns dos outros 
era apreciada. Aconteceram di-
versas propostas apresentadas 
e discutidas dos Encontros de 
Moradores PNBC. 
Cinco anos mais tarde a comis-
são instaladora formaliza-se 
como Associação Renascer do 
Forte e os moradores do Forte 
da Bela Vista voltam a mostrar 
como se faz, recorrendo a me-
cenas para fazer acontecer o 
passeio pedonal “Despertar”, na 
barreira do Bairro.
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Existindo protocolos cele-
brados com algumas das 
instituições acima men-

cionadas, estas procuram ca-
pacitar e dar sustentabilidade à 
organização de moradores para 
a concretização dos seus inte-
resses, atividades e projetos 
assentes nos eixos estratégi-
cos do Programa “Nosso Bairro, 
Nossa Cidade”.

PARCERIAS
DO PROGRAMA
“NOSSO BAIRRO, 
NOSSA CIDADE”

Junta de Freguesia de São 
Sebastião
Cruz Vermelha Portuguesa
ACES Arrábida
UNISETI
Agrupamento Escolas Bela 
Vista (AVEOS Bela Vista)
Fundação Escola Profissional 
de Setúbal
Academia Luisa Todi
Instituto Politécnico de 
Setúbal
Vitória Futebol Clube
APPACDM
Grupo Desportivo Os 
Amarelos
YMCA Setúbal 
Leroy Merlin
Associação de Escuteiros de 
Portugal
Bombeiros Voluntários de 
Setúbal
Bombeiros Sapadores de 
Setúbal
Instituto Comunidades 
Educativas
Associação dos Especialistas 
da Força Aérea
Associação de Paraquedistas 
e Setúbal
Associação Cabo Verdiana
Cáritas
SEIES

Núcleo de Bicross de Setúbal
Clube de Ténis de Mesa de 
Setúbal
Clube de Ténis de Setúbal
Clube Scalipus de Setúbal
Clube de Rugby
Associação de Reformados 
e Pensionistas de São 
Sebastião
O Sonho
ARTISET
Academia de Dança 
Contemporânea
Refood
SAPANA 
Existe Bus
Confeitaria Arrábida 
Princesa do Sado 
Docinho de Mel 
SETpão 
Soldisforme 
Rotary de Setúbal 
Associação Templo de 
Setúbal 
GARRRBAGE 
Grupo Motard Paladinos 
Associação de Moradores do 
Bairro Afonso Costa (AMBAC)
Talho da Luz 
Papelaria a Arpa 
Taberna do Preto 
Maxiclínica
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Ah, pá, atão nã é que dos bairros da Câmbrra 
(de Setúbal) há lá uns morradorres que lim-
pem as ruas e os pátios?!

Os gajes começarrem da Bela Vista, e agora é dos 
5 bairros do Prrogrrama Nosso, Bairre, Nossa Ci-
dade.
Come eles morrem dos bairres, gostem de vêrr 
aquile limpe, e esforrcem-se!! Até ralhem cus vi-
zinhes que nã têm cuidade!
A sérrio!!
E os ôtes morradores tamém contrrolem os gajes, 
porrque há Comissões de Acompanhamente da-
quile. Às vezes até é os Interrlocutores que vêem 
se tá tudo bem, se é prrecise referrçar alguma 
zona, ou se há algum prreblema novo dos bairres.
Olha, só te digue caquile é même a sérrio, porr-
que até adarrem de porrta em porrta a falarr do 
ambiente p’rra melhorrar a limpeza e ensinarr 
boas prráticas!
Miga, verrdade, um mime!! Vou mazé pedirr casa 
à Câmbrra!!

EQUIPAS 
COMUNITÁRIAS DE 
HIGIENE URBANA

A Câmara Municipal de Setúbal reconhece a contribuição de todos os 
moradores para a manutenção da limpeza dos pátios, em conjunto com a 
Equipa Comunitária de Higiene Urbana. 
 
Agradecemos a continuação deste comportamento.
Juntos, conseguimos manter o bairro mais limpo!

CONTACTO  
Divisão de Higiene Urbana para recolha de monos e entulho
Telf: 265 524 682 |265 522 458 | 265 227 663
E-mail: dihu@mun-setubal.pt

A Câmara Municipal  
de Setúbal pede ajuda a todos 
os moradores para manterem 

o bairro limpo.

A Equipa Comunitária de  
Higiene Urbana que limpa todos 
os dias os pátios da Bela Vista 

conta com a sua ajuda para  
mantê-los cuidados.

CONTACTO  
Divisão de Higiene Urbana: 265 524 682 
Para recolha de monos e entulho
dihu@mun-setubal.pt | 265 522 458 | 265 227 663 

Não deite lixo pela janela, não o deixe nos corredores, 
nem nos vazados.

Apanhe os dejetos dos seus animais.

Não alimente os pombos porque provocam doenças 
e entopem os algerozes.

Não lave a balde ou com mangueira.  
Utilize uma esfregona.

Apague o cigarro e deite-o na papeleira.

Quem não cumprir estas regras está  
sujeito a multas que variam entre  
os 200€ e os 37.000€, para além 

de não colaborar na limpeza do bairro.

Não deite lixo pela janela, não o deixe nos corredores, 
nem nos vazados.

Apanhe os dejetos dos seus animais.

Não alimente os pombos porque provocam doenças 
e entopem os algerozes.

Não lave a balde ou com mangueira.  
Utilize uma esfregona.

Apague o cigarro e deite-o na papeleira.

Quem não cumprir estas regras está  
sujeito a multas que variam entre  
os 200€ e os 37.000€, para além 

de não colaborar na limpeza do bairro.

Não deite lixo pela janela, não o deixe nos corredores, 
nem nos vazados.

Apanhe os dejetos dos seus animais.

Não alimente os pombos porque provocam doenças 
e entopem os algerozes.

Não lave a balde ou com mangueira.  
Utilize uma esfregona.

Apague o cigarro e deite-o na papeleira.

Quem não cumprir estas regras está  
sujeito a multas que variam entre  
os 200€ e os 37.000€, para além 

de não colaborar na limpeza do bairro.
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Fui ao Mercado de Natal
Giroflé, Giroflá
E o que foste lá fazer?
Giroflé, flé, flaá!

Fui ver o que os moradores vendiam
Giroflé, Giroflá
Tinham roupa muito gira
Giroflé, flé, flaá!

Vi comida doce e salgada
Giroflé, Giroflá
Havia artesanato original
Giroflé, flé, flaá!

Bebi uma ginja caseira
Giroflé, Giroflá
Vou acompanhar este grupo
Giroflé, flé, flaá!

Vou à feira e ao UrbanMarket
Giroflé, Giroflá
Também à Casa da Baía
Giroflé, flé, flaá!
 
Ai, que grandes moradores
Giroflé, Giroflá
Bom nome dão ao Programa 
Giroflé, flé, flaá!

ATIVIDADES 
ECONÓMICAS
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Euclides Soares, estilista e 
costureiro, apresenta rou-
pas e adereços com pa-

drões africanos numa forte li-
gação às suas origens. A beleza 
dos seus trabalhos leva a bom 
porto a imagem dos moradores 
dos bairros da Bela Vista e zona 
envolvente.
Em 2017, dá-se a assinatura de 
um protocolo entre a Câma-
ra Municipal e o estilista para 
a cedência de um espaço para 
funcionamento do seu atelier 
e promoção das suas criações. 
Mais tarde participou com 
grande sucesso no “Setúbal 
fashion weekend” e hoje é uma 
referência incontornável na 
moda setubalense.

MODA AFRO 
KIDO SOARES
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As Caminhadas Nosso Bair-
ro, Nossa Cidade surgi-
ram em 2017. Em 2018 

os participantes elegeram uma 
comissão responsável pela ini-
ciativa, com representantes de 
diferentes bairros do programa, 

que define calendário, horários 
e atividades complementares. 
Na sua quarta temporada, este 
projeto, já envolveu perto de 
150 moradores de diferentes 
idades, vindos de várias zonas 
da cidade.
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Direcionado a crianças do 
1º e 2º ciclo, o Projeto 
“Estudo Acompanhado”, 

desde março de 2018, que este 
projeto promove uma resposta 
popular e voluntária, no sentido 
de possibilitar o sucesso escolar 
das crianças residentes no terri-
tório da Bela Vista.
A atividade, que decorre nos Es-
paços “Nosso Bairro, Nossa Ci-
dade”, é desenvolvida por mo-
radores dos bairros do território 
do Programa e por e voluntários 
externos. Estes voluntários dis-
ponibilizam gratuitamente os 
seus conhecimentos, experi-

ências e vivências em prol das 
crianças que acompanham.
Os moradores dos bairros do 
PNBNC assumem de forma vo-
luntária a organização, acom-
panhamento e avaliação do 
projeto, através de uma Co-
missão de Acompanhamen-
to formada por encarregados 
de educação, mães e pais das 
crianças participantes.
Para além de darem apoio na 
realização dos trabalhos de 
casa e de esclarecerem dúvi-
das relacionadas com as maté-
rias escolares, os voluntários e 
moradores procuram trabalhar 

com as crianças questões liga-
das à cidadania e à forma de re-
lacionamento com o próximo.
O trabalho desenvolvido tem 
permitido verificar melhorias, 
não só em termos de resulta-
dos escolares, mas também em 
mudanças de comportamento 
das crianças que acabam por 
criar laços e uma relação de 
respeito entre si, bem com os 
moradores e voluntários.
O Projeto tem possibilitado 
uma troca geracional interes-
sante em que ambas as partes 
têm algo a aprender e a parti-
lhar.

PROJETO “ESTUDO
ACOMPANHADO” PNBNC
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Era uma vez uma prática de 
trabalho que se baseava 
na participação dos mora-

dores organizados.
Denotando a disponibilidade 
para que os moradores se orga-
nizarem a Câmara Municipal de 
Setúbal apoiou-os, trabalhando 
em conjunto.
De reunião em reunião, foram 
sendo dadas a conhecer as ne-
cessidades de cada edifício.
Ora se tratava de pintura, ora de 
embelezamento, ora de encer-
ramento dos edifícios, ou pedi-

CONTO DOS CONDOMÍNIOS
E MORADORES ORGANIZADOS

do de corrimãos.
Com ganas para melhorar os 
prédios onde moravam, a união 
fez a força, e o melhor que po-
dia acontecer, aconteceu!
A Câmara Municipal de Setúbal 
cedeu materiais e os morado-
res, fazendo, pagando ou dele-
gando, puseram mãos-à-obra.
Entusiasmados, alguns consti-
tuíram-se em condomínios for-
mais com uma palavra a dizer e 
trabalho a fazer, naquilo que a 
si, ao seu prédio, ao seu bairro e 
à sua cidade diz respeito!

Uns estão a cobrir as despesas 
mensais, como a limpeza das 
escadas ou em pequenas me-
lhorias, enquanto que outros 
– mais antigos – já têm fundos 
de maneio para eventualidades 
futuras.
E assim tem acontecido, nos 
bairros municipais de Setúbal, 
onde “Prédio Organizado, é 
Prédio Ajudado”, e continuará a 
acontecer, dadas as melhorias 
causadas na qualidade de vida 
de todos e de cada um!
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Como disse a Maria Joa-
quina, na entrevista ao 
Jornal O Seminário, Setú-

bal quis ser como a Bela Vista.
Assim, no projeto municipal 
“Ouvir a População, Construir 
o Futuro”, além da realização 
de reuniões com os munícipes, 
como habitualmente, aprofun-
dou-se o trabalho.
São feitas reuniões com mo-
radores, que, muitas vezes, 
partem de reclamações que as 
Autarquias (CMS e Juntas de 
Freguesia) recebem. Nestes 
encontros é feito um levanta-
mento das necessidades do 
bairro, ou da rua, e depois são 
feitos os projetos técnicos de 
intervenção. Segue-se a apre-
sentação destes projetos em 

“OUVIR A POPULAÇÃO, 
CONSTRUIR O FUTURO”

reunião com moradores e de 
acordo com os custos e prio-
ridades, é calendarizada a sua 
execução. A realização de mais 
reuniões pode dar-se por inicia-
tiva da Câmara, ou por iniciativa 
dos moradores que constituem 
grupos de acompanhamento 
eleitos.
Com esta forma de trabalhar, 
alguns grupos constituíram-se 
como Associações de Morado-
res.
Com base nos projetos, exe-
cutam-se as intervenções que 
são comunicadas aos grupos 
de acompanhamento e/ou As-
sociações de Moradores, sendo 
que também estes alertam para 
situações que importa conhe-
cer e ajustar.

Nestes encontros é feito um 
levantamento das necessidades 
do bairro, ou da rua, e depois são 
feitos os projetos técnicos de 
intervenção
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ORDEM DE TRABALHOS 6/3/2019:

Pontos da ordem de trabalhos sugeridos pelos interlocutores:
Iluminação dos pátios
Atividades no Espaço NBNC (focar horário Ginástica)
Imagem da Bela Vista (o que tem sido feito, o que se pode fazer)
Escolher Temas para abril, bem como Interlocutor Dinamizador

Propostas para decidir:
Temas para a próxima edição do Boletim da Bela Vista (5 temas)
Apoio às propostas do Grupo de Gestão 
Atividade com a Proteção Civil
Mostra da Cachupa
Calendarização dos Fados da Junta, na Bela Vista em 2020

Informações
Comemorações do Dia da Mulher – ponto de situação
Tarefa Social Água 
Atividade do fado com Museu do Trabalho 
Visita ao Centro Histórico (28/3)
Exposição “Um Século de Moda” (escolher dia)
Plantação árvores nos pátios (15 março – manhã)
Entrada em Vigor dos Novos Preços dos Transportes Públicos
25 Abril – Inauguração do ENB,NC-BV
Férias no Bairro

Outros assuntos

INTERLOCUTORES
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No seu bairro, no Espaço 
NBNC pode frequentar 
o Estudo Acompanhado, 

a Alfabetização de Adultos e as 
Oficinas de Informática, ou Me-
dir a Tensão Arterial. 
Se preferir poderá ainda parti-
cipar em Ateliês de Costura e 
de Trabalhos Manuais, ou sol-
tar a sua criatividade na Oficina 
de Poesia, no nosso Estúdio de 
Som e Imagem ou na sala Mul-
tiusos com valências para tea-
tro, dança, música entre outros.
Caso esteja interessado em re-
alizar reuniões de moradores, 
saiba que os Espaços NBNC 
têm condições para se realiza-
rem diversas reuniões de gru-
pos de trabalho, de comissões 
e de interlocutores.
Pode ainda inscrever-se nas di-
versas Formações ao seu dispor.
Todo o trabalho realizado pelos 
moradores é voluntário e a fre-
quência das atividades e proje-
tos é gratuita.
Para mais informações con-
tacte a Comissão ou Grupo de 
Gestão de cada Espaço, cons-
tituídos por moradores eleitos 
em cada bairro.
Participe, teremos todo o gosto 
em acolher outras atividades e 
projetos!

ESPAÇOS NB, NC

Participe nas 
atividades dos 
Espaços NBNC 
onde se promove 
a autonomia e 
a organização 
dos moradores 
em atividades e 
projetos!

Comissão instaladora da assoCiação de moradores do Forte da Bela Vista 

Anildo Mendes Duarte • António Guimarães Nicácio Gomes • Ermelindo Bruno da Silva Lopes
Francisco Maria Santos Sousa • Maria Rosa Gonçalves Borges • Nuno Miguel Piteira Mirante
Paulo da Conceição Prudêncio • Smyle Campos Ornela • Teresa Martinho

o QUe FiZeram os moradores Com o aPoio da CÂmara e dos meCenas?

reaBilitação do Forte da Bela Vista

trabalho realizado pelos moradores 
•  Pintura de fachadas, muros, chaminés, floreiras e 

gradeamentos
• Reboco de paredes
• Reconstrução de floreiras
• Impermeabilização de fachadas, empenas e telhados
• Reparação de varandins
•  Emparedamento dos espaços de arrumação dos pátios
• Limpeza do anfiteatro
•  Demolição de muros construídos indevidamente em 

galerias do 1º piso
• Retirada de animais
• Organização do estacionamento de viaturas
• Organização dos arrumos nos pátios e galerias
• Arranjo dos olhos de boi

 

trabalho realizado pela autarquia
•  Colocação de portas de contadores de água             

e eletricidade
• Reboco de fachadas e empenas
• Pintura de fachadas e empenas
• Pintura do muro
• Realização de projeto reforço de Iluminação Pública 
• Desbaratização de caixas de esgoto
• Reparação de varandins
• Reparação de tubos de guarda de muros
• Reparação de tubos de queda
• Limpeza de algerozes e reparação de coberturas
• Retirada de viaturas abandonadas
• Cedência de sacos para entulho
• Substituição de 10 contentores RSU
• Poda de árvores
• Replantação de floreiras
• Desentupimento de esgoto
• Emparedamento dos espaços de arrumação dos pátios

apoio de mecenas
Foram cedidos 7 368 litros de tinta, pela Câmara Municipal de Setúbal,
para pintura de 36 840 m2 de área, com o apoio de Mecenas
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O Estúdio da Bela Vista é 
composto por uma Reg-
gie, uma Sala de Capta-

ção e um Multiusos interligados 
por áudio, vídeo e ethernet que 
permite uma utilização modular 
ou conjunta como espaço cria-
tivo, performativo e de emissão.
Este funciona como uma pla-
taforma de apoio ao Progra-
ma, ao Município, instituições 
e criadores de Setúbal e de ou-
tros municípios.
Para tal concretiza uma prática 
de formação progressiva nas 
áreas de som e audiovisual apro-
veitando as necessidades, inte-
resses e contexto dos forman-
dos como fonte de formação, 
partindo das suas próprias cria-
ções ou ideias para desenvolver 
o processo formativo indo da 
especificidade para o geral, para 
que os moradores residentes no 
território do Programa NBNC, se 
autonomizem no uso do espaço 
Multiusos e do Estúdio.
Pretende-se que a curto prazo 
os moradores possam operar 
autonomamente todo o apa-
relho técnico destes espaços, 
maximizando a utilização e po-
tencialidade destes espaços, e 
contribuindo para sua a expres-
são artistica e cultural.  

VALÊNCIAS: 

O estúdio tem condições técni-
cas e humanas para:

Produção musical – produ-
ção eletrónica ou gravação 
de instrumentos acústicos;

Gravação de vozes para mú-
sica, locução, dobragens etc;

Mistura e masterização áu-
dio;

Desenho de som para au-
diovisuais teatro e artes 
performativas;

Gravação e streaming de 
podcasts áudio ou vídeo 
para rádios ou vloggers;

Edição e pós-produção de 
vídeo.

Utilizando o multiusos, o estú-
dio poderá também:

Gravar formações musicais 
maiores como bandas ou 
coros de vozes;

Gravar áudio e vídeo de 
eventos que aí decorram, 
como seminários, concer-
tos, performances, etc.;

Servir de estúdio de foto-
grafia e vídeo, com possi-
bilidades de gravação em 
croma key;

Usado individualmente, o 
Multiusos reúne condições 
para pequenos concertos, 
performances, seminários e 
atividades similares com lo-
tação máxima para 50 pes-
soas.

ESTÚDIO DE SOM
DA BELA VISTA PNBNC

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4



24

A Estratégia Local de Habi-
tação (ELH) do Concelho 
de Setúbal 2020-2030, de-

fine o modelo de intervenção do 
Município em matéria de política 
de habitação e enquadra-se na 
visão e objetivos gerais definidos 
na revisão do Plano Diretor Mu-
nicipal, nomeadamente a apos-
ta na qualificação do concelho 
e no reforço da coesão social e 
da competitividade territorial, a 
curto, médio e longo prazo.
A ELH de Setúbal propõe a cons-
trução e reabilitação de mais de 
oito mil fogos até 2030, num 
investimento superior a quatro-
centos milhões de euros, com 
recurso ao Programa 1.º Direito e 
a outros investimentos.
Através da ELH, serão desenvol-
vidas ações com o Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urba-
na, a Santa Casa da Misericórdia, 
a Segurança Social e outras en-
tidades do Estado, cooperativas 
de habitação e instituições par-
ticulares de solidariedade social.
De salientar que a Estratégia 
Local de Habitação do Conce-
lho de Setúbal é um documento 
evolutivo e adaptativo, poden-
do ser revisto a cada seis meses, 
sempre com a auscultação das 
juntas de freguesia, do Conse-
lho Municipal de Habitação, das 
associações e da população.

ESTRATÉGIA 
LOCAL DE 
HABITAÇÃO

Em Setembro de 2020 foi 
aprovado o Regulamento 
do Conselho Municipal de 

Setúbal. 
Este órgão, inspirado na expe-
riência do Movimento de Inqui-
linos Municipais, constituiu-se 
como um órgão consultivo do 
Município de Setúbal no apoio 
à tomada de decisões em ma-
téria de habitação, nomeada-
mente de estratégia e defini-
ção de prioridades da política 
municipal de habitação, incen-
tivando o diálogo e a coopera-
ção institucional entre os vários 
agentes do setor da habitação, 
a administração municipal e 
os responsáveis autárquicos, 
assim como promovendo a 
participação das comunidades 
locais e a organização de mo-
radores no debate e acompa-
nhamento dos processos habi-
tacionais. 
Têm assento neste conselho 
32 membros designadamente 
Juntas de Freguesia, Associa-
ções de Moradores, Associa-
ções de Inquilinos, Associações 
de Proprietários, Cooperativas 
de Habitação, Partidos Políticos 
eleitos na Assembleia Munici-
pal, representantes de Serviços 
Municipais e também 2 repre-
sentantes dos Bairros de Habi-
tação Pública Municipal.

CONSELHO 
MUNICIPAL
DE
HABITAÇÃO
DE SETÚBAL
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11 de janeiro 
2013 | 19h00

Rua da Figueir
a Grande

(espaço cedido 
à Paroquia de N.ª Sr.ª 

da Conceição)
ÉS jovem?
GoStaS
de teatRo?
vem exPeRimeNtaR

CoNNoSCo! aPaReCe!

20 julho 2013 (sábado)
17h00 > 21h00 | Parque Verde da Bela Vista

Festival de Dançca da Bela Vista

 Apoio:
orgAnizAção e proMoção:

E x p o s i ç ã o  d E  A r t E s A n A t o
pelo “Espaço Artelinhas & tecidos”

4 a 21 abril 2017

Biblioteca pública Municipal de setúbal
(Av.ª Luísa todi)

seg a sex, das 09h00 às 19h00 | sab, das 14h00 às 19h00
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RECOLHA, RESTAURO E REUTILIZAÇÃO DE BENS APROVEITÁVEIS

Tem móveis ou outros bens do género que não quer?

O GARRRBAGE recolhe-os!

É amigo(a) do ambiente e prefere adquirir móveis reabilitados?

Visite-nos!

15 setembro 2018 (sábado)

FORTE DA BELA VISTA

Sabores
do Bairro
Bairro com sons e saberes

4.a edição

Organização:

Moradores
do Bairro Forte

da Bela Vista

bai l e
música
petiscos

Apoio:

 Internacional

Mulher Dia
2019da

 Quinta de Santo António

Logo NB,NC

 “
”

Reunião Temática

 março (quarta)'15 | 00

Logo CMS

Desporto nos Bairros do Programa Nosso 

Bairro, Nossa Cidade

Contamos com a tua presença!

25 18h

Gabinete Bela Vista (GAGIS)

Contamos com a tua presença!

25 março (quarta)'15 | 18h00

+ Informações: Tel: 265724466 / email: nbnc.desporto@gmail.com

“Nosso Bairro, Nossa Cidade” - Reunião Temática
Desporto nos Bairros do Programa

Reunião Temática

PEDALAR COM AMIGOS

E FAMÍLIA

INICIATIVA NO ÂMBITO DO 460.º ANIVERSÁRIO

DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO

17 MARçO (DOMINGO) 2013

InscrIções (gratuItas) até 15 março, às 15h00 (idade mínima: 10 anos)

PartIda: 09h30 – Largo da Junta de FreguesIa de s. sebastIão

ParceIros:

+ InFo:
Junta de Freg. de são sebastIão | 265 719 520

gagIs | 265 724 466

organIzação:

aPoIos:

29 de JUNHO (SÁBAdO) 2013

das 15h00 às 18h00

Alameda das Palmeiras (frente ao lote nº. 35 e 36)

ZonA de StAndS e BAncAS

Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida

• Acessibilidade aos Cuidados de Saúde

• Alimentação Saudável/atividade física

• Importância da Vacinação

• Saúde Oral

• Saúde da Mulher

• Saúde da Criança

• Saúde do Adolescente

Farmácia Fuzeta 

• Rastreio de Glicémia (diabetes) e Tensão

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Setúbal

• DIZPOSITIVO

Espaço Criança – Moradores da Alameda das Palmeiras

• Pinturas faciais 

• Modelagem de balões

• Jogos tradicionais

ZonA de PAlco – demonStrAçõeS

•Teatro “Jardins das Flores”

Crianças da Alameda das Palmeiras

• Ação de primeiros socorros 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Setúbal

• Aula Aberta

Desportivamente em Reforma – Câmara Municipal de 

Setúbal

. Grupo de RAP 

 Jovens da Alameda das Palmeiras

– Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida

– Moradores do Bairro da Qtª. de Stº. António

Organização:

Apoio: 

Promoção e Distribuição de Cartazes:

– Equipa de Comunicação “NB,NC”, da Quinta de Sto António

A SAÚDE
DA MINHA FAMÍLIA

É IMPORTANTE.

POR ISSO CUIDO

DO AMBIENTE!
 O lixo deve ser colocado, num saco bem fechado, 

dentro do contentor.

Não deixe lixo fora do contentor, nem acumule entulho.

Os monos devem ser colocados junto aos contentores

(a camioneta da Junta não passa na rua junto à escola)

É proibido alimentar animais, como os cães e gatos,           

na via pública. Os restos de comida são atracção para    

a propagação de pragas urbanas (ratos, baratas, etc).

Jardins e terrenos devem estar limpos,                  
       

sem mato, para evitar incêndios e pragas urbanas.

Contribua para manter a sua rua e pátio sempre limpos.

RECOLHA DE MONOS: 265 719 520

Design: Setor de Produção e Design Gráfico/SMCI/CMS. mar.2017

Futebol   Basquete  Andebol  Rugby  Jogos Tradicionais

Visitas à Quinta Pedagógica de S. Paulo e à Fortaleza de  S. Filipe

BELA VISTA / FORTE DA BELA VISTA /
MANTEIGADA / QTA ST.º ANTÓNIO

18 A 22 MARÇO’12
10H00 / 12H00 + 14H30 / 17H00

JUNTOS PARA CONSTRUIR 
UMA CIDADE

Feliz Natal
e Bom Ano de 2021

Feliz Natal
e Bom Ano de 2021

24 JANEIRO 15H ÀS 18H

BELA VISTA



Em 2010 começou
Uma política de habitação.
Com os moradores contou,
Para esta grande inovação!

Fizeram-se inúmeras reuniões,
Nos bairros, e prédio a prédio.
Ouviram-se queixas e palavrões,
Ao iniciar um trabalho sério.

Os moradores desconfiaram, 
Porque nunca eram ouvidos.
Mas, depois, apreciaram
Moradores e técnicos unidos!

Há uma relação de respeito,
Os moradores dão opinião.
Como pode isto ser feito?!
A base é a participação!

Participam a dar ideias,
Constituem grupos de trabalho.
Acreditem, não são lérias!
Trabalha-se lado a lado!

O processo começou assim.
E, assim, cresceu e transformou.
Nunca mais vais ter um fim,
Porque muitas vidas melhorou!

Setúbal tem trabalho inspirador,
Pois, até uma lei fez mudar.
Portugal inteiro transformador?
É possível, basta p’ra nós olhar!

ESPAÇOS VERDESna alameda das palmeiras

O seu bairro precisa da sua ajuda, para que a nossa cidade fique mais bonita!Participe na plantação dos espaços verdes nas Traseiras dos nºs 21,23, 25 e 27 – Anfiteatro do pátio ímpar frente aos quiosques.
7 junho’14
Concentração às 09h30, no pátio ímpar frente ao quiosque.Apoie na plantação e rega. Plante um jardim!

Design: Setor de Produção e Design Gráfico – DICI, Câmara Municipal de Setúbal. 2014

No ano passado foi assim:

Nos seguintes locais: Divisão de Desporto: 265 548 234  ou na
Junta de Freguesia de S. Sebastião: 265 719 520

Áreas de Trabalho: 

> ambienTe e espaços Verdes

> aTiVidade CulTural

> ComuniCação

> desporTo e aTiVidade físiCa

> férias no bairro

> formação

>  parTiCipação e organização de moradores

>  parTiCipação das pessoas na reabiliTação      

de edifíCios e espaços públiCos

> saúde

17 março 2013 • 15h00

esCola 2,3 bela VisTa

InscrIções:
Até 13 de março e limitadas à capacidade do espaço

Presencial: Gabinete de Gestão e Intervenção social

Telefone: 265 724 466
e-mail: nossobairro.nossacidade@mun-setubal.pt

20 julho 2013 (sábado)
17h00 > 21h00 | Parque Verde da Bela Vista

Festival de Dançca da Bela Vista

 Apoio:
orgAnizAção e proMoção:

Tricot
e crochet 3
– noções básicas

workshop

21 outubro a 28 novembro’13

segundas e quintas-feiras | 14h30 às 17h00

Inscrições até 18 de outubro’13

Museu do Trabalho Michel Giacometti

                
+ info e inscrições: 

Gabinete da Bela Vista – Câmara Municipal de setúbal

Tel. 265 724 466
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No âmbito da exposição

“Do BaIrro ao Museu: olhares Do BaIrro” 

Faça você mesmo
as prendas de Natal!

Logo NB,NC

 “
”

Reunião Temática

 março (quarta)'15 | 00

Logo CMS

Desporto nos Bairros do Programa Nosso 

Bairro, Nossa Cidade

Contamos com a tua presença!

25 18h

Gabinete Bela Vista (GAGIS)

Contamos com a tua presença!

25 março (quarta)'15 | 18h00

+ Informações: Tel: 265724466 / email: nbnc.desporto@gmail.com

“Nosso Bairro, Nossa Cidade” - Reunião Temática
Desporto nos Bairros do Programa

Reunião Temática

FESTA
DO FORTE
DA BELA VISTA

E AMIGOS
TOY
ANTÓNIO BANZA (Fadista do Bairro)

GRUPO DE DANÇA CIGANA (Do Bairro da Bela Vista)

DOR DI CABEÇA (Dança Hip Hop)

OS DE FORA (Música portuguesa e inglesa)

T-BOYS (Hip Hop e rap)

DEFILES DE MODA

20 outubro’13

14h00 às 22h00

Organização: Comissão de Moradores do Forte da Bela Vista | Apoio:

SETÚBAL 

SETÚBAL MAIS BONITA

no Bairro Afonso Costa 

13, 14 e 15 junho (sexta, sábado e domingo) ’14

Setúbal Mais Bonita no Bairro Afonso Costa
O seu bairro precisa da sua ajuda, para que a nossa cidade fique mais bonita!

Participe na pintura dos muros cinzentos e pátio!13, 14 e 15 junho (sexta, sábado e domingo)'14
Contamos com a sua colaboração! Contate a morador na R. Luís Teixeira Macedo e Castro, 116 – r/c esqº

O seu bairro precisa da sua ajuda, para que a nossa cidade fique mais bonita!

Participe na pintura dos muros cinzentos e pátio! 

 para que a nossa cidade fique mais bonita!

MAIS
BONITA

13, 14 e 15 junho ‘14 (Sexta, sábado e domingo)

Contate a morada na Rua Luís Teixeira Macedo e Castro, 116 - r/c esqº

Contamos com a sua colaboração!

QUINTA DE SANTO ANTÓNIO21 OUTUBRO (segunda-feira) 201921H00 • CENTRO MULTICULTURAL 

Siga a nossa página 
“Nosso Bairro Nossa Cidade” - Bela Vista, Setúbal

A Câmara Municipal convida todos os moradores da Quinta de Santo 

António, para participarem na reunião de balanço do trabalho desen-

volvido e preparação de V Encontro de Moradores.

É importante a presença de todos os moradores.
Muito obrigado, CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO!

Para qualquer informação ou esclarecimento adicional contactar:

Divisão de Habitação Pública Municipal Edifício Sado
Rua Acácio Barradas, Nº 27 - Piso 32900 - 197 SETUBALTel.: 265 541 500
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