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1-INTRODUÇÃO

O programa aqui apresentado reflecte a estratégia global que o município de Setúbal conjuntamente com
os outros agentes económicos e sociais da cidade, têm vindo a desenvolver na área de intervenção bairros críticos - no sentido de promover uma regeneração urbana sustentável que integre, facilite e
melhore a vida das populações residentes. O ponto de vista desta estratégia assenta no conhecimento
real da zona de intervenção, Bairros da Bela Vista e Zona Envolvente - através de diversas acções levadas
a cabo; a criação do Observatório Social da Bela Vista e Gabinete da Manteigada; as acções desenvolvidas
no terreno pelos Serviços Municipais - Gabinete da Bela Vista; as acções em parceria com as Associações
que trabalham nos Bairros; estudo efectuado aos modos de vida da população; o estudo estratégico
Agenda 21 Local para a zona da Bela Vista; entre outros. Foram apontadas as diferentes necessidades
tanto a nível social, como de reabilitação do parque habitacional, e da reabilitação dos espaços públicos.
Todo o trabalho desenvolvido pelo do Município possibilitou delinear-se uma estratégia integrada de
intervenção de forma a dar resposta às necessidades detectadas nos estudos efectuados na área
identificada.
A estrutura planeada para esta intervenção, prevê apesar da sua dimensão e complexidade dos
problemas presentes, respostas integradas e integradoras destas áreas urbanas com as seguintes
perspectivas distintas:
·

Perspectiva Institucional, mobilizando e coordenando os recursos, as valências e as capacidades
de iniciativas distribuídas por uma gama diversificada de agentes;

·

Perspectiva Temporal, projectando e programando um novo ciclo de intervenções que pela sua
natureza e exequibilidade, se repartem entre curto, médio e longo prazo.

As operações a desenvolver têm como objectivos comuns a qualificação do espaço público e do ambiente
urbano, promovendo a recuperação e qualificação do espaço público, introduzindo mobiliário urbano,
melhorando a qualidade visual da paisagem. O desenvolvimento social é uma das premissas base para a
coesão social que se pretende, através de actividades recreativas desportivas e culturais, dotando a
população de mais e melhores competências que possibilitam potenciar a sua interacção na vida social e
inserir profissionalmente.
Considerando este conjunto de elementos e as disposições constantes no regulamento específico “
Parcerias para a Regeneração Urbana” e do Aviso n.º4-PRU, optou-se por organizar o presente
documento em torno dos seguintes quatro capítulos:
·
·
·
·

Diagnóstico Prospectivo (Capitulo 2)
Estratégias de Actuação (Capitulo 3)
Carteira de Projectos e Acções Complementares (Capitulo 4)
Modelo de Gestão (Capitulo 5)
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2-DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
2.1 ENQUADRAMENTO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
O Concelho de Setúbal possui uma área de cerca de 171,9 km2 e uma população residente de 113.934
habitantes, de acordo com o último Censo (INE Censos de 2001). Capital de distrito, faz parte da subregião da Península de Setúbal (NUT III) e da Região de Lisboa (NUT II), estando integrado na Área
Metropolitana de Lisboa (AML).
Em termos territoriais, podemos afirmar que o concelho de Setúbal se situa numa região charneira,
localizada entre a AML e a Região do Alentejo, assumindo um posicionamento estratégico de polarização
regional que se estende para Sul, abrangendo, nomeadamente, os concelhos de Palmela, Vendas Novas,
Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal e Grândola.
O quadro de acessibilidades regionais em que Setúbal se insere é bastante positivo, integrando-se na rede
rodoviária fundamental, na rede ferroviária nacional e no sistema portuário nacional, o que lhe permite
uma conexão vantajosa com os principais centros urbanos do país, com as redes transeuropeias de
transporte e com as carreiras marítimas intercontinentais.
No período considerado entre os dois últimos censos (1991-2001), este Concelho conheceu um
crescimento moderado, com a sua população a aumentar em cerca de 10.300 habitantes, a uma taxa de
variação de 9,9%.
Importa, contudo, recuar ao passado das últimas quatro décadas, por forma melhor contextualizar a
presente proposta de intervenção, bem como a sua delimitação territorial.
Entre as décadas de sessenta e setenta, Setúbal viu o seu efectivo populacional crescer na ordem dos
53%. Tinha agora mais de 33.446 habitantes, fruto em grande parte de dinâmicas migratórias. No período
aludido, o crescimento natural saldou-se em mais 8.610 habitantes e o saldo migratório foi assim de mais
24836 habitantes (Recenseamentos da População, 1960-75).
A freguesia urbana de São Sebastião foi onde mais se sentiu este acréscimo demográfico, contava, em
1976, com 42.250 habitantes, o que representava um crescimento de mais 17.586 habitantes, em relação
a 1960 (24.664 habitantes); (Recenseamentos da População, 1960-75).
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Este surto demográfico associado ao incremento da indústria teve um impacto profundo na configuração
urbana do Concelho de Setúbal e reflectiu-se nas condições habitacionais; consequência do aumento da
precariedade das populações que afluíam à cidade em busca de emprego. Multiplicaram-se os fenómenos
de sublocação, coabitação, de manchas de barracas e alojamentos não clássicos.
Perante tais problemas habitacionais, as estratégias de combate passaram pela promoção directa da
Administração Central (Fundo de Fomento da Habitação), pelo Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL)
e pelas cooperativas de construção e habitação económica.
O Plano Integrado de Setúbal (PIS) procurou ser o instrumento de resposta à exclusão habitacional, e
assim o sector nascente do Concelho, entre Setúbal e a Mitrena, foi definido como a área de intervenção
do PIS. O objectivo era regular a expansão urbana da cidade, dando resposta às carências habitacionais
originadas pelo aumento de milhares de postos de trabalho no pólo industrial da Mitrena.
O Fundo de Fomento da Habitação (FFH-MOP) elaborou uma estimativa de cerca 10.000 fogos
necessários, em face das carências socais existentes. E definiu a área de localização da habitação a
construir: uma área a nascente da cidade de Setúbal, entre o Rio Sado e a estrada para o Alentejo, com
cerca de 770 hectares.
Importa referir que a habitação a construir se inscrevia num desígnio mais geral de uma nova área urbana,
cujas complementaridades incluíam a promoção de infra-estruturas, serviços e equipamentos que
servissem uma população ocupada, maioritariamente, nas funções industriais, e que até aí residia dentro
e fora do concelho em condições precárias.
O FFH, em coordenação com a C. M. Setúbal foi o responsável pela programação, planeamento, projecto,
execução e gestão da área do Plano Integrado de Setúbal onde se localiza o Bairro da Bela Vista (1.ª Fase,
incompleta, do PIS).
Em 1976, após a publicação de medidas preventivas e de expropriação dos terrenos necessários,
elaborado e aprovado o plano e definidos os projectos, tem início a construção dos primeiros blocos
habitacionais em regime de promoção directa pela Administração Central. A entrega para habitação dos
primeiros fogos é feita no final de 1978, início de 1979.
O Bairro da Bela Vista veio a receber, maioritariamente, outra população carenciada até então localizada
numa grande diversidade de bairros de lata do próprio Concelho, sem prévia organização ou preparação
para integrar-se na nova situação urbana. Uma população sem emprego ou precariamente ocupada,
muito heterogénea quanto à origem geográfica, cultura e língua, etnia e religião, comportamentos sociais.
As permanentes inflexões de políticas, em particular as de habitação, e restrições financeiras,
impossibilitaram a dotação em equipamentos, inicialmente programada, do Bairro da Bela Vista.
A construção destes bairros não debelou os problemas de exclusão, os loteamentos clandestinos e os
bairros de barracas. A proximidade e acessibilidade a Lisboa faziam de Setúbal um local privilegiado para a
fixação de famílias migrantes e imigrantes em busca de uma vida melhor. A consequência disso foi a
degradação das condições de habitabilidade e salubridade, a proliferação de alojamentos não clássicos,
pois estas famílias não tinham capacidade financeira para recorrer ao mercado da habitação. Era uma
realidade comum à de tantos outros Municípios da AML e que esteve na origem do Programa Especial de
Realojamento (PER).
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Os Bairros da Quinta de Santo António e da Manteigada foram construídos no final da década de noventa,
princípio de 2000, para dar resposta aos problemas de exclusão atrás aludidos; também em terrenos que
faziam parte do Plano PIS.
É sabido que os problemas da exclusão não se esgotam na dimensão habitacional. Não obstante os
empreendimentos de habitação social promovidos, quer pela Administração Central, quer pela Autarquia,
ao longo das últimas duas, três décadas, graves problemas socais, nomeadamente, ao nível das questões
do emprego e da qualidade de vida de muitas famílias residentes nos bairros de habitação social e nas
zonas envolventes a estes, que têm particular incidência na Freguesia de São Sebastião (onde está
localizada a maioria dos bairros sociais de Setúbal).
Muitos destes bairros carecem de intervenções urgentes ao nível do edificado e dos seus espaços
exteriores/públicos. Mas, para além das intervenções centradas nos edifícios e espaços exteriores,
importa não esquecer as dimensões da inclusão social e a sua tradução em políticas e programas socais
que reforcem o emprego e a autonomia destas populações, sem esquecer as dimensões do
desenvolvimento sustentável/ambiente. Em suma, o que urge são intervenções integradas também no
planeamento do território.
A presente intervenção de regeneração urbana incidirá preferencialmente nas zonas envolventes aos
bairros críticos localizados em São Sebastião, em particular a área de intervenção correspondente ao PIS.
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2.2 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA SITUAÇÃO PRESENTE

Referimos atrás que as zonas, prioritariamente alvo da presente proposta de intervenção/regeneração
urbana, se situam na freguesia de São Sebastião.
A freguesia de São Sebastião possui cerca de 52.814 habitantes, sendo a mais populosa das freguesias do
concelho de Setúbal. Com efeito, representa 46% da população concelhia (Censos 2001).
Entre 1991 e 2001, São Sebastião teve um crescimento positivo, com a sua população a aumentar em
cerca 5.756 habitantes. Em termos relativos, o ritmo de crescimento foi superior ao do concelho de
Setúbal, de acordo com a taxa de variação indicada na tabela seguinte:

Tabela N.º 1
Evolução da População 1991 – 2001
Unidades
territoriais

1991

2001

Variação

Variação %

São Sebastião

47058

52814

5756

12,2

Concelho

103634

113934

10300

9,9

Fonte INE Censos

No que à estrutura etária se refere, os dados revelam-nos que o envelhecimento da população
(considerando o peso percentual do grupo etária de 65 ou mais anos de idade) assume menor incidência
em São Sebastião do que à escala do Concelho. Inversamente, a população desta freguesia é mais jovem,
como podemos observar:
Tabela N.º 2
Estrutura Etária da População
Ano 2001

Freguesia de São Sebastião Setúbal Concelho

Grupos Etários

N.º

%

N.º

%

0 - 14 Anos

9212

17,44

17686

15,52

15 -24 Anos

8053

15,25

16267

14,28

25- 64 Anos

29216

55,32

63156

55,43

Mais de 65

6333

11,99

16825

14,77

Total População

52814

100,00

113934 100,00

Fonte INE Censos

A estrutura da actividade económica, na Freguesia de São Sebastião, apresenta no sector secundária um
maior peso, se comparado com o valor obtido para o concelho em geral.
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Tabela N.º 3
Estrutura da Actividade Económica/ Repartição da População por sector de Actividade
Freguesia de São Sebastião

Setúbal - Concelho

População Empregada

População Empregada

Sector de Actividade

N.º

%

Sector de Actividade

N.º

%

Sector Primário

339

1,40

Sector Primário

1207

2,31

Sector Secundário

8189

33,93

Sector Secundário

16646

31,87

Sector Terciário

15607

64,67

Sector Terciário

34372

65,82

Total

24135

100,00

Total

52225

100,00

Fonte INE Censos 2001

A taxa de desemprego assume um valor mais alto na freguesia de São Sebastião:

Tabela N.º 4
População Desempregada
Freguesia de São Sebastião

Setúbal - Concelho

Desempregados

N.º

%

Desempregados

À Procura do 1.º Emprego

578

19,42

À Procura de Novo Emprego

2398

80,58

À Procura de Novo
Emprego

Total

2976

100,00

Total

N.º

À Procura do 1.º Emprego 1116
4589

%
19,56
80,44

5705 100,00

Fonte INE Censos 2001

O indicador das famílias com 1 desempregado também assume maior incidência em São Sebastião.
Quanto ao nível de instrução da população, as variações não são significativas, face aos valores
concelhios. Apenas, o nível superior de instrução surge menos representado em São Sebastião.

2.2.1. OS BAIRROS DE HABITAÇÃO SOCIAL NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO
É na freguesia de São Sebastião que foram construídos os grandes empreendimentos de habitação social
propriedade da Câmara Municipal de Setúbal. De um total de 13 bairros de habitação social, apenas três
não estão localizados nesta freguesia, o que significa que é aqui encontramos perto de oitenta por cento
dos bairros sociais (77%) do Município.
Apresentamos a tabela dos bairros de habitação social aí localizados:
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Tabela N.º 5
Bairros

Freguesia

Construção

Transferência Edifícios Fogos

Bela Vista

São Sebastião

1976-89

1994-07-28

45

Forte B Vista

São Sebastião

1984-89

1994-07-28

Pote d' Água

São Sebastião

1980

2 de Abril

São Sebastião

20 de Julho

T1

T2

T3

840

1

422

417

2941

20

167

14

69

84

654

1994-05-18

4

121

79

30

1980

1994-05-18

46

431

59

280

São Sebastião

1984

1994-05-18

19

246

110

136

768

25 de Abril

São Sebastião

1973

1996-06-10

20

171

123

48

417

Alameda das Palmeiras

São Sebastião

1992

CMS

36

216

73

67

42

18

709

Quinta de Santo António

São Sebastião

1994-2000

PER

27

219

42

144

21

12

719

Afonso Costa

São Sebastião

1997-2001

PER

36

321

36

153

132

1002

Manteigada

São Sebastião

2000

PER

19

114

12

76

26

409

Alameda das Palmeiras PER

São Sebastião

2001

PER

6

36

9

9

9

278

2882

Totais
Fonte -Divisão de Habitação CMS

T0

12

16

28

266

T4

População

378
92

9

1262 1195 131

1520

118
9635

Os bairros com a indicação da data de transferência são os que eram propriedade da Administração
Central e que foram transferidos para o Município de Setúbal, hoje responsável pelas tarefas de gestão e
manutenção.
CMS- Bairro de promoção municipal.
PER – Bairros construídos no quadro do Programa Especial de Realojamento (Decreto-lei 163/93, de 7 de
Maio).
Importa referir que os bairros 2 de Abril e 25 de Abril foram alvo de requalificação no âmbito do
PROQUAL – Programa Integrado de Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa.
Esta operação de requalificação incidiu nas partes comuns do edificado e nos espaços exteriores/públicos
(2002-07). O Mercado 2 de Abril foi, também, um equipamento criado no programa aludido.
Em cinco dos bairros indicados no quadro anterior, é possível a aquisição das fracções habitacionais pelos
inquilinos, prática instituída pelo IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do
Estado), que então assumia o papel de senhorio, e que continuou a ser prosseguida pela Câmara
Municipal, situação apresentada no quadro seguinte:
Tabela N.º 6
Bairros

Fogos Prop

Proprietários %

Bela Vista

360

42,9

Forte bela Vista

35

21

Pote d' Água

104

86

2 de Abril

272

63,1

20 de Julho*

82

33,3

25 de Abril

62

36,3

Total

915

Resolúvel Fogos

128*

Fonte -Divisão de Habitação CMS
* Neste bairro, o número de moradores que estão adquirir os fogos em regime de prestações ou venda resolúvel.
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A gestão do parque habitacional tem exigido um esforço acrescido. Avultados meios financeiros e
humanos são necessários para fazer face às obras de conservação e manutenção nos fogos e edifícios,
sobretudo no antigo património do IGAPHE, que a Autarquia assumiu posse na década de noventa.
Procura-se instituir uma gestão descentralizada, envolvendo os moradores nas questões de manutenção e
uso dos espaços comuns. Procede-se à escolha/eleição de interlocutores da Câmara entre os moradores,
por forma implicá-los no processo de gestão. E, nos casos em que o número de proprietários é relevante,
presta-se apoio técnico aos moradores na constituição dos condomínios, o que tem sucedido nos bairros
Pote d’ Água e 2 de Abril. É importante salientar, também, o Bairro da Quinta de Santo António, a gestão
de uma parte foi atribuída à cooperativa CHESETÚBAL.
A procura de habitação por parte de famílias carenciadas é outra das áreas de relevo da intervenção social
camarária, pois diversos segmentos da população estão à margem das alternativas oferecidas pelo
mercado imobiliário. Só no ano de 2008 registámos cerca de 204 novos pedidos, protagonizados por
pessoas e famílias sem acesso ao crédito bancário e incapazes de suportar as rendas praticadas no
mercado de arrendamento.
Com a maioria dos fogos dos bairros sociais atribuídos ou habitados (taxa de ocupação ronda os 90%),
dificilmente se consegue fazer face à procura de habitação social; uma vez que o número de fogos
devolutos é cada vez mais reduzido no património habitacional da Autarquia.

Tabela N.º 7
Procura de Habitação/Realojamento pela CMS
Ano

Pedidos de Habitação*

Realojamentos

2005

237

77

2006

203

52

2007

181

58

2008

204

51

Total

825

238

Fonte -Divisão de Habitação CMS
*Famílias que no ano em causa foram identificados no registo de pedidos de habitação da CMS

Trata-se de um problema que tem uma natureza estrutural, e que só poderá ser eficazmente atacado
através da intervenção coordenada da Administração Central, da Autarquia e dos diversos actores da
Sociedade Civil. Isoladamente, a Autarquia não tem capacidade, nem vocação, para fazê-lo.
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2.2.2 A POPULAÇÃO RESIDENTE NOS BAIRROS DA BELA VISTA E ZONA ENVOLVENTE
Neste Capítulo a análise incidirá nalguns indicadores de caracterização da população residente na Bela
Vista, Forte da Bela Vista e Alameda das Palmeiras, assim como no Bairro da Manteigada, nos quais se
pretende realizar um conjunto relevante de acções, no quadro do RUBE.
Os dados aqui apresentados reportam-se ao estudo “Modos de Vida da População dos Bairros da Bela
Vista”, realizado pelo Observatório Social da Bela Vista (2006/2007), onde foram inquiridos 2.688
moradores.
No âmbito deste estudo, foram feitas cerca de 2.688 entrevistas a moradores dos Bairros da Bela Vista. O
inquérito decorreu durante os meses de Novembro e Dezembro de 2006.

Tabela N.º 8
Inquérito Modos de Vida das Populações dos Bairros da Bela Vista
Bairros Alvo

Bairro Azul Bairro Rosa Bairro Amarelo Totais

N.º Agregados inquiridos

100

172

530

802

N.º Pessoas abrangidas

386

486

1816

2688

Total de Fogos
167
252
Fonte- Observatório Social da Bela Vista (2007).

840

1259

O Bairro da Bela Vista (Amarelo) foi o primeiro a ser construído entre 1976 e 1989. É constituído por
vários blocos rectangulares e a sua principal característica é a existência de amplos pátios interiores e
vazados que permitiam a intercomunicação e a convivência entre os moradores. Actualmente, estes
vazados estão fechados ou foram ocupados por sedes de organizações socioculturais e por equipamentos
sociais de várias instituições que aqui se localizaram. O acesso às habitações é feito a partir de escadas e
de corredores comuns aos três andares que compõem cada bloco. Ao longo das galerias, é visível a
existência de portões colocados pelos habitantes.
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Legenda das figuras: Fotografias do Bairro da Bela Vista

O Bairro do Forte da Bela Vista (Azul) foi construído entre 1984 e 1989. É constituído por seis blocos de
dois lotes cada, num total de 12 lotes, separados por pátios. Este Bairro é o que se apresenta mais
degradado, quer em termos físicos, quer em termos sociais.

Legenda das figuras: Fotografias do Bairro Azul.

O Bairro Alameda das Palmeiras (Rosa) é o mais recente dos três, quanto à data de construção. A 1.ª fase
data de 1992 e a 2.ª fase de 2001, esta última no quadro do PER. A construção deste bairro já foi de
responsabilidade municipal. É constituído por blocos de cinco lotes cada, em ambos os lados do bairro,
formando um conjunto habitacional mais aberto e funcional, que os anteriores.

Legenda das figuras: Fotografias do Bairro Rosa.
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Os resultados do Estudo “Modos de Vida” revelam-nos uma população caracterizada pela predominância
dos grupos etários mais jovens, fazendo com o traço dominante da população seja a juventude.

Estrutura Etária da População %.
<15 anos

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

>65 anos

35
30
25
20
15
10
5
0

Bairro Azul

Bairro Rosa

Bairro Amarelo

Total

O que mais sobressai destes dados é o peso que os grupos dos 0 aos14 anos e dos 15 aos 24 representam
na estrutura de idades. No caso do Bairro Azul, a população representada, no primeiro dos dois grupos
etários aludidos, ronda os 30%, um valor bastante acima do verificado para os restantes bairros
abrangidos pelo presente inquérito, cujas percentagens oscilam entre os 18% e o s 20%. Quando
comparados com a Freguesia de S. Sebastião, verificamos que nestes três Bairros a população é, em
média, mais jovem (S. Sebastião: dos 0 aos 14 anos, 17,44% e dos 15 aos 24 anos, 15,25%). Já o
envelhecimento no topo da pirâmide é menor, pois o grupo etário dos maiores de 65 anos, representa
globalmente menos 10% da população (S. Sebastião: 65 anos ou mais, 11,99%).
No que se refere à estrutura étnica, a população lusa é maioritária nos Bairros em causa, embora essa
maioria seja menos pronunciada no Forte da Bela, o mais multiétnico dos três aglomerados urbanos aqui
em análise. A população africana é presença importante nos três bairros (globalmente, representa cerca
de 21% da população), com destaque para o Bairro Rosa, onde atinge cerca 35,6%. Quanto à população
cigana, constitui cerca de 10% da população e a sua representação é maior no Bairro Azul. Em suma, a
pluralidade étnica e cultural é traço dos Bairros da Bela Vista.
No que se refere às habilitações literárias, a maioria da população possui o 1.º Ciclo do Ensino Básico
(30,4%), seguindo-se o 2.º Ciclo do Ensino Básico (18%). Cerca de 10% dos indivíduos Não Sabem Ler e
Escrever, sendo residual a percentagem de diplomados com curso superior (0,6%; em São Sebastião, a
percentagem é de 6,13%). Baixa é, também, a representação percentual dos que completaram o ensino
secundário (5,5%). É no Bairro Rosa que se verifica a maior percentagem de analfabetismo (15,4%),
enquanto no Bairro Azul verificamos ser significativo o peso dos que não possuem qualquer nível de
ensino (18,1%).
Se desagregarmos as habilitações literárias por grupo etário constatamos a prevalência dos níveis mais
baixos de instrução (Não Sabe Ler, Nenhum Nível de Ensino e 1.º Ciclo) entre os indivíduos mais velhos,
que surgem mais frequentemente entre a população idosa. O 1.º CEB é o grau de instrução com maior
frequência, entre as classes etárias entre os 45 e os 64 anos, enquanto o 3.º Ciclo do Ensino Básico surge
fortemente representado entre os grupos etários dos 15 aos 34 anos de idade.
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Em relação à estrutura da actividade, o peso da população desempregada é significativo, atingindo mais
de 10% (não confundir este indicador com a taxa de desemprego, pois aqui indicamos apenas o peso
percentual dos desempregados no conjunto da população inquirida). Tal reflecte-se numa percentagem
mais baixa da população empregada, se tomarmos por referência os valores de São Sebastião.
Principal fonte de rendimento da população por Bairro.
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No que diz respeito à principal fonte de rendimento e analisando no Gráfico, verificamos que 44 % dos
inquiridos afirmam estar a cargo da família, sendo esta percentagem maior no Bairro Rosa (45,9%). Os
rendimentos provenientes do trabalho abrangem cerca de 29% da população inquirida nos três bairros. O
Bairro Amarelo é o que apresenta uma percentagem maior (30,4%). Os indivíduos
reformados/pensionistas estão mais representados no Bairro Rosa (15,6%).
Cerca de 3% da população tem como fonte de rendimento o subsídio de desemprego, sendo nos Bairros
Rosa e Amarelo que esta percentagem é maior. De referir, ainda, que é no Bairro Azul que surge o maior
número de indivíduos que referem depender do auxílio de terceiros.
A elevada percentagem de indivíduos a cargo da família situa-se nos grupos etários abaixo dos 25 anos de
idade, explicado pela relativa juventude da população da Bela Vista.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
<15 anos

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65 anos

Trabalho

Subsídio de desemprego

Subsídio temporário do ença/acidente

Refo rma/pensão

P ensão s oc ial

RM G/RSI

A uxílio de terceiros

A c argo da família

Rendas/mais valias

Rem ess as de em igrantes

Outro

14

Regeneração Urbana da Bela Vista e Zona Envolvente

RUBE

O trabalho por conta de outrem é o mais representativo em qualquer dos Bairros, sendo o Bairro Azul o
que apresenta uma maior percentagem de indivíduos que trabalham por conta própria.
O Bairro da Manteigada situa-se na zona nascente da cidade e foi construído no âmbito do PER, num total
de 19 edifícios, perfazendo 114 fogos, onde vivem cerca de 409 pessoas. O questionário aplicado aos
residentes em 2001, após o realojamento, revela uma população culturalmente diversificada, com uma
predominância dos grupos etários mais jovens. É um Bairro caracterizado por baixos níveis de
escolaridade (a taxa de analfabetismo ronda os 34% na população adulta, por exemplo), situações de
desemprego ou emprego precário (cerca de 40% dos moradores estão desempregados) e carências sociais
múltiplas (cerca de 25% dos agregados são beneficiários de RSI).
Nesta zona do Concelho foram construídos alguns equipamentos de lazer e desporto (Piscinas Municipais,
por exemplo) e outros equipamentos e serviços (Arquivo Distrital, Residência Universitária, FEPS, entre
outros). Contudo, verifica-se neste Bairro uma insuficiência de respostas para a infância e estruturas de
pequeno comércio e serviços. Uma outra necessidade identificada pela comunidade residente na zona
relaciona-se com a rede de transportes públicos, considerada fora do perímetro urbano e insuficiente
para a mobilidade das pessoas ao centro da cidade.
Desde Abril de 2001, a Autarquia tem um Gabinete no Bairro, que promove acções de proximidade com a
população, assente numa estratégia de participação e animação comunitária, que valoriza as diferenças
socioculturais e o envolvimento das famílias. Das diferentes acções, destaca-se a Escolinha, resposta de
ocupação de tempos livres para crianças e jovens, face à insuficiência de respostas nesta área, que
promove actividades de educação para a cidadania, em estreita colaboração com entidades do Concelho.
Para além de outros factores locais e de conjuntura económica, este resultado está muito associado aos
níveis de escolaridade da população, não sendo demais salientar algumas evidências a este respeito. Em
primeiro lugar, os níveis de escolaridade máxima obtida pela população que tem emprego são bastante
superiores aos obtidos pela população que tem emprego ocasional. Em segundo lugar, os níveis de
habilitações das pessoas que procuram o primeiro emprego são as mais elevadas de todas as demais
condições perante o trabalho e significativamente superiores às observadas na população desempregada
que procura novo emprego (Fonte – Estudo “Modos de Vida”).

2.3. A BELA VISTA E ZONA ENVOLVENTE NA ÓPTICA DOS AGENTES LOCAIS
A concepção de um programa como o RUBE e a complexidade específica que se reconhece ao
desenvolvimento de actuações em espaços com as características sócio-urbanas como os Bairros da Bela
Vista e a zona envolvente não seria possível sem a auscultação e participação das entidades e instituições
que intervêm nesta área geográfica.
Para uma descrição daquela que é a avaliação de todos os agentes e actores locais das fragilidades e
potencialidades dos territórios de actuação do RUBE, recorre-se aqui a dois diagnósticos recentes:
- Agenda 21 da Unidade Territorial Bairro da Bela Vista: Instrumentos Estratégicos Complementares ao
PDM (2008);
- Observatório Social da Bela Vista: Estudo aos Modos de Vida da População dos Bairros da Bela Vista
(2007).
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Na elaboração de ambos os diagnósticos foi recolhida informação junto dos moradores dos Bairros da
Bela Vista e auscultada a sua percepção sobre o mesmo. Cerca de 60% dos residentes afirmam gostar de
morar na Bela Vista, apresentando como factores positivos as relações de vizinhança estabelecidas, o
gostar da casa onde moram, de se sentir bem no local e de estar habituado ao local onde mora. Dos
aspectos considerados negativos pelos residentes destacamos o barulho e o lixo. Em seguida surgem as
relações com a vizinhança, os desacatos e as brigas, o alcoolismo e os problemas de droga e a
insegurança. Um outro aspecto negativo que importa referir, relaciona-se com o estado das habitações.
Em suma, apesar dos problemas indicados na relação com os vizinhos, o sentimento de pertença a um
território surge aqui como alavanca para garantir o envolvimento e implicação dos moradores na
implementação das acções propostas pelo RUBE, nomeadamente as que se inserem nas áreas de
ambiente e limpeza urbana e requalificação do edificado e espaços exteriores.
Foram também auscultados actores locais de Entidades com intervenção nos Bairros da Bela Vista e zona
envolvente. De um modo geral, a percepção das pessoas entrevistadas não é positiva, com ênfase na
imagem negativa projectada pelos Bairros da Bela Vista, que é muitas vezes alimentada pela comunicação
social, estigma que assenta na ideia de estes não serem seguros (problemas de roubos, violência e actos
de vandalismo). Para esta imagem negativa contribuem também, na óptica dos entrevistados, a
degradação do tecido edificado e dos espaços exteriores, pela acumulação de lixo e sujidade de algumas
zonas.
Quanto aos aspectos positivos considerados pelos entrevistados, foram referidos a existência de vários
equipamentos e serviços (Parque Verde, Piscinas Municipais, Pólo da Biblioteca, Esquadra da PSP,..), a
presença de um Gabinete da Autarquia no Bairro, a boa localização geográfica dos Bairros da Bela Vista
(bons acessos rodoviários, possibilidade de expansão urbana, proximidade ao centro da cidade), e o facto
de ser uma população maioritariamente jovem.
Um conjunto significativo de instituições encontra-se sedeado na zona da Bela Vista, embora nem todas
tenham como principal missão a intervenção nos Bairros. De referir também a existência de um conjunto
de entidades que, não estando sedeadas na Zona, desenvolvem acções com a sua população.
No estudo realizado para o Observatório da Bela Vista foi analisada a relação entre as famílias dos Bairros
e as instituições, oficiais e não oficiais, com intervenção nos mesmos. Destacam-se as seguintes
potencialidades identificadas:
· historial longo de intervenção, com conhecimento profundo dos Bairros e dos seus moradores;
· oferta à população de um conjunto significativo de actividades desenvolvidas em várias áreas de
intervenção;
· bom ambiente e relação interinstitucional;
· existência de vários projectos em parceria;
· criação do Observatório Social da Bela Vista.
Como fragilidades indicadas da relação entre moradores e instituições, destacam-se:
· orientação para respostas sociais tipificadas;
· necessidade de uma maior participação dos moradores no desenho, implementação e avaliação
dos projectos em curso;
· necessidade de um planeamento estratégico para os Bairros e zona envolvente;
· não efectivação da reabilitação exterior dos edifícios;
· desinvestimento na recolha do lixo nos Bairros.
Da avaliação realizada surge uma percepção positiva sobre as potencialidades destes territórios, que
oferecendo um conjunto amplo de respostas sociais, serviços e equipamentos, apresentam
simultaneamente forças no que se refere à capacidade mobilizadora dos seus moradores e das
instituições presentes para uma intervenção abrangente e integrada. Contudo, as expectativas parecem
residir na apresentação e implementação de uma intervenção no domínio da requalificação dos
territórios, numa estratégia integrada e que abranja acções menos tipificadas, de carácter não só
estrutural, mas também social.
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2.4. DOS PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO – ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO
A caracterização realizada nos pontos anteriores permite apontar a necessidade de uma intervenção
global e estruturante, que promova acções em diferentes domínios como o ambiental, social, económico
e institucional. O processo de identificação dos principais desafios e da construção de estratégias de
actuação com vista a uma visão desejada de um futuro sustentável para os Bairros da Bela Vista e zona
envolvente, incluiu a auscultação de moradores e agentes locais de diferentes áreas de actuação.
Apresenta-se neste capítulo a situação-diagnóstico de partida e perspectivas de evolução futuras,
associadas às estratégias de actuação do RUBE.
Os Bairros da Bela Vista e zona envolvente apresentam uma população carenciada, com graves problemas
de exclusão social, de desemprego, baixo nível de escolarização, com uma grande heterogeneidade
cultural, com modos e trajectórias de vida muito diversificados e com algumas situações de riscos sociais
múltiplos. Associado ao estigma da exclusão social, está a imagem negativa dos Bairros para a qual
contribui a degradação dos edifícios e espaços exteriores, a baixa participação das comunidades na
manutenção dos espaços comuns limpos. Acresce um aumento do sentimento de insegurança (roubos,
brigas, actos de vandalismo), especialmente entre os mais idosos.
Neste contexto fortemente estigmatizado, as principais forças para a implementação de uma intervenção
residem no facto de se estar perante uma população muito jovem, com consciência crítica sobre os
problemas dos Bairros, e um conjunto diversificado de entidades e instituições com longo historial de
intervenção nos Bairros. Uma outra potencialidade reside na existência de vários equipamentos sociais e
de lazer nestes territórios, assim como algumas estruturas de pequeno comércio e serviços. A boa
localização geográfica dos Bairros da Bela Vista, servido por uma rede de transportes públicos que
permite o acesso ao centro da cidade, pode ser impulsionador de dinâmicas locais que rompam com
perspectiva “guetizante” dos mesmos.
O êxito de qualquer estratégia de regeneração urbana dirigida aos Bairros da Bela Vista e zona envolvente
dependerá sempre do papel e da capacidade de resposta que os diferentes actores locais venham a
revelar num contexto cada vez mais amplo e diferenciado. Os principais obstáculos a que tal aconteça
serão, em primeiro lugar, as baixas expectativas que a população apresenta em relação ao futuro, que se
reflecte em atitudes de desalento e descrédito quanto a programas de requalificação urbana e
recuperação do edificado. A baixa motivação pode dificultar a participação das comunidades no
desenvolvimento das acções que englobam o RUBE. Uma outra ameaça que se coloca na implementação
do RUBE relaciona-se com a não existência de uma solução integrada para os Bairros. Apesar de serem
diversas as entidades que neles intervêm, existe a necessidade de trabalharem de forma mais integrada,
oportunidade criada pelo Observatório Social da Bela Vista.
A aposta no empreendedorismo, com a criação do próprio emprego, e a inclusão de moradores dos
Bairros nas ofertas de emprego também criadas por acções do RUBE, deverá ser parte importante da
estratégia de actuação do Programa, apostando simultaneamente na criação e implementação de
serviços e comércio nos Bairros ou em estruturas que considerem formas de economia informal.
Como decorre dos elementos apresentados, considera-se que a redução do conjunto de problemáticas
identificado exige a adopção de uma estratégia de médio prazo com carácter integrado que envolva as
seguintes linhas orientadoras:
· uma intervenção alargada em diferentes domínios (ambiental, social, económico, institucional);
· a implicação das comunidades no seu próprio processo de mudança, fomentando a sua
participação e representação nas acções;
· desenvolvimento de acções com acento na prevenção, com vista a um futuro sustentável;
· o reforço o papel dos equipamentos colectivos existentes, incentivando a abertura dos Bairros à
restante cidade;
· elaboração de um Plano Estratégico Comum, a partir do Observatório Social da Bela Vista, que
construa sinergias comuns, rentabilize recursos e oriente acções locais;
· privilegiar de uma intervenção estruturada em vectores da ecologia urbana.
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Considera-se, por fim, absolutamente necessário que à concepção de uma estratégia consistente e
consequente de regeneração urbana esteja subjacente a capacidade de inovar nos modelos e nas
modalidades de governância que suportarão a sua implementação, reunindo assim um núcleo forte de
condições que garantam o carácter integrado e integrador que se pretende atribuir ao RUBE.

3. ESTRATÉGIA DE ACTUAÇÃO
Este capítulo descreve a estratégia de actuação que propomos para a regeneração urbana da Bela Vista e
zonas envolventes, indicando ainda de forma contextualizada as linhas orientadoras subjacentes à sua
definição.
Abordaremos os seguintes aspectos:
1. Referência a intervenções anteriores;
2. Orientações – Planeamento Regional e Municipal;
3. Visão e Objectivos Estratégicos.

3.1. REFERÊNCIA A INTERVENÇÕES ANTERIORES
No Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), os Bairros
da Bela Vista são definidos como “Áreas Críticas Urbanas”, que apresentam uma elevada desqualificação
urbanística e social.
No final da década de noventa, os Bairros da Bela Vista e zona envolvente foram alvo de intervenções no
âmbito da Operação de Reabilitação Urbana de Setúbal (ORUS), que incidiu em diferentes áreas como a
recuperação e implementação de equipamentos colectivos culturais e de lazer ou o desenvolvimento de
projectos dirigidos a grupos vulneráveis. É um exemplo desta intervenção a construção do Centro
Multicultural, situado entre os Bairros da Bela Vista e Quinta de Sto. António, data de 2001.
Em Outubro do mesmo ano é realizado no âmbito do Programa de Requalificação das Áreas Suburbanas
da Área Metropolitana de Lisboa (PROQUAL), foi realizado um Plano Estratégico de Intervenção em áreas
que em parte coincidem com os territórios da Bela Vista e zona envolvente, promovendo uma
intervenção integrada nos espaços físicos e simultaneamente englobando as pessoas, actividades e
organizações.
Após a apresentação do relatório inicial, e face às solicitações de diferentes Serviços Autárquicos e
Instituições, em Agosto de 2002 surgiu o Programa Estratégico de Intervenção, representando os
projectos/acções imateriais que integravam o PROQUAL. No âmbito deste Programa estavam previstas
obras de recuperação dos Bairros da Bela Vista, o que não aconteceu, uma vez que apenas foi
contemplado 25,2% do orçamento inicial previsto (23,3 milhões de euros).
Assim, persistem a degradação e a necessidade de reabilitar e requalificar estes Bairros, num Concelho
onde existem várias famílias que necessitam recorrer à habitação social, por não conseguirem aceder ao
mercado de habitação e arrendamento.

3.2. ORIENTAÇÕES – PLANEAMENTO REGIONAL E MUNICIPAL;
Tal como referenciado no PROTAML, a cidade de Setúbal é entendida como tendo capacidade de
estruturação territorial num anel que supera a estrutura centrada e quase exclusivamente dependente de
Lisboa, assumindo não só funções de articulação inter-regional como, também, um papel importante na
organização e equilíbrio da área metropolitana de Lisboa. A análise das principais dinâmicas territoriais
que é feita nesse instrumento posiciona a cidade de Setúbal como um espaço-motor no contexto
metropolitano, atribuindo-lhe capacidade para atrair e fixar novas actividades e funções ao nível superior
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e preconizando a renovação e a requalificação urbanas através da valorização do espaço público, da
estruturação da rede viária principal, da elevação do nível de serviços urbanos e de melhoria da qualidade
da oferta habitacional. Numa perspectiva oposta, o PROTAML reconhece ainda a presença de algumas
áreas críticas urbanas no perímetro da cidade, as quais abrangem alguns bairros mais periféricos, nos
quais se registam problemas complexos de natureza sócio urbanística.
Do vasto conjunto de orientações emanadas do instrumento acima referido, com influência no
enquadramento e configuração do RUBE, considera-se importante destacar 2 das quatro prioridades que
lhe estão subjacentes:
- qualificação metropolitana, que pressupõe a contenção da lógica expansionista que norteou o padrão
evolutivo dominante dos tecidos urbanos da AML ao longo das últimas décadas; o desenvolvimento de
novas centralidades metropolitanas;
- a coesão sócio-territorial, que se pretende ver concretizada através da melhoria sustentada das
condições de vida e da qualidade urbana da população no território metropolitano, com destaque para as
áreas e as populações mais afectadas por processos de desqualificação urbanística e exclusão social; a
implementação de uma política urbana de equidade territorial, garantindo a igualdade de oportunidades
no acesso a equipamentos, à habitação e aos serviços; a valorização dos recursos humanos, da
empregabilidade e do emprego são as condições que se preconizam para a garantia da coesão sócioterritorial na AML.
A AML comporta factores sociais e urbanísticos geradores de exclusão social, de fortes assimetrias e de
fragmentação territorial, pelo que a reconversão, requalificação e revitalização das áreas sociais e
urbanisticamente degradadas são acções prioritárias de grande investimento financeiro e político nos
próximos tempos.
No caso do RUBE as acções identificadas consubstanciam o desenvolvimento integrado de recuperação e
reabilitação do edificado (habitacional e patrimonial), reabilitação e recuperação de espaços públicos,
gestão dos serviços, investimento nas áreas da cultura e do desporto, promoção da participação cívica e
melhoria das acessibilidades.
Existem também uma correspondência, ainda que de forma genérica, com o Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Península de Setúbal (PEDEPES), cuja referência no âmbito do RUBE é pertinente
tendo em atenção as inter-relações fundamentais no âmbito do planeamento e gestão. Estão
identificados 4 eixos estratégicos para a promoção do desenvolvimento regional sustentável, cujas acções
e projectos que indicamos, em nosso entender contribuem para as seguintes alíneas:
·
·
·

·

a promoção da qualidade do território regional, através da valorização da identidade territorial,
assente em redes de suporte social entre vizinhos, dinamizadas em espaços qualificados para
viver, para trabalhar e de lazer;
a promoção da coesão do tecido social, por via do reforço das condições materiais de vida e da
aposta na oferta de equipamentos e serviços sociais e culturais, combatendo a exclusão social e
potenciando a multiculturalidade;
o reforço da capacidade do tecido económico e empresarial, que passa por promover condições
favoráveis à criação sustentada de riqueza e à dinamização do empreendedorismo, densificando
os relacionamentos em rede dos agentes económicos (com destaque para a pequena iniciativa
empresarial);
o reforço do sistema regional de conhecimento, envolvendo a integração dos diferentes níveis de
ensino, articulando o ensino, a formação qualificante e a integração profissional, mantendo
actualizada a informação para delinear intervenções prioritárias.

No final do 1.º semestre do ano de 2008 o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) lançou o
Concurso Público para o fornecimento do PLANO ESTRATÉGICO DE SETÚBAL NASCENTE (PESN). A área de
intervenção totaliza cerca de 160ha e corresponde, grosso modo, à zona sul do PIS (incluindo o Bairro da
Bela Vista). A decisão de elaboração do PESN surge da necessidade de contrariar o carácter
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monofuncional da habitação social dominante na área em apreço, que tem gerado problemas
socioeconómicos caracterizados pela marginalização das populações e dificuldade de integração social.
As directrizes de planeamento definidas apontam no sentido de programar uma nova centralidade
funcionalmente diversificada e complementar ao actual centro histórico de Setúbal e, simultaneamente,
propiciar o desenvolvimento de um tecido social enriquecido por uma diversidade convivencial passível
de vir a adquirir uma identidade urbana onde todos se possam rever.
A área de intervenção carece de uma estruturação que aponte para essa nova centralidade, qualificandoa do ponto de vista das acessibilidades, da sua rede de equipamentos e das novas funcionalidades a
considerar para que se constitua como o pólo urbano atractivo de que Setúbal Nascente carece.
Considera-se imprescindível a estruturação e qualificação do seu tecido urbano e da sua imagem
arquitectónica e paisagística, numa articulação viva com a envolvente. A qualificação do espaço público
deverá merecer particular atenção, tendo em conta a estrutura viária principal e secundária e a
distribuição de praças, parques e jardins públicos.
Tendo em atenção todas estas preocupações, o desenvolvimento do PESN visa definir um modelo de
ocupação que preencha o vazio da UOP 1 do actual Plano Director Municipal (PDM) de Setúbal, no
território correspondente à propriedade do IHRU e sua envolvente, integrando a reabilitação dos bairros
sociais existentes e a recuperação das zonas degradadas do tecido urbano, bem como procurando formas
de elevar os padrões de qualidade arquitectónica e construtiva e de promover a articulação entre os
interesses públicos e privados.
É ainda considerado fundamental que, independentemente da sua interacção com os trabalhos de revisão
do PDM e do ritmo de desenvolvimento destes, o Plano desenvolva um modelo de financiamento e de
gestão, indicando instrumentos adequados, ágeis e eficazes para o cumprimento e sustentabilidade dos
seus objectivos, não esquecendo, nomeadamente, o enquadramento e concretização de parcerias
público-privadas e o acesso aos fundos comunitários previstos no Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) e particularmente nos instrumentos de Políticas de Cidades Polis XXI. O PESN será
desenvolvido em duas fases, a fase de Diagnóstico e a fase de Proposta.
Importa salientar que o planeamento tem um papel chave na resolução dos problemas de fundo
relacionados com as temáticas abordadas. O processo de planeamento funciona como um veículo de
mudança, tendo em vista a procura da melhoria da qualidade de vida das populações. As questões
relacionadas com a problemática da mobilidade, do crescimento e desenvolvimento urbano, da
habitação, das acessibilidades, entre outras, têm necessariamente de ser articuladas e pensadas de uma
forma estratégica e global até porque têm um importante impacto social.
Na articulação cada vez mais presente entre as áreas que influenciam a qualidade de vida das populações
e os instrumentos que daí emanem importa referir a Rede Social. O Conselho Local de Acção Social (CLAS)
de Setúbal tem aprovados, pelas 50 entidades que o constituem, dois instrumentos fundamentais para a
gestão do território: o Diagnóstico Social Integrado (DS), já em fase de actualização, e o Plano de
Desenvolvimento Social (PDS), que se operacionaliza em planos de acção anuais, com uma vigência de 3
anos (2007-2009).
Dos 6 eixos de problemáticas identificadas de forma participada no DS, referenciamos 4 que enquadram
os principais vectores do RUBE:
Eixo 1 – Mobilidade e Acessibilidades - As questões da mobilidade têm uma incidência particular nos
bairros de habitação social, uma vez que, são caracterizados por estratos de população mais vulneráveis e
desfavorecidos sob o ponto de vista dos recursos económicos.
Esta população tem, à partida, mais dificuldades para efectuar as necessárias adaptações nas suas
residências, bem como aceder à habitação em zonas residenciais mais qualificadas sob o ponto de vista da
mobilidade. As necessidades já identificadas ao nível da recuperação dos bairros de habitação social
surgem desta forma como uma oportunidade de corrigir as restrições à mobilidade presentes no espaço
urbano.
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Destaca-se ainda neste eixo a requalificação dos bairros de habitação social. Estes apresentam maiores
necessidades de adaptação e/ou implementação de medidas facilitadoras de mobilidade no espaço
urbano. A necessidade de efectuar intervenções de recuperação pode ser encarada como uma
oportunidade de mudanças sociais.
Eixo 2 – Organizações e Trabalho em Rede - Neste eixo surge-nos, como uma questão central e transversal
a todos os diagnósticos sectoriais, a necessidade de mudança das organizações na sua relação com a
população e com as restantes organizações.
Esta necessidade de mudança é identificada por dois motivos: por um lado, a sociedade actual exige uma
nova forma de organização mais flexível e qualificada e, por outro lado, assiste-se a uma maior exigência
ao nível da eficiência da utilização dos recursos. Esta questão encontra-se descrita em Diagnósticos tão
diversos como o das Actividades Económicas, da Saúde ou da Acção Social, comprovando o seu carácter
transversal. Grande parte das organizações continua a assentar em estruturas pesadas, auto-centradas e
hierarquizadas, desenvolvendo processos de funcionamento que se constituem como um entrave à
eficácia na resolução dos problemas e dificultam muitas vezes a prossecução das suas próprias
finalidades.
O exercício dos direitos e deveres dos cidadãos, a sua qualidade de vida e o desenvolvimento de uma
comunidade, dependem em grande parte das organizações e serviços que num determinado território,
desenvolvem as suas missões de resposta às necessidades do Estado e das populações. A sua proximidade
com os destinatários cria dinâmicas e necessidades que vão além de uma mera relação funcional e coloca
aos serviços exigências ao nível da comunicação, humanização e relação com os seus beneficiários.
Embora os próprios beneficiários tenham um papel fundamental em termos de participação activa na vida
das organizações, o que se constata é ainda um grande deficit a este nível, o que não contribui para um
melhor serviço. A eficiência da utilização dos recursos está associada à ideia de que as instituições podem
fazer mais com os recursos já existentes, o que poderá ser alcançado pela complementaridade de serviços
e pelo desenvolvimento de parcerias. Por outras palavras, a eficácia pode ser aumentada, não só através
da alocação de mais recursos, mas também através de alterações na forma como as instituições se
organizam, isto é, como trabalham.
Estes aspectos reforçam, por um lado, necessidade de acompanhamento e avaliação das organizações e
das suas intervenções e, por outro, apoiar e incentivar cada vez mais a qualificação dos recursos humanos
(o que pode passar pelo desenvolvimento regular de programas de formação que reforcem as
competências e eficácia das suas actuações).
O Eixo 3 - Famílias e Redes de Apoio Social. É o eixo que agrega o maior número de tópicos. Foram
identificadas lacunas ao nível das redes de apoio social em particular nas situações de desempregados de
longa duração, idosos isolados, vítimas de maus-tratos, imigrantes, sem-abrigo, famílias monoparentais e
crianças e jovens com problemas de insucesso e abandono escolares.
Embora em Setúbal exista um elevado número de serviços e instituições, bem como de recursos humanos
a trabalhar na área social, a realidade e natureza multifactorial dos problemas parece exigir uma
reorganização que permita simplificar os processos e facilitar o acesso às respostas. As transformações
socioeconómicas em curso e a insuficiência e desadequação dos sistemas de protecção social (saúde,
educação, justiça, habitação, emprego, etc.) obrigam cada vez mais a um efectivo trabalho em parceria
que favoreça a comunicação e potencie a complementaridade, ao mesmo tempo que exige aos
indivíduos, famílias, instituições e empresas uma maior responsabilidade social.
Eixo 6 - Sustentabilidade e Qualidade de Vida - Por fim, podemos concluir que a sustentabilidade está em
boa medida dependente não só da aplicação da legislação ambiental, mas sobretudo da acção directa das
populações. A preocupação ambiental destas últimas cresce mais do que as suas acções responsáveis.
Para haver a consciencialização e mudança de comportamento em grande escala é preciso que os
indivíduos tenham a iniciativa de agir dentro da esfera das suas casas e locais de trabalho. Neste aspecto,
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surge como uma necessidade fundamental a formação de cidadãos mais responsáveis ambientalmente,
mais participantes e preocupados com a defesa e melhoria da qualidade de vida.
No PDS, foram definidos eixos de desenvolvimento com base nas problemáticas identificadas. Para cada
um dos eixos foram identificados e priorizados os objectivos e estratégias que identificam quais as
transformações da realidade necessárias e desejáveis a operar face aos problemas e de que forma. Apesar
do horizonte temporal ser desfasado dos restantes instrumentos acima referidos e da vigência desta
candidatura, consideramos importante relacionar com os projectos do RUBE. Assim, a carteira de
projectos e as acções aqui identificadas contribuem de forma relevante para os 6 eixos do PDS,
nomeadamente:

Eixo 1 Mobilidade e Acessibilidade
Prioridade
Objectivo Geral
1º

2º

Diminuir as barreiras arquitectónicas dos
edifícios públicos e bairros de habitação
social (até 2009).
Aumentar a participação da população na
intervenção e transformação do território
(até 2009).

Eixo 2 Organizações e Trabalho em Rede
Prioridade
Objectivo Geral
1º

2º

Elevar os níveis de eficácia e eficiência das
organizações locais de forma a melhorar a
sua resposta à comunidade (até 2009)
Elaborar e implementar em parceria (as
entidades do CLAS) pelo menos um projecto
para cada eixo deste PDS (até 2009)

Eixo 3 Famílias e Redes de Apoio Social
Prioridade
Objectivo Geral
1º

3º

5º

Aumentar a cobertura e qualificar os
equipamentos e respostas sociais ao nível
da deficiência, pessoas sem abrigo, doentes
mentais, alcoólicos, portadores de HIV/SIDA
(até2009)
Aumentar os níveis de protecção de crianças
e jovens (até 2009)

Diminuir a dependência dos indivíduos e
famílias dos apoios de acção social e RSI (até
2009)

Eixo 5 Impactos da Terciarização da Economia
Prioridade
Objectivo Geral

Estratégias
Estabelecimento de parcerias específicas entre Autarquias, Organismos e
Serviços Públicos, Associações de Deficientes, entre outros.
Promoção de acções de sensibilização, informação e iniciativa da população,
relativamente à sua participação na intervenção e transformação do território
(instrumentos de gestão territorial).

Estratégias
Implementação de avaliação e acompanhamento regular das organizações e
das suas intervenções. Promoção da participação activa dos beneficiários na
vida das organizações. Qualificação dos recursos humanos das organizações.
Facilitação da comunicação e da complementaridade. Dinamização das
parcerias existentes e sua efectiva operacionalização.

Estratégias
Facilitação da aplicação das medidas do PNAI e outros planos nacionais
definidos para este efeito.

Reforço do acompanhamento familiar e escolar, apoio aos jovens para a
definição dos projectos de vida a longo prazo.
Prevenção de comportamentos de risco
Aumento da cobertura e qualificação das respostas sociais para a primeira
infância (creches e pré-escolar).
Reorganização e simplificação dos processos e facilitação do acesso às
respostas.
Promoção do envolvimento e responsabilização dos indivíduos e famílias nos
processos de inserção.
Sensibilização da comunidade para disponibilizar resposta ao nível dos
processos de inclusão.
Sensibilização das empresas e as instituições para a inclusão social.
Facilitação do acesso aos direitos sociais.

Estratégias

1º

Aumentar a taxa de reconversão
profissional de desempregados
do sector secundário (até 2009)

Promoção do empreendedorismo (reconversão para o sector terciário).
Promoção da articulação entre empresas e instituições de formação.

3º

Aumentar o número de agentes económicos
e população em geral que conhece as linhas
estratégicas de desenvolvimento para o
concelho (até 2009)

Divulgação do PEDEPES e Plano Estratégico.
Divulgação (workshop anual) sobre sistema de incentivos.
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Eixo 6 Sustentabilidade e Qualidade de Vida
Prioridade
Objectivo Geral
5º

Aumentar o número de espaços de lazer
qualificados (até 2009)
Aumentar o número de crianças em
programas de educação ambiental (até
2009)

6º

RUBE

Estratégias
Estabelecimento de parcerias específicas entre Autarquias, Organismos e
Serviços Públicos, Associações de Deficientes, entre outros.
Criação de programas de apoio a projectos escolares.
Articulação com programas nacionais que partilham
objectivos de educação ambiental.

Assim, de acordo com a intervenção que tem sido desenvolvida e ainda os aspectos a considerar e a
reorientar, a concretização da Bela Vista e zona envolvente enquanto núcleo territorial urbano
equilibrado, sócio economicamente sustentado, com uma visibilidade positiva pode ser concretizado,
aumentando a auto-estima e o empowerment, a valorização do património humano e dos recursos
materiais, financeiros e simbólicos, que tornam o espaço que percorremos como espaço vivido e visitado.

3.3.VISÃO E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS.
O RUBE afirma-se como um instrumento que congrega e orienta um conjunto alargado de intenções,
interacções e intervenções promotoras da regeneração urbana. Atingindo os diferentes níveis de
temporalidade – curto, médio e longo prazo, integra diferentes perspectivas institucionais e insere-se nos
instrumentos de planeamento atrás referidos.
Assim, a visão estratégica adoptada que tem como finalidade suportar um padrão de actuação, para além
do horizonte temporal adoptado e da carteira de projectos apresentada para co-fianciamento no âmbito
do Regulamento específico ‘Parcerias para a Regeneração Urbana’, reflecte-se da seguinte forma:
VISÃO ESTRATÉGICA – A Bela Vista e Zona Envolvente como um território vivido e valorizado
positivamente, capacitando o seu potencial físico e humano, assente na regeneração dos espaços
públicos e na acção concertada das entidades, instituições, associações e população local, que, de
forma participada, responda às necessidades e aos desafios de cidadania e do viver em comunidade.
A percepção desta visão implica, necessariamente, que se consideram sempre os seguintes pressupostos:
·

o reconhecimento da coexistência, num mesmo território, de vários grupos com identidades
culturais diversas, cuja integração passa por garantir os direitos e deveres e a promoção da
convivência democrática entre culturas, sem eliminação de traços específicos, e potenciando os
aspectos inovadores e criativos resultantes do contacto e das trocas culturais;

· o modelo de realojamento utilizado na zona dos Bairros da Belas Vista e zona envolvente, de
dimensões geográficas e físicas complexas e desadequadas estando ultrapassado, reflecte uma
época e uma herança históricas, necessitando por isso de intervenções quotidianas profundas e
integradas, num processo que terá como meta o equilíbrio territorial;
·

um reconhecimento intrínseco da presença e intenção das entidades e instituições ou grupos
informais e cidadãos, em contribuir e executar uma estratégia comum;

·

estamos perante um território com uma população juvenil vulnerável mas com um valor
fundamental na perspectiva do futuro, na qual é necessário investir e apostar na prevenção de
riscos;
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uma aposta firme na requalificação e posterior preservação dos espaços comuns e públicos,
intervindo simultaneamente ao nível da auto-estima e do emporwerment das populações de
forma a potencializar qualquer intervenção material;

Consideramos que alcançar a visão descrita passa indubitavelmente pelo facto da capacidade de
mobilização de iniciativa e de recursos por parte dos actores locais decorra sob a égide dos seguintes
objectivos:
·

Desenvolver uma intervenção social integrada e a requalificação urbana, envolvendo todos os
interessados;

·

Qualificar os espaços públicos, reinventar e revitalizar a sua utilização, adequando à vivência
local;

·

Dinamizar o modelo de governância baseado na participação e co-responsabilização.

Assim, este objectivo último reflecte a incontornável e emergente necessidade de fazer evoluir padrões
convencionais de governação urbana, sugerindo a reflexão e aplicação de lógicas inovadoras e formatos
de intervenção da autarquia, das instituições ou qualquer outro agente de desenvolvimento.

4 - CARTEIRA DE PROJECTOS E DE ACÇÕES COMPLEMENTARES
A carteira de Projectos aqui apresentada agrupa um conjunto de intervenções diversificadas, mas que se
completam numa óptica de regeneração urbana da Bela Vista e Zona Envolvente. As acções apresentam
um grau de maturidade significativo e optimizado pelas Acções Complementares consideradas, estando
todas assentes em parcerias sólidas e que são passíveis de serem executadas no horizonte temporal
previsto no Aviso N.º4-PRU no Programa Operacional de Lisboa, primeiro semestre de 2012.
O RUBE assume-se como uma estratégia integrada de regeneração urbana que é operacionalizada através
de diversas acções iniciativas que, sendo complementares, se caracterizam por apresentar dimensões
distintas:
· Os recursos financeiros necessários para a sua concretização;
· o grau de maturidade e/ou a existência de condições objectivas para a sua viabilização no curto/médio

prazo;
· a sua natureza material ou imaterial;
· a elegibilidade das despesas no âmbito do Regulamento Específico ‘Parcerias para a Regeneração

Urbana’.
Tendo em conta estes factores de diferenciação e a visão o RUBE é, neste contexto, uma plataforma de
integração de iniciativas que prevê e propõe o recurso a fontes de financiamento complementares àquela
que é disponibilizada, definindo Acções Complementares para a primeira situação e Projectos para esta
última.
Por esta razão, o mérito da estratégia deve ser necessariamente avaliado numa óptica de conjunto e não
numa óptica isolada, dado o enviesamento potencialmente associado a uma leitura unicamente centrada
na óptica dos Projectos propostos para co-financiamento ao abrigo do Regulamento Específico das
‘Parcerias para a Regeneração Urbana’.
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4.1. CARTEIRA DE PROJECTOS E ACÇÕES COMPLEMENTARES
Tendo como objectivos na implementação do RUBE os projectos enumerados na tabela seguinte,
identificam-se os contributos das acções propostas na concretização dos objectivos.

Quadro 1 -contributos para os objectivos estratégicos do RUBE

DESIGNAÇÃO

1- Regeneração do Parque Habitacional
2 – Reconversão dos Espaços Comuns do Bairro da
Bela Vista
3 – Escola – Oficinas Abertas
4 – Reabilitação e Reconversão do Pólo da Bela
Vista – Biblioteca Municipal
5 – Reabilitação da Rede de Combate a Incêndios
6 – Reconversão das Acessibilidades no Bairro da
Alameda das Palmeiras
7 – Remodelação e Ampliação do Campo
Municipal de Futebol da Bela Vista
8 – Remodelação e Beneficiação do Complexo
Municipal de Piscinas das Manteigadas
9 – Instalação de Equipamento Infantil e
Requalificação de Zona envolvente no Bairro das
Manteigadas
10 – Eficiência de Equipamentos Públicos de
utilização Colectiva
11 – Construção e Implementação do Mercado
Social
12 – Construção do Núcleo Museológico Urbano
13 – Reabilitação do Centro Multicultural
14 – Construção de Academia de Ocupação de
Tempos Livres
15 – Implementação do Dispositivo Interactivo de
Prevenção de Comportamentos de Risco
16 – Realização de Documentários Áudio Visual
sobre o Bairro (5 em 1)
17 – Desenvolvimento do Observatório Social da
Bela Vista
18 – Alargamento da Acção + Ambiente

Desenvolver uma
intervenção social
integrada e a
requalificação
urbana, envolvendo
todos os
interessados
x
x

Qualificar os
espaços públicos,
reinventar e
revitalizar a sua
utilização,
adequando à
vivência local
X
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Dinamizar o modelo
de governância
baseado na
participação e coresponsabilização

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nota: relativamente à acção 1 - Regeneração do Parque Habitacional, deverá prolongar-se até 2013.

Tendo em conta os objectivos e características associadas a cada projecto em concreto, as metas
assumidas pela parceria local, estão expressas nos 7 indicadores, entre outros, apresentados no quadro
seguinte.
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Quadro 2 - Indicadores e Metas do RUBE

Edifícios
reabilitados ou
refuncionalizados
(nº)

Edifícios
construídos
de raíz
(nº)

1
2
3
4

9 Edifícios
1

1
-

5

-

-

6
7
8

-

-

9

-

-

10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
1
1
-

1
-

ID

Espaços
públicos
requalificados
ou renovados
2
(nº/m )
15 Pátios
1
20 marcos
incêndio
3203 m2
1 Parque
infantil
15
-

Equipamentos
Colectivos
Beneficiados
(nº)

Objectos
Artísticos
(nº)

Parcerias
Formalizadas
(nº)

Acções de
envolvimento
comunitário
(concretização)

-

-

-

Não
Sim
Não
Não

-

-

-

Não

1
1

-

1
-

Sim
Não
Não

-

-

Sim

15
6
-

1
2
1
1
1
2
2

Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

2
1
1
-

A contrapartida nacional do investimento proposto será assegurada por três fontes financiadoras
distintas, a saber:
o

A Câmara Municipal de Setúbal a quem compete co-financiar o montante global de investimento
de 6.676.500,00€;

o

O IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, no âmbito do programa PROHABITA, a
quem compete co-financiar o montante de 4.023.000,00€;

o

A ACM- Associação Cristã da Mocidade, a quem compete co-financiar o montante de
2.048.750,00€.

Sendo o financiamento através dos recursos do Fundo Europeu de Desenvolvimento regional (FEDER),
disponibilizados ao abrigo do instrumento de Politica de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana,
Apoio de Requalificação e Inserção nos Bairros Críticos, no montante de 3.435.750,00€.
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Quadro 3 – Volume e Estrutura de Financiamento
Investimento
ID

Designação dos Projectos

Estrutura de Financiamento
Promotor

Parceiros

Euros
1

Regeneração do Parque Habitacional

2

Reconversão dos Espaços comuns do
Bairro da Bela Vista

3

Escola -Oficinas Abertas

4
5
6
7

8
9

10

11

Reabilitação e Reconversão Pólo da
Bela Vista - Biblioteca Municipal
Reabilitação da Rede de combate a
incêndios
Reconversão das Acessibilidades no
Bairro da Alameda das Palmeiras
Remodelação e Ampliação do Campo
Municipal de Futebol da Bela Vista
Remodelação e beneficiação do
Complexo Municipal de Piscinas da
Manteigada
Instalação de equipamento Infantil e
requalificação de zona envolvente no
bairro da Manteigada
Eficiência de Equipamentos Públicos
de utilização colectiva

8.940.000,00
1.612.000,00
3.725.000,00

%
CMS
CMS
ACM

14
15

16

Desenvolvimento do Observatório
Social da Bela Vista(equipamento+
imateriais)

18

Alargamento da Acção + Ambiente

CMS

-

50%

CMS

-

50%

165.000,00

CMS

-

50%

200.000,00

CMS

-

50%

€

%

4.917.000,00

100.000,00

CMS

CHM

50%

51.000,00
96.500,00
82.500,00

€

%
0,00

806.000,00

100.000,00

FEDER

55%

PROHABITA IHRU

€
0,00

%

€

45%

4.023.000,00

0,00

50%

806.000,00

0,00

2.048.750,00

45%

1.676.250,00

0,00

0,00

50%

100.000,00

0,00

0,00

50%

51.000,00

0,00

0,00

50%

96.500,00

0,00

0,00

50%

82.500,00

0,00

0,00

50%

100.000,00

0,00

0,00

50%

50.000,00

0,00

0,00

50%

37.500,00

0,00

0,00

50%

75.000,00

0,00

0,00

50%

150.000,00

0,00

0,00

50%

35.000,00

0,00

0,00

50%

31.000,00

0,00

0,00

50%

45.000,00

0,00

50%

50.000,00

0,00

0,00

50%

25.000,00

0,00

50%

25.000,00

0,00

3.435.750,00

4.023.000,00

100.000,00

50.000,00

75.000,00

CMS

CMS

300.000,00

CMS

70.000,00

CMS

62.000,00

CMS

90.000,00

CMS

100.000,00

50.000,00

TOTAL

-

102.000,00
193.000,00

Parceiros

0,00
50%

Reabilitação do Centro Multicultural

17

50%

-

Construção do Núcleo Museológico
Urbano

Construção de Academia de Ocupação
de Tempos Livres
Implementação do Dispositivo
Interactivo de Prevenção de
Comportamentos de Risco
Realização de Documentários Áudio
Visual Sobre o Bairro (5 em 1)

-

55%

CMS

150.000,00

13

-

200.000,00

Construção e Implementação do
Mercado Social

12

CMS

50.000,00
16.184.000,00

CMS

CMS
CMS

ACM
CCSS
Sonho
CLDS
IEFP
FEPS
CLDS:
(ACM+Sonh
o
+APACCF)
ACVS
CCA
EDINSTVO
ACM
IDT
SEIES
APACCF
ACM
SEIES
ACVS
ACM
AEP
CARITAS
CCA
IEFP
CDSS
Quinta
Nova
CPCJ
JFSS
ICE
FEPS
PSP
SEIES
FEPS+JFSS
-

50%

37.500,00

75.000,00
50%

150.000,00
50%
35.000,00
50%
50%

31.000,00
45.000,00

50%
50%

50.000,00

25.000,00

50%
50%

25.000,00
6.676.500,00

2.048.750,00
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Identificação do projecto

v 1- Regeneração do Parque Habitacional

Enquadramento e situação de partida
O Bairro da Bela Vista nasceu no quadro do Plano Integrado de Setúbal - PIS, da iniciativa do antigo Fundo de Fomento da
Habitação, organismo do então Ministério das Obras Públicas.
O PIS, criado durante a década de setenta, previa a construção de cerca de 10.000 fogos, de forma a responder
eficazmente às carências de índole habitacional então diagnosticadas no Concelho de Setúbal. Era a resposta ao surto
demográfico das décadas sessenta e setenta do século passado, que fora induzido pelo crescimento industrial.
Construído no final da década de 70, o Bairro da Bela Vista é composto 840 alojamentos sociais e 74 fracções não
habitacionais.
É habitado por uma população heterogénea quanto à origem, cultura e comportamentos sociais, mas marcada por
carências várias, em particular as de ordem económica.
Trata-se de um bairro em que urge intervir, dando continuidade ao envolvimento e co-responsabilização com vista a
desacelerar o processo de degradação do edificado, invertendo todo o fenómeno de estigmatização que assola toda a
zona da Bela Vista.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem por objectivo a Reabilitação do Bairro da Bela Vista. Devido à idade e ao normal uso das instalações
durante os 30 anos de vida dos edifícios, existem patologias ao nível das coberturas, juntas, betão armado, e redes
gerais. Com a intervenção ao nível do edificado, contribui-se para a qualificação do ambiente urbano e dos factores
determinantes da qualidade de vida da população, sendo um estímulo para a revitalização sócio - económica da área a
intervir.

Descrição do projecto
O projecto visa a recuperação do edificado, nomeadamente ao nível das coberturas: substituição das coberturas
existentes que ultrapassaram o seu limite de vida, substituição das juntas existentes em Mastiques que há mais de 20
anos atingiram a sua idade útil e que já não cumprem a sua função, intervenção no betão armado existente em
carbonação que provoca a destruição das fachadas e possibilita a entrada de humidade para dentro dos fogos, ao nível
das redes gerais é necessário intervenção nas colunas de água, drenagem de águas domésticas e pluviais, colunas de
electricidade, gás e telefones. Ao nível dos fogos a intervenção far-se-á nos pavimentos, paredes, tectos, bem como nas
redes de águas, esgotos, electricidade gás telefones e tv.

Entidades a envolver
Promotor – Câmara Municipal de Setúbal
Parceiro - IHRU- Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2009-2013

8.940.000,00€

Câmara Municipal de Setúbal (55%)
IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (45%)

Observações
Este projecto encontra-se a aguardar decisão de financiamento por parte do IHRU, no âmbito do Programa PROHABITA.
Este Projecto foi desenvolvido por uma equipa técnica coordenada pelo Arq. Charters Monteiro (autor do projecto de
arquitectura da Bela Vista.
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v 2 – Reconversão dos Espaços Comuns do Bairro da Bela Vista

Enquadramento e situação de partida
Este projecto tem por objectivo a requalificação paisagística dos interiores dos quarteirões e dos espaços públicos,
incluído os passeios e a iluminação pública. As praças e logradouros são geradores da organização morfológica de todo
o conjunto edificado e, por isso, essenciais para o reforço das relações de vizinhança e o desenvolvimento de novas
formas de sociabilidade.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
As soluções de arquitectura paisagística que propomos visam integrar a praça-logradouro no quotidiano dos
moradores, proporcionado mais conforto e, assim, procurando dissuadir, pela sua identidade e carácter lúdico,
comportamentos lesivos do património urbano. Promovendo o reforço da atractividade da zona de intervenção,
valorizando estes espaços de excelência urbana.

Descrição do projecto
Pavimentação dos passeios
Pretende-se aproximar a imagem e o material dos revestimentos dos passeios da “cidade histórica” e “tradicional”,
como forma de transmitir à população a sua pertença e integração na “cidade global”.
Avançámos com um solução de pavimento de calçada à portuguesa assente nas caixas de passeio e com argamassa de
inertes finos e cimento, branco ou de cor, com vista a garantir a sua solidez.
Logradouros
A Reabilitação dos Espaços Exteriores do Bairro da Bela Vista, em Setúbal, visa a criação de espaços com carácter
contínuo e flexível; multifuncionais, de baixo custo de manutenção e de utilização, numa concepção de espaço
globalmente entendida como suporte e elemento de convivialidade, apelando também à intervenção dos habitantes na
sua construção e gestão.
Espaços que proporcionam a melhoria do conforto bioclimático, capazes de enquadrar, quotidianamente, as
actividades e comportamentos sociais de uma população com culturas e hábitos multi-facetados
Descrição dos trabalhos:
o Estaleiro; Modelação geral de terreno dos pátios; Demolições, medidas cautelares e colocação à cota de
projecto; Pavimentos, remates e revestimentos; Escadas, muros, patamares e outras estruturas; Plantações e
zonas verdes; Drenagem pluvial; Manutenção obrigatória das zonas verdes;
Iluminação Pública
Requalificação da iluminação pública nos espaços exteriores – logradouros-praça dos edifícios habitacionais e mistos –
de acordo com a reabilitação paisagística; o que implica recolocação de colunas novas e mais eficientes luminárias.
Como resultado, obter-se-á um ambiente melhor iluminado e articulado, com a circulação pedonal e as áreas de
permanência, para um contexto de maior segurança pública.
o Recuperação dos quadros de coluna e dos quadros de serviços comuns dos edifícios; demolição dos apoios de
iluminação existentes; cabo h1vz4v - aw 2x16 mm2, incluído a vala;Colunas metálicas bicilíndricas de hu=3,5 m
equipadas com luminária alura; Fornecimento e montagem de electricidade terra com acessórios.

Entidades a Envolver : Câmara Municipal de Setúbal;
Programação física, Volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

1.612.000,00 € Programa Operacional Regional de Lisboa (50%); Câmara Municipal de Setúbal (50%)

Observações
Este Projecto foi desenvolvido por uma equipa técnica coordenada pelo Arq. Charters Monteiro (autor do projecto de
arquitectura da Bela Vista.
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v 3 – Escola – Oficinas Abertas

Enquadramento e situação de partida
Identificada a necessidade de educação /formação adequada à expectativa de empregabilidade dos jovens e
dos restantes moradores no território aqui considerado, este projecto visa a construção (de raiz) de um edifício
destinado a albergar a Escola Oficina Aberta, a implantar num terreno, propriedade da ACM, com aproximadamente 22
2
000 m , situado na fronteira com o Bairro da Bela Vista (a sul), cuja ideia estruturante assenta na criação de condições
favoráveis à integração socioprofissional das populações residentes no bairro da Bela Vista e territórios adjacentes.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
A Escola Oficina Aberta, visa desenvolver de forma integrada as diferentes componentes da cidadania, a que
correspondem os seguintes eixos: 1) auto-consciência, auto estima, auto-confiança, sentido de dignidade, autonomia e
co-responsabilidade; 2) aquisição de competências necessárias à integração e à participação familiar, social e cívica; 3)
valorização das capacidades de liderança e da aquisição de técnicas de animação e comunicação; 4) estabelecimento de
parcerias, no âmbito da promoção de cidadania, designadamente com: Escolas (no âmbito da problemática do insucesso e
abandono escolares); Instituições Particulares (tanto no que se refere à utilização das instalações, como ao
desenvolvimento de projectos comuns e/ou apoio logístico); Empresas (com vista à integração profissional e ao
acompanhamento de situações específicas); Iniciativas Individuais/empreendedorismo (tanto no que respeita à
elaboração do projecto como à concepção dos produtos e/ou serviços, ao controle de qualidade, à organização e
comercialização). Espera-se que algumas destas iniciativas individuais possam resultar também na satisfação específica
das necessidades do próprio Bairro da Bela Vista, nomeadamente em áreas como: conservação e manutenção; gestão de
condomínios, vigilância, etc..

Descrição do projecto
O presente Projecto consiste na construção de um edifício que deverá albergar as seguintes funções: 1) Áreas Oficinas
(espaços laboratoriais/oficinais e outros polivalentes, destinados à preparação para a actividade profissional); 2) Áreas de
Formação (conjunto de espaços destinados à formação em sala); 3) Área de serviços técnicos e administrativos
(elaboração de projectos, coordenação de programas e actividades, atendimento ao público, contabilidade, etc.); 4) Área
de Serviços Comuns (cantina, sanitários, anfiteatro, sala de reuniões, sala de ensaios); 5) Pavilhão Gimnodesportivo
(criação de uma “Escola” de dupla função – Centro de Captação de Talentos, na área desportiva (futebol, basquetebol,
andebol, ténis, râguebi, escola de árbitros, etc., em que a entrada em competição é decisiva para assegurar a motivação
dos jovens).

Entidades a Envolver
Promotor: Associação Cristã da Mocidade de Setúbal
Parceiro: Câmara Municipal de Setúbal

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

3.725 000,00 €

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Associação Cristã da Mocidade de Setúbal (50%)

Observações
O respectivo projecto de arquitectura já se encontra concluído e será um equipamento estruturante para responder de
forma integrada a alguns dos problemas mais complexos, em particular do Bairro da Bela Vista.
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v 4 – Reabilitação e Reconversão do Pólo da Bela Vista – Biblioteca Municipal
Enquadramento e situação de partida
O Pólo da Bela Vista da Biblioteca Pública Municipal de Setúbal que existe desde 1991 e tem sido um importante apoio
inclusão e promoção social da população daquele bairro social crítico caracterizado por situações de desemprego,
pobreza, analfabetismo e iliteracia, violência e falta de integração social cultural e étnica. Aquele pólo da Biblioteca
desempenhou esse papel sobretudo nos anos de 1990 a 1994 quando existiu uma situação de suficiência quer de
instalações quer de recursos humanos técnicos e fundos documentais. Com o decorrer do tempo a situação alterou-se e o
espaço da biblioteca tem vindo a debater-se com dificuldades físicas e a perder impacto face à exiguidade das instalações,
à falta de equipamento e fundos documentais e equipamento informático de acesso público. No entanto foi conseguida
uma adesão significativa dos mais jovens e dos mais idosos, nos diversos projectos desenvolvidos, desde a promoção dos
hábitos de higiene à ocupação de tempos livres, sendo especialmente sentida, no entanto a falta de livros e outros
documentos e tecnologia actualizados.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
O que se pretende com a transferência do pólo para outras instalações a poucos metros do actual é dar um resposta
integrada às necessidades sentidas na revitalização do serviço desde logo pela renovação do espaço degradado, pela
ampliação da área disponível e pela criação de novas áreas funcionárias que permitam a esta extensão da biblioteca
pública cumprir a sua missão de acordo com o manifesto a IFLA/UNESCO sobre a Bibliotecas Públicas (documento
orientador internacional) no contexto de um bairro com necessidades especiais. Deste modo uma Biblioteca Pública
activa afigura-se como o instrumento base para promover socialmente a integração de populações desfavorecidas
através da facilitação do seu acesso indiscriminado às fontes do saber e da informação na sociedade da informação actual
em que os excluídos são casa vez mais os info-excluídos (porque não possuem por carências económicas e culturais
atávicas) acesso fácil aos meios de educação informação e cultura. Por fim importa sublinhar que a biblioteca é um
poderoso meio de integração e de compreensão do outro bem como do desenvolvimento pessoal e social e um meio
promotor da igualdade de oportunidades nomadamente no acesso à educação, à informação e à cultura.

Descrição do projecto
Recuperação/Remodelação do edificado dando novas valências ao projecto que procuram corresponder ao estabelecido
no manifesto da IFLA/UNESCO contam-se:
1. Zona audição / visionamento de audiovisual devidamente apetrechada;
2. Sala para hora do conto e oficinas de expressão para crianças e jovens,
3. Sala para oficinas de aprendizagem ao longo da vida para adultos e idosos bem como ocupação de tempos livres;
4. Ampliação da área dedicada às TIC (Novas Tecnologias da Informação e da comunicação com oito postas de
acesso a computadores pessoais com acesso grátis à Internet ;
5. WC diferenciados para adultos, crianças e deficientes.
6. Gabinete para serviços Internos;
7. Visibilidade das instalações;
8. Atracção exterior e interior das instalações e chamamento à entrada;
9. Acesso Universal a deficientes;
10. Criação de condições de segurança.

Entidades a Envolver : Câmara Municipal de Setúbal
Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

200.000,00€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%); Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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v 5 – Reabilitação da Rede de Combate a Incêndios

Enquadramento e situação de partida
Com base nos levantamentos efectuados, obteve-se, um registo geral dos locais carenciados de meios de combate a
incêndio, e onde o raio de alcance do equipamento existente, não permite o seu alcance. Neste âmbito importa
igualmente referir as inúmeras bocas existentes ao longo da área de intervenção, que por diversas razões não se
encontram em funcionamento. Após a avaliação das insuficiências detectadas a partir da referida análise, e a fim de
dar cobertura às áreas não abrangidas pelo sistema existente e de permitiras boas condições de utilização dos
hidrantes existentes propõe-se esta intervenção.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem como objectivo, beneficiar a área de intervenção concretamente o Bairro da Bela Vista com uma
adequada rede de combate a incêndios, uma vez que a actual se encontra degradada, obsoleta e ineficaz.

Descrição do projecto
Esta acção visa dotar e reforçar a área de intervenção do RUBE, com um conjunto elevado de edificado vulnerável do
ponto de vista da ocorrência de situações de incêndio face à média da cidade, de total cobertura do sistema de
hidrantes contemplando as áreas não abrangidas pela rede existente e permitir as boas condições de utilização desses
hidrantes.
A implantação de medidas preventivas e correctivas são um contributo para a salvaguarda de uma importante área da
cidade de Setúbal, face ao elevado de vidas humanas aí residentes.
O estado de conservação destes hidrantes e nas falhas detectadas, propõe-se assim o reforço do equipamento
existente, no sentido de melhor responder às vulnerabilidades desta área urbana.
Propõe-se a execução das seguintes acções:
Substituição de bocas-de-incêndio desactivadas pela implementação de marcos de incêndio, nas situações em que as
características do espaço urbano o permitam.
Proceder à manutenção, através de tratamento adequado e pintura, e substituição dos equipamentos existentes, em
mau estado de conservação.
Implementação de marcos de incêndio, nos locais actualmente desprovidos de equipamento de combate a incêndio.
Importa ainda referir a constituição de brigadas de voluntários que possam actuar ao nível da sensibilização e
prevenção, mas também uma vigilância e socorro imediato. Prevê-se o envolvimento e formação dos moradores.

Entidades a Envolver
Câmara Municipal de Setúbal

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010

102.000,00€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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v 6 – Reconversão das Acessibilidades no Bairro da Alameda das Palmeiras

Enquadramento e situação de partida
A Alameda das Palmeiras, foi construída em duas fases, a saber, a primeira culminando na construção de 216
habitações, em 1992; a segunda, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER – Decreto-lei 163/93, de 7 de
Maio), com a construção de mais 36 casas. Ao todo, este bairro é constituído por 252 fogos, e nele vive uma população
jovem e multiétnica, culturalmente heterogénea. De acordo com os dados disponíveis residem aproximadamente 827
pessoas.
Existem carências várias, nomeadamente, ao nível da reabilitação dos fogos, não obstante as intervenções realizadas
pela autarquia no domínio da reparação e conservação das fracções habitacionais, que ao longo dos últimos anos
privilegiaram este bairro. Os espaços e os passeios também necessitam de intervenção de fundo, de forma a reforçar a
qualidade de vida dos moradores, muitos dos quais são idosos. É importante referir que, na Alameda das Palmeiras o
grupo etário com 65 ou mais anos de idade representa mais de 10% da população, o que diferencia este bairro da Bela
Vista ou do Forte da Bela Vista, com percentagens inferiores (no que se refere ao grupo etário aludido). Urge
requalificar os espaços exteriores, definindo usos vários e privilegiando as acessibilidades, bem como a componente
ambiental.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Projecto facilitador da mobilidade pedonal e do reforço da acessibilidade, incluído o acesso ao bairro por parte dos
veículos de emergência (ambulâncias e carros de bombeiros).

Descrição do projecto

Foi identificada uma área de intervenção de 3.203,04 m2 na zona envolvente Nordeste do Bairro da Alameda das
Palmeiras, com uma configuração em “L”, com acesso através da Alameda das Palmeiras, uma vez que a mesma se
apresentar como um espaço urbano desqualificado, comprometendo assim a mobilidade e acessibilidade nesta área
habitacional. Esta «franja» limítrofe do bairro confronta a Norte com a Escola Secundária Luísa Todi e a Este com o
Parque Verde da Bela Vista. A promoção da acessibilidade constitui uma condição essencial para o pleno exercício de
direitos de cidadania, pretende-se qualificar esta área melhorando as condições de acessibilidade a satisfazer no
projecto e na construção de espaços públicos.
A ideia desenvolvida para esta área tem como objectivo garantir através do desenho urbano uma orientação clara e de
domínio do peão, não comprometendo no entanto o acesso viário, o qual se pretende disciplinar e eventualmente,
dissuadir. O acesso aos lotes de nível será uma condição do projecto.
O perfil da rua vai-se alterando ao longo do “L”, inicialmente com uma faixa mais larga, onde será mantido o
estacionamento, mas reestruturado. Na faixa mais extensa, a Norte, será criada uma faixa livre de acesso pedonal e a
viaturas de emergência (pontualmente viário), com um alinhamento de árvores em todo o limite contíguo à vedação da
Escola. A drenagem pluvial será feita ao longo de toda a área central da intervenção, através uma caleira contínua,
afastando assim a ocorrência das águas dos edifícios de habitação. O alargamento do perfil da rua no extremo Norte irá
permitir a criação de uma área informal, desimpedida, na qual possam ter lugar diferentes utilizações do espaço, mais
lúdicas, por exemplo, uma área de jogos e estadia. O pavimento será definido em conformidade com essa utilização a
dar ao espaço. Toda a área a intervir será dotada de mobiliário urbano e iluminação pública.

Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010

193.000

(Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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v 7 – Remodelação e Ampliação do Campo Municipal de Futebol da Bela Vista

Enquadramento e situação de partida
O Campo Municipal de Futebol da Bela Vista é um dos espaços de prática desportiva mais importantes do Bairro da
Bela Vista face ao elevado número de jovens de diversos escalões etários que aí realiza a sua actividade desportiva
regular. Este campo encontra-se concessionado ao Clube Desportivo os Amarelos, um dos mais emblemáticos clubes
desportivos da cidade de Setúbal que promove um conjunto de actividades desportivas, mais concretamente de
futebol, com mais de 150 jovens a praticar actividade física e desportiva regular. O referido clube tem revelado uma
das mais importantes actividades de desenvolvimento desportivo e social, contribuindo de forma clara e objectiva
para o desenvolvimento social e responsável da população de um dos bairros mais críticos da cidade, onde a
marginalidade entre os jovens atinge níveis preocupantes. A actividade organizada do clube tem permitido reduzir de
forma significativa essa marginalidade, própria de jovens de famílias sem estrutura e de baixos recursos económicos,
que através da prática desportiva regular e orientada têm seguido percursos de vida responsáveis e orientados.
Contudo o Campo de Futebol da Bela Vista encontra-se com a sua capacidade esgotada, não conseguindo o clube dar
resposta a todos os jovens que procuram aí realizar a sua actividade desportiva, face à existência de apenas um
campo desportivo. Por outro lado os balneários e respectivas instalações de apoio encontram-se muito degradados e
com dimensões insuficientes para a procura. Existindo nos limites do campo duas zonas livres, pretende-se a criação
de dois novos campos de futebol de sete de dimensões próximas dos 40x20 metros cada, um em areia e outro em
piso sintético, de forma a potenciar o desenvolvimento das Escolas de Formação permitindo captar para a prática
desportiva maior número de jovens e com idades cada vez mais baixas, moldando desde muito cedo as suas
personalidades para práticas saudáveis e orientadas. Este projecto é fundamental e sustenta-se no facto de que uma
cada vez maior oferta desportiva ser fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo dos
bairros críticos.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem como objectivo proceder à qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da
qualidade de vida da população, utilizando um dos mais importantes espaços de prática desportiva existente no
Bairro da Bela Vista, reforçando as respectivas valências e a capacidade de oferta de prática desportiva. Este projecto
permite a criação/remodelação de equipamentos desportivos permitindo uma maior desenvolvimento social com a
dinamização de actividades desportivas, decisivas para a correcta ocupação dos tempos livres dos cidadãos e
consequente prevenção da toxicodependência, da delinquência e de comportamentos anti-sociais.

Descrição do projecto
Este projecto consiste em obras de ampliação e modernização dos balneários do Campo da Bela Vista, criação de
uma nova zona de lavandaria de equipamentos desportivos, aproveitamento de terreno livre para a criação de 2
novos campos de futebol de sete com dimensão aproximada de 40x20 metros cada campo, um com piso em areia e
um com piso em relva sintética. Simultaneamente pretende-se adaptar a vedação exterior do Campo da Bela Vista à
construção dos 2 novos campos de futebol de sete, com a colocação de um novo portão de acesso aos campos.
Pretende-se também melhorar o sistema de rega existente de forma a cobrir os 2 novos campos a criar.

Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: Grupo Desportivo Os Amarelos

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

165.000,00€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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v 8 – Remodelação e Beneficiação do Complexo Municipal de Piscinas da Manteigada

Enquadramento e situação de partida
O Complexo Municipal de Piscinas da Manteigada é um dos espaços de prática desportiva mais importantes do Bairro da
Manteigada face ao elevado número de utentes que o utilizam durante os meses de Junho a Setembro, dado tratar-se de
um complexo de piscinas descoberto apenas em funcionamento nos meses de Verão. Este complexo de piscinas é um dos
equipamentos desportivos e de lazer aquático mais procurados nos meses de Verão sobretudo pelas populações dos
bairros mais desfavorecidos da Bela Vista e Manteigada, cujos recursos financeiros por serem demasiado baixos não lhes
permite o acesso às praias do Concelho de Setúbal ou a outro espaço deste tipo. Contudo o Complexo de Piscinas da
Manteigada apresenta-se muito limitado na sua capacidade de intervenção, devido ao facto de apenas estar aberto ao
público 4 meses por ano, sofrendo um enorme desgaste nos restantes 8 meses em que se encontra encerrado (Outubro a
Maio). A possibilidade de cobertura com um insuflável dos 2 tanques de aprendizagem do complexo e a instalação dos
respectivos sistemas de aquecimento de águas e dos balneários permitiria a abertura do Complexo durante todo o ano
com um consequente aumento da oferta de actividades desportivas e recreativas à população mais carenciada.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem como objectivo proceder à qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da qualidade
de vida da população, utilizando um dos mais importantes espaços de prática desportiva existente no Bairro das
Manteigada, reforçando as respectivas valências e a capacidade de oferta de prática desportiva, nomeadamente a criação
de Escolas de Natação e de desenvolvimento de um conjunto de valências ligadas às actividades aquáticas. Este projecto
permite a criação/remodelação de equipamentos desportivos permitindo um maior desenvolvimento social com a
dinamização de actividades desportivas, decisivas para a correcta ocupação dos tempos livres dos cidadãos e consequente
prevenção da toxicodependência, da delinquência e de comportamentos anti-sociais.

Descrição do projecto
Este projecto consiste na aquisição de um insuflável para a cobertura dos 2 tanques de aprendizagem do Complexo
Municipal de Piscinas da Manteigada, montagem de sistemas de iluminação da nave, aquisição de uma central térmica
para aquecimento da água das piscinas e dos balneários, aquisição de unidades de tratamento e desumidificação do ar da
nave e dos balneários, modernização dos balneários, remodelação e adaptação da casa das máquinas, melhoria das
condições térmicas e de isolamento dos balneários, regularização das zonas de cais e de solário e reforço da vedação
externa de acesso ao complexo.

Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

200.000 €

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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Identificação do projecto

v 9 – Instalação de Equipament o Infantil e Requalificação de Zona envolvente no Bairro das
Manteigada

Enquadramento e situação de partida
Desde 2001, a Autarquia tem instalado no Bairro da Manteigada um Gabinete que promove um conjunto de acções em
proximidade com a população. Destas acções destacamos a Escolinha. Constitui uma resposta de ocupação de tempos livres
para crianças e jovens do Bairro que surgiu a partir da necessidade de desenvolver actividades com crianças em idade préescolar e de 1º ciclo, face à insuficiência de respostas no Bairro para estas faixas etárias. Simultaneamente, a animação
comunitária com crianças e jovens constitui uma estratégia fundamental na aproximação às famílias e de envolvimento da
comunidade no seu próprio desenvolvimento e inclusão social.
O Bairro das Manteigadas apresenta uma grande diversidade cultural, com uma forte presença da cultura cigana. Os pátios e
os locais públicos constituem espaços lúdicos privilegiados das crianças que não frequentam as respostas de educação préescolar, inexistentes na proximidade, ou os ATLs, insuficientes para fazer face ao nº de crianças.
Neste contexto, as brincadeiras de rua assumem um papel determinante na socialização das crianças nesta faixa etária e as
características arquitectónicas do edificado possibilitam que os familiares vigiem as crianças de dentro de casa. Contudo,
nenhum dos espaços públicos se encontra adaptado às necessidades do grupo-alvo.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este Projecto tem como objectivo contribuir para a promoção da coesão e da inclusão sociais, a qualificação do espaço
urbano, a preservação e valorização dos espaços públicos do Bairro.
A sua adaptação e requalificação permite criar condições para o desenvolvimento de actividades integradas, quer pela equipa
técnica do Gabinete da Manteigada, quer por elementos da comunidade, que poderiam ser envolvidos na sua dinamização.
A construção de um Parque Infantil e arranjo das zonas verdes, impedindo o estacionamento automóvel, poderá contribuir
para diminuir as desigualdades encontradas entre as crianças deste Bairro e as de Bairros envolventes, que têm acesso a
outras respostas sociais.

Descrição do projecto
Este Projecto consiste na realização de obras necessárias à requalificação de um dos espaços públicos do Bairro (Traseiras da
Rua João Augusto Rosa), através da intervenção ao nível de mobiliário urbano (bancos de jardim e equipamento de lazer
infantil), da iluminação, da arborização e substituição dos pavimentos e colocação de elementos que impeçam o
estacionamento automóvel desordenado, bem como instalação de estruturas adequadas à criação de zonas de sombra nos
espaços utilizados pela população para convívio e lazer.

Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiro: Cooperativa de Habitação da Manteigada

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

100.000,00€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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v 10 – Eficiência de Equipament os Públicos de utilização Colectiva

Enquadramento e situação de partida
Do estudo levado a cabo no âmbito da AL21 – UT Bela Vista, foi considerado como um dos aspectos mais positivos a realçar na
área de intervenção “Existência de vários equipamentos recentes no interior ou na proximidade do Bairro, como sejam o
Parque da Bela Vista, as piscinas municipais, o Pólo da Biblioteca, a Esquadra da PSP, o supermercado LIDL, o Mercado 2 de
Abril, o Jardim de Infância, o Serviço de Amas, creches, ATL, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.”Assim sendo, o projecto
assenta no Quadro-Programático das Acções Prioritárias para a UT (Unidade Territorial) Bairro da Bela Vista, definido no
Instrumento Estratégico Complementar da revisão do PDM de Setúbal - Agenda Local 21 – Unidades Territoriais, respeitante
designadamente ao vector Ecologia Urbana, que procura que o Bairro da Bela Vista tenha uma forte e visível melhoria no seu
desempenho ambiental, nomeadamente no âmbito da eficiência energética, na adopção de melhores comportamentos
relativamente aos Resíduos Sólidos e à Higiene Pública, com a criação de mais e melhores espaços verdes públicos e uma
maior produção de alimentos em hortas urbanas para consumo familiar. Aproveitando os equipamentos públicos desportivos
e de lazer de uso colectivo, nomeadamente o Parque Verde da Bela Vista e o Centro Multi-cultural e numa perspectiva de
eficiência e auto-sustentação energética daqueles locais, pretende-se dotar aquelas infra-estruturas de um sistema de microgeração através do aproveitamento da energia solar por painéis solares.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Com esta intervenção no território e no seu espaço físico, pretende-se criar dinâmicas de sociabilidade através da edificação
de equipamentos e da requalificação do espaço público, promover e completar a qualidade arquitectónica e urbanística dos
bairros introduzindo novos elementos de identidade e diferenciação urbana. Este projecto visa dar sequência e
aplicação/execução prática aos resultados obtidos no documento AL21 compilado para a Unidade territorial Bela Vista,
designadamente no que respeita aos 5 vectores estratégicos prioritários identificados para o desenvolvimento sustentável
desta UT: (1) População e Comunidade; (2) Espaço edificado, livre e equipamentos; (3) Empregos e Qualificações da
população; (4) Acessibilidades e Transportes e; (5) Ecologia Urbana - todos eles transversais e com profundas implicações nas
principais dimensões do desenvolvimento sustentável local: aspectos ambientais, sociais e económicos.

Descrição do projecto
Este projecto consiste na instalação de uma rede de painéis solares em equipamentos de uso colectivo existentes na zona do
Bairro da Bela Vista e Manteigada, numa estratégia de poupança e eficiência energética, englobando a beneficiação daqueles
espaços públicos numa óptica de micro-geração municipal.

Entidades a envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

75.000,00€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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v 11 – Construção e Implementação do Mercado Social
Enquadramento e situação de partida
O Projecto Mercado Social surge de uma necessidade da Comunidade, identificada pelo Núcleo Local de Inserção de Setúbal RSI para a qual se procurou localmente, encontrar uma resposta.
Verifica-se que muitas das famílias que são acompanhadas pelos serviços ou pelas instituições, tem necessidade de bens
materiais como por exemplo: vestuário, material escolar, móveis, electrodomésticos e outros bens não perecíveis, que com os
seus parcos recursos provenientes do trabalho ou das prestações sociais não conseguem assegurar. Por outro lado verifica-se
que outras famílias e empresas da mesma comunidade têm excedentes destes mesmos bens, novos ou usados que tem
dificuldade em doar e que acabam desaproveitados ou distribuídos de forma pouco adequada.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
O objectivo é criar uma estrutura que capte recursos da Comunidade, numa lógica de maximização e plena
utilização/reaproveitamento destes e que, ao mesmo tempo contribua, para suprir necessidades básicas das famílias em
dificuldade. O acesso de forma digna a estes bens e o acompanhamento adequado, contribui para assegurar de forma mais
eficaz e responsável outras necessidades fundamentais como por exemplo: condições de habitação ou acesso à
educação/formação, essenciais à consolidação de um percurso de inserção.

Descrição do projecto
O Mercado Social possui basicamente as actividades de um entreposto social de bens ou serviços, será um
armazém/plataforma logística que terá a função de captar os recursos, guardar transportar e redistribuir os bens. Abastecerá
as lojas sociais já existentes ou a serem desenvolvidas pelas IPSS’S, que fazem atendimento social à população, de forma
autónoma e numa lógica de proximidade. Estas lojas sociais deverão partilhar uma mesma filosofia de actuação e
implementar/uniformizar regras comuns de funcionamento.
As instalações foram já identificadas e disponibilizadas pela Autarquia, situam-se na Bela Vista na rua da Figueira Grande, são
uns vazados anteriormente ocupados por uma IPSS e que têm sofrido sucessivos episódios de vandalização, pelo que a
utilização para o Mercado Social será uma solução, adequada e útil à comunidade. A complementaridade com as respostas já
existentes permitem ainda potencializar as respostas de oficinas, pequenas reparações e a implementação de serviços de
lavandaria e a prestação de outros serviços à comunidade.

Entidades a Envolver
Promotor: O Sonho
Parceiros: CMS, Centro Comunitário de S. Sebastião, ACM, APACCF

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2009-2010

150.000€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)

OBSERVAÇÕES
Está previsto o envolvimento das entidades que desenvolvam ou pretendam desenvolver a resposta de loja social. Para a
produção e funcionamento do sistema de gestão e informação partilhada está considerada o Instituto Politécnico de Setúbal.
Foi ainda abordada a intenção de construir uma empresa de inserção. Importa ainda referenciar a complementaridade com o
Centro de Captação de Recursos do Contrato Local de Desenvolvimento Social “Jovens Em Vantagem”
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Identificação do projecto

v 12 – Construção do Núcleo Museológico Urbano

Enquadramento e situação de partida
O território aqui considerado carece de uma intervenção de requalificação que não seja exclusivamente física, mas que tenha
uma forte componente de intervenção social, económica e cultural junto das comunidades aí residentes para que se consigam
ultrapassar, com um horizonte mais alargado e com uma base mais sólida, os factores que concorrem para que, pela
convergência de uma pluralidade de factores estigmatizantes, seja considerada uma área problemática.
A intervenção que se propõe pretende ultrapassar a degradação física e socioeconómica com a criação de elementos de
excepção, de arte pública, museu ao ar livre e de mobiliário urbano para tornar a zona mais atractiva para quem lá vive,
estimulando visitas do exterior, o que favorece e fortalece a auto estima dos residentes.
É uma intervenção em que implicar a população local nas acções de requalificação urbana e ambiental, é da maior importância
favorecendo novas intervenções e utilizações dos espaços comuns.
Outra das condições fundamentais é o uso de materiais resistentes anti-vandalismo.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este é um projecto, em que confluem acções materiais e imateriais, contribuindo para a qualificação do ambiente urbano,
para a qualidade de vida da população, preservando e valorizando espaços urbanos degradados com a implantação de
elementos de identidade e referência com uma durabilidade intemporal
Paralelamente resgata elementos industriais em desuso contribuindo para a preservação da memória colectiva da cidade.

Descrição do projecto
O projecto tem duas componentes:
1-A formação de um núcleo museológico com peças e equipamentos desactivados e “históricos”, resgatados nos diversos
estaleiros industriais existentes em Setúbal.
2-A criação de um conjunto de esculturas realizadas, também com material desactivado existente nos estaleiros, mantendo os
componentes identificáveis, mas plasticamente fantasiados.
Esses dois núcleos não seriam estanques e o que lhes confere maior vitalidade é, exactamente, a sua interpenetração. O peso
visual dos elementos aqui designados por museológicos e a sua relação imediata com o mundo do trabalho duro e pesado,
teriam como contraponto as esculturas realizadas com peças, de carácter semelhante, subvertidas por uma expressão lúdica.
A ideia é que o museológico e o escultórico coexista e sejam expostos e sentidos como um todo, tornando-se elementos
polares dos espaços que ocuparem e dos percursos que determinarem.
Pretende-se que a relação entre a diversidade morfológica dos espaços onde serão implantados e a pluralidade dos elementos
a implantar origine uma dinâmica que suscite uma nova leitura, funcionando inicialmente como factor surpresa e posterior e
permanentemente como factor de qualificação.
Dentro desse quadro de intenções, o tipo de acções materiais e imateriais catalisadas por essa intervenção de arte pública não
se limita a uma presença pontual, ainda que de excepção, preferindo-se disseminá-la por uma pluralidade de elementos
organizados segundo objectivos previamente hierarquizados:
1º - Considerar a área de intervenção como um todo, onde os elementos de arte pública integrando-se no tecido urbano, em
consonância com as demais intervenções, surgem como um dos seus elementos aglutinadores.
2º - Fazer a arte pública “mergulhar” na memória da história próxima e presente de Setúbal, enquanto um dos principais pólos
da indústria transformadora de Portugal.
3º - Fazer participar a população residente, de forma directa ou indirecta, na produção das intervenções de arte pública,
procurando estimular-lhes um sentido de pertença.
4º-Contribuir para transformar a imagem pública da área, tornando-a numa área com motivações suficientes para ser
procurada por populações exteriores, vencendo um certo sentimento de “ghetização “ que actualmente existe.
Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: IEFP, FEPS, CLDS (ACM, O Sonho, APACCF)
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Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

300.000€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)

OBSERVAÇÕES
O projecto será coordenado por um escultor de reconhecida competência e vasto conhecimento dos processos de trabalho
que deverá ser coadjuvado por operários com formação na área da soldadura e serralharia. A preferência será dada a
trabalhadores residentes na área a qualificar e , na altura em que se desenvolve o projecto, desempregados para acentuar o
seu carácter de intervenção social enunciado.
É ainda um projecto de relevante componente ecológica porque trabalha com elementos condenados à destruição, alguns
deles poluentes porque muitos deles não têm em regeneração, e que aqui recuperam o valor de uso.
Pretende envolver-se a Associação Empresarial da Região de Setúbal; Empresas de grande dimensão industrial: Secil, Setnave;
Portucel; Sapec; Associações Culturais e Recreativas sediadas na Bela Vista; População residente não organizada e que será
enquadrada e dinamizada em cada uma das intervenções.

42

Regeneração Urbana da Bela Vista e Zona Envolvente

RUBE

Identificação do projecto

v 13 – Reabilitação do Centro Multicultural

Enquadramento e situação de partida
A presença, no Concelho de Setúbal, de comunidades de origens étnicas diversas, consequência de sucessivos fenómenos
migratórios (nacionais e internacionais), confere a este território uma multiplicidade muito acentuada de expressões étnicas e
culturais.
O Centro Multicultural foi construído nos anos 2000/01, com o intuito de servir as comunidades étnicas residentes na zona
nascente da cidade de Setúbal. Encerrado em 2004, sofreu nova empreitada para reparações. A sua gestão depende
actualmente da Divisão de Inclusão através do GIME – Gabinete do Imigrante e das Minorias Étnicas, tendo sido efectuada
uma reformulação funcional, com novos objectivos de utilização.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem por objectivo realizar algumas obras de adaptação e melhoramento das condições de conforto e segurança
deste equipamento, assim como equipá-lo com materiais e recursos que permitam o desenvolvimento de actividades
comunitárias.

Descrição do projecto
A existência e dinamização de um equipamento como o Centro Multicultural torna-se pertinente no âmbito do
desenvolvimento de um trabalho de aproximação às diversas comunidades minoritárias e aos seus representantes formais e
informais, procurando através do desenvolvimento de acções de natureza diversificada, contribuir para potenciar os aspectos
positivos da diversidade cultural, ao mesmo tempo que se procura atenuar os fenómenos de tensão e exclusão daí
decorrentes.
Como factor inovador pretende-se que a nova metodologia e critérios de cedência sejam apoiados no acompanhamento
constante por parte da Autarquia das acções a desenvolver, tendo em conta que existirá uma equipa afecta ao GIME residente
no próprio Centro, e no papel consultivo atribuído aos representantes do Movimento Associativo de Imigrantes e Minorias
Étnicas do Concelho, visando uma gestão participada, transparente e adequada aos seus fins.
No entanto, para que o Centro possa cumprir os seus objectivos, são ainda necessárias algumas obras de adaptação e
melhoramento, assim como a aquisição de equipamento que possa permitir o desenvolvimento de actividades sociais,
culturais e recreativas.
Obras de Adaptação e Melhoramento
Adaptação de um WC adaptado - universal
Isolamento térmico do pavilhão
Instalação de sistema de aquecimento
Instalação de acesso internet em todo o edifício
Aquisição de materiais e recursos
Cozinha – aquisição de electrodomésticos (forno, fogão, exaustor, frigorifico, máquina de café) utensílios e trem de cozinha.
Pavilhão – aquisição de palco desmontável, bancadas em harmónio, sistema de som e vídeo.
Casas de Banho – aquisição de fraldários
Salas de Trabalho – aquisição de 4 computadores, 2 impressoras, 1 fotocopiadora, 4 telefones, 20 cadeiras, 2 LCD e 2 leitores
DVD.
Gabinete de atendimento – 1 computador, impressora multifunções, fotocopiadora, porta-folhetos e estante.
Pátio Exterior – 10 mesas e 50 cadeiras desmontáveis, 10 chapéus de sol, sistema de rega automática.

Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal.
Parceiros: ACVS, CCA, EDINSTVO
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Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2009-2011

70.000€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)

OBSERVAÇÕES
Prevê-se a continuidade da participação e utilização do espaço, de acordo com o regulamento de cedência e utilização pelas
diferentes associações da Freguesia.
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v 14 – Construção de Academia de Ocupação de Tempos Livres

Enquadramento e situação de partida
O Parque Verde da Bela Vista constitui um dos espaços verdes urbanos da cidade Setúbal e do Bairro da Bela Vista com
maior dimensão e com maior potencial de atracção da população local funcionando como um importante pólo de animação
e ocupação dos tempos livres e consequentemente de melhoria da qualidade de vida da população. Já possui este parque
um conjunto de circuitos pedonais e de zonas verdes que permitem o usufruto das populações, possuindo também uma
valência desportiva caracterizada por 5 campos desportivos para a prática de ténis, basquetebol, voleibol e futsal e um
edifício recente de balneários de apoio. Contudo os espaços desportivos encontram-se com algumas limitações face aos
anos de funcionamento que resultaram numa degradação das respectivas condições de utilização, nomeadamente dos
respectivos equipamentos para a prática (balizas, redes, etc.) e dos respectivos pisos, limitando de forma acentuada o
número e a qualidade da dinamização de actividades desportivas e recreativas. Existe um pequeno espaço físico que
devidamente remodelado permitiria ao parceiro do projecto (ACM) ter um espaço para a coordenação e a organização do
programa destas actividades denominado Espaço Triângulo.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem como objectivo proceder à qualificação do ambiente urbano e dos factores determinantes da qualidade de
vida da população utilizando um importante recurso natural existente junto ao Bairro da Bela Vista que é o Parque Verde da
Bela Vista, reforçando as valências e os pontos de atractividade e valorização de um espaço de excelência urbana como é o
referido parque. O Parque Verde da Bela Vista possui uma dimensão e uma qualidade já demonstrada pelas valências
existentes e que tem permitido atrair inúmeros moradores no Bairro da Bela Vista. Este projecto permite desenvolver e criar
novas actividades desportivas, recreativas e de lazer promovidas pelo ACM entidade parceira do projecto e com grande
actividade e reconhecido mérito na zona.

Descrição do projecto
Este projecto consiste numa operação de desenvolvimento social através da dinamização de actividades recreativas e
desportivas no Parque Verde da Bela Vista, requalificando um espaço físico já existente propriedade da Câmara Municipal de
Setúbal, que será cedido ao ACM através de protocolo, e a partir de onde serão armazenados todos os materiais e
equipamentos e será coordenado e desenvolvido o programa de actividades desportivas e recreativas. Pretende-se
requalificar com mobiliário específico esse espaço físico com cerca de 40 metros quadrados adequando o mesmo para
espaço de trabalho e de arrumo de equipamento para as actividades desportivas, recreativas e de lazer. Simultaneamente
pretende-se com este projecto requalificar as condições de prática dos campos desportivos já existentes, melhorando os
pavimentos dos campos de ténis, basquetebol e futsal e substituir os equipamentos desportivos fixos existentes nos campos,
nomeadamente tabelas de basquetebol, balizas e redes de ténis, basquetebol, futebol e voleibol. Pretende-se também
instalar numa zona junto aos campos desportivos um Ginásio de Ar Livre com a colocação de 16 máquinas de exercício físico
de ar livre apropriadas para todos os escalões etários desde os mais jovens até às populações seniores.
O programa de actividades do "Espaço Triângulo "pretende utilizar todos os espaços do Parque Verde da Bela Vista
e desenvolverá um conjunto de actividades muito diversificado, onde se destacam:
Aulas de Grupo; Ateliers; Manhãs Activas; Aulas de Expressão Plástica; Escola de Ténis; Escola de Basquetebol;
Clube Aventura; Orientação e Rotas Pedestres; Aulas de Ginástica; BTT; Tiro com Arco; Educação Ambiental.

Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: Associação Cristã da Mocidade

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2009-2010

62.000 €

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%); Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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Identificação do projecto

v 15 – Implementação do Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de
Risco
Enquadramento e situação de partida
O concelho de Setúbal, embora se enquadre num contexto de envelhecimento populacional, tem ainda uma
percentagem de população jovem muito significativa. De acordo com projecções demográficas recentes, em 2011 a
população com idade inferior a 25 anos chegará aos 23% do total da população, enquanto que a população com mais
de 65 anos não ultrapassará os 22%. Setúbal deverá ter em 2011 cerca de 29.000 crianças e jovens. A freguesia de
São Sebastião, que no último recenseamento registava 46,4% da população do concelho, é a freguesia com maior
percentagem e valor absoluto de jovens no concelho. Um estudo recente e ainda em curso sobre "Contextos Sóciourbanos de Riscos Psicossociais Associados à Adolescência no Concelho de Setúbal" indica que 40% da população
entre os 13 e os 25 anos tem uma vida sexual activa e que 29% consumiu álcool ou drogas nas últimas 4 semanas.
Estes valores, embora não estejam muito longe da média nacional, são um claro indicador da necessidade de
estabelecer dispositivos de prevenção que efectivamente cheguem aos jovens. Actualmente, não existe no concelho
um dispositivo desta natureza.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
A implementação de um Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Risco na freguesia de São
Sebastião, mais concretamente no Bairro da Bela Vista, visa criar um novo pólo de centralidade para os jovens, tendo
como missão a prevenção de comportamentos de risco numa lógica de proximidade. Por comportamentos de risco,
entendem-se aqui sobretudo os que estão associados à toxicodependência, alcoolismo e disseminação de doenças
sexualmente transmissíveis. Pretende-se anualmente abranger 2500 jovens e desenvolver 10 projectos temáticos
nestas áreas. A instalação de um dispositivo desta natureza numa área de intervenção prioritária permitirá
requalificar um espaço existente (embora ainda não definido) e dotá-lo de uma nova função, de carácter inovador e
altamente potenciador de novas vivências.

Descrição do projecto
Este projecto consiste na implementação de um Dispositivo Interactivo de Prevenção de Comportamentos de Risco
baseia-se no projecto Cybercrips que existe em Île-de-France (região de Paris) e que é apoiado pelo Conseil Général
de Seine-Saint-Dennis. O Cybercrips é um centro interactivo com informação sobre HIV/SIDA, doenças sexualmente
transmissíveis, contracepção, sexualidade, drogas e redução de danos destinado a jovens. A abordagem destes temas
é bastante original e decorre num ambiente informativo e de entretenimento que é conseguido através do recurso a
instrumentos pedagógicos que promovem o debate e a procura de respostas sobre SIDA, sexualidade e saúde. Os
jovens tem livre acesso a computadores com software inovador que lhes permitem a oportunidade de se exprimirem
e de se informarem livremente sobre diversas questões sem estarem submetidos ao “julgamento” quer dos seus pais
quer dos seus colegas. São ainda disponibilizados diversos materiais pedagógicos como vídeos, CD-ROM e outros
materiais de carácter preventivo. O Cybercrips é acompanhado por monitores com formação adequada quer para
dinamizar debates em grupo, quer para responder a questões individuais com privacidade e anonimato. O espaço é
também apropriado para receber grupos (de escolas, de associações de jovens, etc.). A instalação de uma resposta
desta natureza implica a existência de um espaço apropriado, a aquisição dos materiais acima descritos e a formação
de uma equipa para dinamizar o espaço.

Entidades a envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiro: IDT, SEIS, APACCF

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

90.000 €

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%); Câmara Municipal de Setúbal (50%)

Observações
Consideramos ainda pertinente associar e destacar as questões de comportamentos de risco e prevenção de
violência nesta resposta.
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Identificação do projecto

v 16 – Realização de Documentários Áudio Visual sobre o Bairro (5 em 1)

Enquadramento e situação de partida
Libertar o Bairro da Bela Vista da ganga de estereótipos imagens e ideias que se consolidam nas leituras imediatas do que é
notícia pela exibição espectacular da violência afundando o quotidiano na sua superfície quando a maior violência é viver a
vida. Cruzar várias maneiras de ver o Bairro da Bela Vista, a sua realidade física e os seus habitantes, para se olhar o que se julga
conhecer e descobrir quanto o que se julga saber é provisório. No pólo oposto, colocar jovens habitantes do bairro da Bela
Vista a olhar o seu bairro através da mediatização de uma câmara de filmar aprendendo uma maneira nova e, eventualmente,
crítica de ver o que os rodeia limpando-a de banalizações.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Ancora-se em experiências já realizadas com sucesso mas que são desconhecidas no espaço geográfico de Setúbal em jovens,
olham para o que estão habituados, talvez mesmo saturados, de ver, indo ao encontro da sua inesperada invulgaridade quando
através de um instrumento que os obriga a enquadrar e detalhar o que lhes é familiar, no caso uma câmara de cinema. Um
exercício que cria uma nova relação com a envolvente e que tem que ser orientado e instruído cineastas com experiências de
sucesso em acções equivalentes. A envolvência que esta contempla contribuirá para o combate à exclusão e estigmatização dos
territórios considerados vividos de forma participada com “olhares” inclusivos.

Descrição do projecto
São documentários que se pretendem ir provocar um destruir de barreiras na relação com aquela realidade em quem os faz,
em quem neles voluntariamente participa, em quem a julga conhecer e em quem a não conhece mas tem opinião feita.
Documentários que são instrumentos de trabalho pela reflexão que provocam e pela introdução de novos, e provavelmente
inesperados, pontos de vista a partir da realidade existente.
Pretende-se que o confronto dos habitantes do Bairro com as imagens depois de trabalhadas, tanto as dos documentários
como do filme feito por jovens residentes, dirigidos e enquadrados por profissionais do cinema é um exercício de pedagogia
tanto para os técnicos de inclusão social como para essas populações que vivem marginalmente.
São cinco documentários que constituiriam um documentário único, reunindo essas cinco abordagens diferentes da mesma
realidade. Seriam realizados pela nova, mas já consagrada nacional e internacionalmente, geração de documentaristas
portugueses, (p.ex. João Ribeiro, Catarina Alves da Costa, Catarina Mourão, José Filipe Costa ou Graça Castanheira) a quem
seriam encomendados quatro documentários, e um outro por consagrado e premiado realizador com vários trabalhos de ficção
feitos em bairros problemáticos (Pedro Costa / Quarto de Vanda; Juventude em Marcha)
Os cinco documentários, com duração variável entre si, teriam obrigatoriamente um tempo total de 50 minutos, o padrão da
duração para a exibição de um documentário na televisão e para possibilitar a sua exibição nesse suporte.
Os documentários teriam, por uma questão de racionalidade económica que ser cometidos a uma estrutura profissional de
produção cinematográfica, podendo o que é feito trabalhando com os jovens residentes subtrair-se, pela sua especificidade, a
essa estrutura, funcionando com outra base logística.

Entidades a envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiro: ACM, SEIS

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2011-2012

100.000€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%)
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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Identificação do projecto
v 17 – Desenvolvimento do Observatório Social da Bela Vista (equipamento + imateriais)

Enquadramento e situação de partida
A necessidade de criar um Observatório Social da Bela Vista surge da vontade das entidades que operam nos bairros da
Bela Vista de criar uma estrutura que centralize informação actualizada e que sirva de suporte para um conhecimento
mais profundo dos bairros, das suas potencialidades e constrangimentos, de forma a definir políticas de intervenção
social concertadas. No âmbito da aprovação de candidaturas para Acções Imateriais do Programa Integrado de
Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa (PROQUAL), foi formalizado o Observatório Social
da Bela Vista (2005), com o objectivo de criar um sistema de informação sobre a população residente, avaliando o
impacto da intervenção das várias entidades que intervinham nos bairros da Bela Vista.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este projecto tem como objectivo a criação de um sistema de informação sobre a população residente, avaliação do
impacto da intervenção das várias entidades que intervêm na zona dos bairros da Bela Vista, e que favoreça o
funcionamento em rede para o intercâmbio de informações entre entidades, a criação de uma base de dados
regularmente actualizada, acompanhado do lançamento de publicações periódicas para a divulgação dos estudos e
actividades desenvolvidas no âmbito do Observatório. Através da realização de um diagnóstico preciso bem como da
avaliação da evolução social dos indicadores sociais será possível regular acções de uma forma objectiva contribuindo
para a regeneração urbana do território da Bela Vista.

Descrição do projecto
Este projecto consiste na realização do reforço de um Sistema de informação sobre a população residente e a avaliação
do impacto das intervenções das várias entidades. Propondo a implementação de uma rede entre entidades para
intercâmbio de informações, assim como, fornecer aos parceiros e à autarquia inputs (informação) sobre a evolução
social de indicadores sociais, de modo a regular a sua acção de uma forma objectiva. Prevê-se a elaboração de uma base
de dados regularmente actualizada, o lançamento de publicações periódicas com a informação produzida, assim como,
estudar/acompanhar a zona de intervenção dos bairros da Bela Vista e área envolvente, através de um conjunto de
indicadores ao nível de seis áreas fundamentais: educação/formação, saúde, habitação, acção social e comportamentos
de risco.

Entidades a envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal.
Parceiros: Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'Iago; Associação Cristã da Mocidade (ACM); Associação Cabo
Verdiana de Setúbal (ACVS); Associação dos Escoteiros de Portugal - Grupo 206 (AEP – Grupo 206); Associação para a
Promoção e Desenvolvimento do Artesanato Regional (APDAR); Associação Portuguesa de Surdos (APS); Cáritas
Diocesana de Setúbal; Centro Cultural Africano (CCA); Centro de Emprego de Setúbal; Centro de Formação Profissional
de Setúbal; Centro de Saúde S. Sebastião/ACES Setúbal e Palmela; Centro Infantil Quinta Nova; Centro Paroquial de S.
Sebastião; Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Setúbal (CPCJR); Cruz Vermelha Portuguesa –
Setúbal (CVP); Fundação Escola Profissional de Setúbal (FEPS); Instituto das Comunidades Educativas (ICE); Instituto da
Segurança Social - CDSS Setúbal; Junta de Freguesia de S. Sebastião; Polícia de Segurança Pública (PSP); Sociedade de
Estudos e Intervenção em Engenharia Social (SEIES).

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

50.000€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%);
Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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Identificação do projecto
v 18 – Alargamento da Acção + Ambiente

Enquadramento e situação de partida
Após uma ronda de reuniões com as várias Instituições que intervêm na área de intervenção do Programa Integrado de
Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa (PROQUAL) e, da aplicação dos inquéritos dirigidos à
população foi referida a necessidade de intervenção ao nível de melhoria da qualidade ambiental. Assim, no âmbito da
Candidatura às Acções Imateriais de Programa acima referido, surge em 2005 o Projecto + Ambiente.

Objectivos e contributo para a estratégia de regeneração urbana
Este Projecto tem como objectivos promover valores sociais, conhecimentos, atitudes e competências, junto das
populações, com vista à preservação e utilização sustentável dos recursos ambientais, sensibilizando e mobilizando a
população em geral. Procura-se gerar dinâmicas comunitárias que contribuam para a qualificação do ambiente urbano e
a manutenção dos espaços públicos, em como aumentar os rendimentos familiares através da criação de emprego e da
promoção de iniciativas locais geradoras de riqueza, organizar a acção das estruturas de apoio social de forma a optimizar
e articular a sua presença no território e implicar os residentes na conservação e melhoria das condições urbanas.

Descrição do projecto
Este Projecto consiste na dinamização de várias actividades, em parceria com instituições locais, dirigidas às crianças e
jovens dos bairros, mas também para a comunidade em geral.
Rola +Ambiente – Construção de carrinhos de rolamentos pelos jovens, através da utilização de materiais reciclados e
posterior corrida dos mesmos.
Mini-Torneio de Futebol +Ambiente – A partir do gosto pela prática desportiva, pretende-se promover o convívio social
entre os participantes e instituições, sensibilizando para estilos de vida saudáveis, fairplay e desportivismo entre equipas.
As +Loucas Jangadas de PET - Construção de jangadas com garrafas de plástico e posterior corrida no canal do Parque
de Merendas da Comenda.
Hoje limpamos todos, amanhã ninguém suja – Envolver a população em geral na limpeza e manutenção do bairro onde
residem, para que se transforme num local mais agradável e desejável para viver.
Um passeio pela Natureza – Em forma de caminhada, pretende-se dotar a população de conhecimentos na área do
ambiente e de defesa e valorização das riquezas naturais.
Construção de um Ninho – Em colaboração com a Reserva Natural do Estuário do Sado, definir as espécies a abranger e
a época adequada.
Natal Ecológico – Realização de uma Festa de Natal conjunta com instituições parceiras e convidadas, envolvendo
também as Associações de Imigrantes através do GIME/SEI, rentabilizando recursos e sinergias.
Exposição +Ambiente – Mostra de todos os trabalhos realizados pelos participantes das iniciativas, incluindo projecção
de vídeos e exposição fotográfica, em espaços públicos (como Bibliotecas…), divulgando à restante população os
contributos dos moradores nesta área.
Distribuição de Ecopontos Domésticos – A partir de visitas domiciliárias realizadas no âmbito do Apoio Social Integrado,
distribuir ecopontos domésticos, sensibilizando a população adulta para a Educação Ambiental.
Pintura de Papeleiras – Envolver crianças e jovens na pintura e colocação de papeleiras no Bairro da Manteigada.

Entidades a envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'Iago; Associação Cristã da Mocidade (ACM); Centro Lúdico –
Pedagógico da Manteigada; Cáritas Diocesana de Setúbal; Centro Comunitário de São Sebastião; Liga dos Amigos da
Terceira Idade (LATI); Junta de Freguesia de S. Sebastião; 2ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública.

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010-2011

50.000,00€

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%); Câmara Municipal de
Setúbal (50%)
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4.2. ACÇÕES COMPLEMENTARES
Identificação da acção complementar

v 1C – Plano Estratégico Setúbal Nascente

Descrição sumária
O PESN será desenvolvido em duas fases, a fase de Diagnóstico e a fase de Proposta.
Na fase de Diagnóstico será feita a caracterização sócio-económica e urbanística da realidade da área de intervenção,
identificando os principais problemas, designadamente nos sectores da demografia, emprego, actividades económicas,
mercado imobiliário, segurança, saúde, educação e cultura, desporto, infra-estruturas urbanas, equipamentos sociais,
espaços públicos de recreio e lazer, cadastro predial e avaliação do estado de conservação e condições de habitabilidade
do património imobiliário.
Na Fase de Proposta serão equacionadas as potencialidades da zona, a enumeração das possíveis soluções, sua
sustentabilidade e formas de concretização, bem como definidas as orientações para implementação dos estudos
urbanísticos a desenvolver, que possam vir a integrar a revisão em curso do PDM de Setúbal.
O PESN, adjudicado à empresa ATKINS, foi iniciado recentemente e deverá estar concluído no prazo máximo de 150 dias.
A área de intervenção totaliza cerca de 160 ha e corresponde, grosso modo, à zona sul do Plano Integrado de Setúbal
(incluindo o Bairro da Bela Vista). A decisão de elaboração do PESN surge da necessidade de contrariar o carácter
monofuncional da habitação social dominante na área em apreço, que tem gerado problemas sócio-económicos
caracterizados pela marginalização das populações e dificuldade de integração social.
As directrizes de planeamento definidas apontam no sentido de programar uma nova centralidade funcionalmente
diversificada e complementar ao actual centro histórico de Setúbal e, simultaneamente, propiciar o desenvolvimento de
um tecido social enriquecido por uma diversidade convivencial passível de vir a adquirir uma identidade urbana onde
todos se possam rever.
A área de intervenção carece de uma estruturação que aponte para essa nova centralidade, qualificando-a do ponto de
vista das acessibilidades, da sua rede de equipamentos e das novas funcionalidades a considerar para que se constitua
como o pólo urbano atractivo de que Setúbal Nascente carece. Considera-se imprescindível a estruturação e qualificação
do seu tecido urbano e da sua imagem arquitectónica e paisagística, numa articulação viva com a envolvente. A
qualificação do espaço público deverá merecer particular atenção, tendo em conta a estrutura viária principal e
secundária e a distribuição de praças, parques e jardins públicos.
Tendo em atenção todas estas preocupações, o desenvolvimento do PESN visa definir um modelo de ocupação que
preencha o vazio da UOP 1 do actual Plano Director Municipal (PDM) de Setúbal, no território correspondente à
propriedade do IHRU e sua envolvente, integrando a reabilitação dos bairros sociais existentes e a recuperação das zonas
degradadas do tecido urbano, bem como procurando formas de elevar os padrões de qualidade arquitectónica e
construtiva e de promover a articulação entre os interesses públicos e privados.
É ainda considerado fundamental que, independentemente da sua interacção com os trabalhos de revisão do PDM e do
ritmo de desenvolvimento destes, o Plano desenvolva um modelo de financiamento e de gestão, indicando instrumentos
adequados, ágeis e eficazes para o cumprimento e sustentabilidade dos seus objectivos, não esquecendo,
nomeadamente, o enquadramento e concretização de parcerias público-privadas e o acesso aos fundos comunitários
previstos no Quadro de Referência Estratégico Nacional e particularmente nos instrumentos de Políticas de Cidades Polis
XXI.

Entidades a envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: IHRU

Volume de investimento e fontes de financiamento
A definir; CMS, IHRU.

50

Regeneração Urbana da Bela Vista e Zona Envolvente

RUBE

Identificação da acção complementar

v 2C – Polidesportivo – Manteigada Centro de Estágios

Descrição sumária
Uma vez que o equipamento existente se encontra bastante degradado por via da falta de responsabilidade na sua posse,
a execução deste projecto identifica-se como sendo o arranque de todo um conjunto de actividades que se pretendem
tão regulares quanto possível. A inexistência de infra-estruturas desportivas na área, impede todo o trabalho a realizar
com a população. Devido à polivalência do mesmo, não serão só actividades de carácter desportivo que deverão ser
realizadas; a expectativa de realização de eventos culturais e lúdicos faz com que haja a necessidade de adaptar o espaço
a essas mesmas actividades. Pensamos poder iniciar toda a intervenção que no que diz respeito à infância e juventude se
mostrará complementar às actividades escolares. Relativamente à restante população, admite-se a realização de acções
que após auscultação dos mesmos, se mostrem as mais pretendidas.
O princípio orientador da composição deste projecto, foi o de harmonizar a habitação tipo existente com o que se
pretende construir. Regenerar este espaço é com certeza a oportunidade para a população usufruir de algo onde com
toda a segurança se poderá praticar desporto, bem como inclusivamente promover experiências de pequenos estágios
para os mais jovens através de fins-de-semana desportivos ou mesmo na prática de outro tipo de actividades / acções.
Com a edificação proposta, ficarão consignados espaços de balneários para atletas e árbitros, instalações sanitárias para o
público, associadas a um pequeno espaço de bar de apoio e ainda espaço para equipamento, lavandaria, sala técnica e
posto médico. No piso superior estarão disponíveis três espaços com funções distintas a saber, uma sala polivalente, uma
camarata com dez beliches e ainda uma sala para monitores. Toda esta edificação fica acoplada ao recinto polidesportivo
mais ou menos a meio da área que deverá ser vedada com o propósito, de em segurança, as actividades com as crianças
poderem ser realizadas num ambiente o mais natural possível. As árvores e arbustos existentes no espaço deverão
manter-se, pois trata-se de espécies protegidas e deverá haver lugar a novas plantações.

Entidades a envolver
A câmara municipal de Setúbal e todas as escolas de ensino básico e secundário do concelho de Setúbal, todas as
associações que queiram interagir e demais instituições que no futuro se mostrem disponíveis.
A cooperativa de habitação e construção económica da Manteigada C.R.L. e a Câmara Municipal de Setúbal.

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2010 e 2012

200.000 € Cooperativa de Habitação e Construção Económica de Manteigada C.R.L.
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Identificação da acção complementar

v 3C – CAAP – Centro de Acolhimento e Alteração de Percursos

Descrição sumária
O Centro de Acolhimento e Alteração de Percursos, designado por C.A.A.P., reforçando a necessidade que os diferentes
serviços/recursos locais sentem, desde há muito tempo, da construção de um equipamento capaz de complementar e
aumentar a capacidade de resposta a situações de emergência e sem-abrigo.
No âmbito da Rede Social, no que diz respeito aos instrumentos de diagnóstico é referida a falta de uma estrutura de
apoio na alimentação, higiene e alojamento, facilitadora da motivação para o tratamento e da reinserção social,
nomeadamente no que se refere aos toxicodependentes de rua.
Ao nível da integração sócio-profissional e perante os fracos níveis de escolaridade e a experiência profissional na área da
construção civil, conduzem a situações de trabalho precárias, pelo que constata-se a necessidade de aquisição de
competências sociais e profissionais. No que respeita à problemática da toxicodependência, assiste-se a um decréscimo
dos indivíduos com problemas associados ao consumo de drogas, em virtude da generalização dos programas de
substituição e/ou tratamento, assiste-se paralelamente ao aumento dos que consomem regularmente álcool e a
emergência cada vez maior de problemas de saúde mental, para os quais também se verifica uma carência de respostas.
Assim, a diversidade de situações a que um centro de acolhimento e alteração de percursos pode dar resposta é bastante
ampla:
§ Utilizadores de Drogas em situação de especial marginalização
§ Alcoólicos desinseridos social e familiarmente
§ Jovens com Práticas de risco, nomeadamente situações de Pré-delinquência
§ Jovens com Práticas de risco associadas a deficiências ligeiras
§ Pessoas, em geral, marcadas por vivências de rua e especial ausência de referências e estruturas de vida
§ Pessoas cuja situação migratória seja factor de exclusão
§ Pessoas em situação de emergência social pontual de duração temporária
As múltiplas dimensões dos problemas presentes nestas populações mais desfavorecidas torna essencial estabelecer
processos de cooperação, tendo em conta a diversidade de objectivos de cada instituição parceira, que facilite o diálogo e
a participação, procurando soluções e melhores respostas para os problemas, de forma a transformá-las em reais
oportunidades a favor dos mais vulneráveis.
Serão definidos e aplicados de forma contínua um conjunto de instrumentos que permitam recolher, tratar e analisar a
informação, fluxogramas, follow-ups, registo sistemático das informações/intervenções, entre outros) e da criação de
possibilitando uma análise qualitativa e quantitativa, baseada na criação de um sistema de indicadores (escalas, grelhas
de análise, outros instrumentos (contactos de rua, contactos com as famílias, questionário de satisfação, inquérito de
necessidades, reuniões, encontros e supervisão).
A avaliação será interna, de acompanhamento e sumativa com incidência na execução e efeitos do projecto. Será
acompanhada pela equipa de parceiros, Equipa de Acompanhamento do Projecto, e terá a participação do Supervisor e de
um elemento da Equipa Técnica.

ENTIDADES A ENVOLVER
Promotor:
Parceiro: Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras, Cáritas Diocesana de Setúbal, Instituto
das Comunidades Educativas, Centro Distrital de Segurança Social, Questão de Equilíbrio.

OBSERVAÇÕES
Esta acção foi elaborada em parceria e candidatada ao Progrma PROGRIDE, não tendo sido financiada. Por ser um
equipamento e uma resposta que continua a ser considerada como estruturante no Concelho, estando projectada para
um imóvel, sito na Estrada da Graça – Qta.Parvoíce, propriedade do IHRU e com compromisso de aquisição pela
Autarquia, a parceria continua atenta a oportunidades de financiamento, uma vez que temos previsto adaptação e
construção de raiz.
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IDENTIFICAÇÃO DA ACÇÃO COMPLEMENTAR
v 4 C– Crescer em Saber

Descrição sumária
O Projecto "Crescer em Saber" - Projecto de Animação Sócio-Cultural da Bela Vista, surgiu de uma parceria entre o
Gabinete do Projecto Municipal para a Gestão de Programas de Reabilitação Urbana (GAPRU) e a Escola Superior de
Educação de Setúbal, no ano lectivo 2006-2007. Este projecto desenvolveu-se, inicialmente, com base numa bolsa de
voluntariado composta por estudantes da Escola Superior de Educação de Setúbal, predominantemente, dos cursos de
Animação e Intervenção Sócio-Cultural, mas também dos cursos de Educação e Infância, de Professores de Ensino Básico 1º Ciclo e de Desporto e Recreação. O projecto Crescer em Saber privilegia o desenvolvimento de acções que promovam
o sucesso educativo e formativo dos jovens, através de actividades de carácter lúdico-pedagógico, privilegiando
estratégias de educação informal.
Este Projecto tem como objectivos promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais de crianças e jovens,
tais como, valores sociais, conhecimentos, atitudes, criatividade, espírito de equipa, consciência social, desenvolvimento
de competências ao nível da escrita e do conhecimento da Língua Portuguesa.
Através das actividades propostas é possível promover a igualdade de oportunidades, de integração e coesão social, bem
como o reforço da participação positiva no meio envolvente.
Consiste na dinamização de várias actividades, em parceria com instituições locais, dirigidas às crianças e jovens.
Vozes do Bairro - Publicação trimestral a cargo de jovens do bairro da Bela Vista, com a colaboração de diversas
instituições, subordinada a uma temática juvenil, promovendo também a articulação com clubes de jornalismo escolares;
Graffit’Arte - A partir de workshops sobre graffiti, reflectir sobre temas específicos que promovam a participação
cidadã dos jovens;
Oficina de WebJornalismo - A partir dos espaços multimédia das diferentes entidades que trabalham com jovens,
criar ateliês de jornalismo, com recurso às TIC, em estreita colaboração com o Gabinete de Informação e Comunicação da
Autarquia. Nesta actividade estão previstas, igualmente, visitas de estudo a contextos reais de trabalho, com o objectivo
de promover o contacto dos participantes com diferentes áreas profissionais, auxiliando-os na definição do seu projecto
pessoal de vida.

ENTIDADES A ENVOLVER
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal.
Parceiros: Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'Iago; Associação Cristã da Mocidade (ACM) / Espaço
Triângulo; Cáritas Diocesana de Setúbal; Projecto Abrindo as Portas – Programa Escolhas.

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
Desde 2005

6.000€

Câmara Municipal de Setúbal
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Identificação da acção complementar

v 5 C– Viver em Comunidade

Descrição sumária
Decorrente da Candidatura às Acções Imateriais do Programa PROQUAL o Projecto Viver em Comunidade teve o seu início
em 2005, em que foram realizadas reuniões com os moradores dos Bairros da Alameda das Palmeiras e Bairro 25 de Abril,
com o intuito de eleger interlocutores que mediassem a ligação entre os moradores e a Autarquia.
Estas reuniões serviram de rampa de lançamento para o posterior envolvimento dos munícipes em várias iniciativas de
envolvimento comunitário.
Desde a conclusão da Obra de Requalificação do Bairro 2 de Abril, têm sido dinamizadas reuniões com os moradores por
edifício, no sentido de sensibilizá-los para a necessidade de preservação e manutenção dos espaços comuns, bem como
para as mais – valias da Constituição de Condomínios.
Este Projecto tem como objectivos promover a participação das comunidades em dinâmicas de bairro, criando
sentimentos de pertença e de inter-ajuda entre os moradores, reforçando redes de suporte social.
Consiste na dinamização de várias actividades, em parceria com instituições locais, dirigidas aos moradores dos bairros
sociais:
· Recepção ao Novo Vizinho - Realização de encontros informais por prédio, de recepção a novos inquilinos,
criando boas práticas no pós-realojamento;
·
Convívios Comunitários - Dinamização de encontros com a comunidade, a partir da comemoração de dias
festivos ou da realização de eventos culturais (Dia Europeu dos Vizinhos, Santos Populares, Dia dos Avós, Ciclos
de Cinema ao Ar Livre, São Martinho).

ENTIDADES A ENVOLVER
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: Associação Cristã da Mocidade (ACM); Centro Lúdico – Pedagógico das Manteigadas; Cáritas Diocesana de
Setúbal; Junta de Freguesia de S. Sebastião; Junta de Freguesia Nossa Senhora da Anunciada; Junta de Freguesia de São
Lourenço; 2ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública.
Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
Desde 2005

7. 250 €

Câmara Municipal de Setúbal
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Identificação da acção complementar

v 6 C– Plataforma de Voluntariado

Descrição sumária
Este projecto partiu de um diagnóstico efectuado no âmbito das entidades parceiras do CLAS e da constatação de que no
concelho existem entidades que tem um excesso de oferta de voluntários enquanto outras sofrem da situação inversa. O
ponto de partida deste projecto foi o de (1) criar um programa de voluntariado que permita a promoção da participação
dos munícipes e (2) cooperar em acção com as diversas entidades locais e rentabilizando os recursos existentes.
O Projecto Plataforma de Voluntariado tem como objectivo estratégico aumentar o voluntariado local nas instituições e
nos grupos através da promoção do encontro e da procura de voluntariado; da sensibilização dos cidadãos para o
voluntariado; da divulgação de projectos e oportunidades de voluntariado e do aumento do voluntariado nas instituições
e nos grupos.
Esta acção resulta da articulação e cooperação com diversas entidades locais: ACM/YMCA (Associação Cristã da
Mocidade); APPACDM de Setúbal; Associação de Professores e Amigos do Casal das Figueiras; Associação de Socorros
Mútuos; Centro Comunitário de S. Sebastião e Questão de Equilíbrio. Ao contrário de outros projectos de promoção do
voluntariado, sobretudo de âmbito nacional, a Plataforma de Voluntariado visa um acompanhamento de proximidade
com os voluntários e com as entidades de acolhimento. É importante salientar que este projecto não acolhe directa ou
indirectamente, servindo apenas de “ponte” entre quem pretende fazer voluntariado e as entidades que estão dispostas
a acolher esses voluntários, procurando rentabilizar os recursos existentes na Autarquia (ex: divulgação). Os destinatários
são (1) População com idade superior a 18 anos que estude e/ou reside no Concelho e (2) IPSS parceiras da Rede Social
(1ª fase).
As áreas em que o projecto dinamiza o voluntariado são: Apoio a actividades de lazer e tempos livres (crianças, jovens);
Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência (crianças, jovens e adultos); Apoio a Pessoas com problemas de saúde (idosos);
Apoio Comunitário.

ENTIDADES A ENVOLVER
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal;
Parceiros: Associação Cristã da Mocidade; APPACDM de Setúbal; Associação de Professores e Amigos do Casal das
Figueiras; Associação de Socorros Mútuos; Centro Comunitário de S. Sebastião; Associação Questão de Equilíbrio.

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
Desde 2007 1.000,00€

Câmara Municipal de Setúbal
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Identificação da acção complementar
v 7 C– Mediadores Municipais

Descrição sumária
Em funcionamento desde 2004, a equipa do GIME, desde a sua génese, com três interlocutores para as comunidades
imigrantes/culturais com maior expressão no Concelho que asseguram o atendimento ao público e a ligação às
respectivas comunidades. Para o serviço, o factor inovador reside, principalmente, no envolvimento directo com todos os
actores sociais, indivíduos, comunidades e entidades, através da criação e desenvolvimento de uma efectiva e eficaz rede
de parcerias com todas as entidades, públicas e privadas que se relacionam e trabalham com as comunidades
imigrantes/culturais, quer a nível local, quer a nível central.
A inclusão de um mediador cigano no GIME permite potenciar todo um trabalho e experiência da DISOC desde 1995/96
com estas comunidades, enquanto parceiros do Processo Nómada, promovido pelo ICE, contribuindo para a valorização e
dignificação da cultura cigana no Concelho. Assim, foi apresentada uma candidatura ao Projecto de Mediadores
Municipais promovido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP.
A presença do um mediador para as comunidades ciganas tem por objectivos:
- Facilitar o acesso a informação actualizada e fidedigna por parte das comunidades ciganas;
- Facilitar o acesso a entidades e serviços por parte das comunidades ciganas;
- Sensibilizar as instituições, serviços e população em geral para as questões relacionadas com as comunidades ciganas;
- Apoiar a criação e desenvolvimento de grupos representativos destas comunidades, promovendo o associativismo
formal e/ou informal;
- Aumentar o conhecimento de direitos e deveres, promovendo espaços e hábitos de participação cidadã,
nomeadamente, participação em organizações de moradores nos bairros sociais;
- Promover, co-organizar e apoiar actividades que contribuam para a valorização e conhecimento das comunidades
ciganas residentes no Concelho;
- Facilitar a informação sobre o funcionamento dos serviços à comunidade cigana;
- Dotar o serviço de atendimento do GIME de um recurso fundamental para a intervenção com as associações e o público
em geral;
- Estabelecer canais de comunicação entre diferentes culturas.

ENTIDADES A ENVOLVER
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal;
Entidade Gestora: Instituto das Comunidades Educativas
Financiamento: ACIDI e CMS

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
A Defenir

20.000,00€

Câmara Municipal de Setúbal
ACIDI, IP

OBSERVAÇÕES
Esta acção está candidatada, aguardamos a decisão. Está considerado em Plano de Actividades da Autarquia a
contratualização do mediador.
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Identificação da acção complementar

v 8C – Contrato Local de Desenvolvimento Social – Jovens em Vantagem

Descrição sumária
A portaria n.º396/2007, de 2 de Abril, criou o Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS), e aprovou
o respectivo Regulamento. Este contrato é regido por acções obrigatórias comuns e diferenciadas por territórios. Os
Contratos Locais de Desenvolvimento Social pretendem "flexibilizar o formato dos programas de combate à pobreza,
garantindo a sua adequação à caracterização do território, respondendo às situações específicas identificadas e a
intervenção integrada nas respostas aos problemas identificados, mas focando os recursos agora disponibilizados, nas
acções imateriais de desenvolvimento pessoal, qualificação e empregabilidade e mobilizando outros recursos para as
acções complementares". O “Jovens em Vantagem”, tem como entidade coordenadora da parceria a Associação Cristã da
Mocidade de Setúbal, que conjuntamente com a Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras
e a Associação “O Sonho”, compõe o grupo de entidades executoras. Estas instituições estão distribuídas pelos três
territórios a intervir. O projecto é social, assenta na prática das Instituições nos seus territórios e envolve dinâmicas
individuais e de grupo que se caracterizam por uma relação humana de proximidade e de confiança, nem sempre
quantificável, nem sempre visível.
O contrato organiza-se por 4 eixos, sendo estes:
Eixo 1 - Emprego, formação e qualificação que se divide em 3 acções: Acção 1- Encaminhamento e Acompanhamento dos
Jovens no Processo Formativo/Profissional; Acção 2- Gabinete de Atendimento na área do emprego e qualificação
profissional e Acção 3- Ideias Inovadoras. Neste eixo destacam-se as actividades de encaminhamento para micro crédito.
O Eixo 2- Intervenção familiar e parental que se divide em 5 acções: Acção 4- Oficinas de Artes e ideias; Acção 5Desenvolvimento das competências Pessoais e Sociais; Acção 6- Jovens talentosos; Acção 7- Centro de recursos e
qualificação; Acção 8- Promover o sucesso escolar.
O Eixo 3 - Capacitação da comunidade e das Instituições que se divide em 3 acções:
Acção 9- Associativismo Juvenil;
Acção 10- Apoio à gestão organizativa;
Acção 11- Captação de recursos.
Finalmente o Eixo 4-Informação e Acessibilidades que se divide em 4 acções:
Acção 12- Info – Inclusão;
Acção 13- Práticas pedagógicas em TIC;
Acção 14- Divulgação do Projecto ;
Acção 15- Avaliação do Projecto.
O presente projecto é complementado no seu objectivo geral e objectivos específicos por diversas intervenções em curso
das quais destacamos: Projecto Clique Solidário (Min. da Ciência e da Tecnologia), Programas de Formação Parental
(Gulbenkian), Programa PARES (ISS), Estudo Contextos de Risco Associados à Adolescência (CMS), Observatório da Bela
Vista (CMS), Protocolos do RSI (ISS), Programa Escolhas (ACIDI), TEIP (Min. Educação), Projecto Bem-me-quero
(PROGRIDE).
Por outro lado, a afectação de recursos próprios por parte das três entidades, constitui, a nosso ver, o principal factor de
sustentabilidade do projecto. Para o efeito, entendemos que, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de
recursos materiais (equipamentos, instalações, etc..), existe capacidade instalada para garantir uma afectação em
conformidade com as necessidades futuras.
O Diagnóstico Social faz ao nível da freguesia a seguinte leitura desta realidade: nas Freguesias (Anunciada e S. Sebastião)
concentram-se o maior número de agregados familiares acompanhados pelo Centro Distrital de Setúbal, cerca de 70% do
total, os mais populosos bairros sociais, mas também o maior número de instituições do Concelho. Os dados da CPCJ em
2005 referem que o maior número de sinalizações foi registado nas Freguesias de S. Sebastião (216) e Anunciada (45), as
mais populosas do Concelho.
S. Sebastião tem a maior % de equipamentos (37% do total, a maior parte localizada na Bela Vista) e n.º de habitantes
(46,3% da pop.).
No PDS 2007/2009 de Setúbal, encontramos em 2 eixos, com objectivos relevantes e que sustentam este projecto: Eixo 3
Famílias e Redes de Apoio Social: 033 Aumentar os níveis de protecção de crianças e jovens (até 2009); 035 Diminuir a
dependência dos indivíduos e famílias dos apoios de acção social e RSI (até 2009). Eixo 2 Organizações e trabalho em
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Rede: O22 Elaborar e implementar em parceria (as entidades do CLAS) pelo menos um Projecto para cada eixo do PDS
(até 2009).

Entidades a Envolver
A sustentabilidade deste Projecto deverá ser assegurada com recurso a um modelo compósito constituído por diferentes
fontes de apoio e financiamento. Por conseguinte, são disso exemplo os seguintes elementos:
- Recursos existentes nas entidades executoras (ACM, O Sonho e APACCF) e sua afectação ao projecto;
- Implementação de um mecanismo de financiamento assente na Lei do Mecenato / Responsabilidade Social das
Organizações;
QREN,
nomeadamente,
Programas
Operacionais
Temáticos,
como
por
exemplo
o
POPH;
- Outros Mecanismos de Financiamento Público, como seja, o EEAGrants (Norway , Iceland e Liechtenstein), in
http://www.eeagrants.org;

Promotor:
ISS- Instituto da Segurança Social;
Parceiros: C.M.S (Câmara Municipal de Setúbal); ACM (Associação Cristã da Mocidade de Setúbal); APACCF (Associação
de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras); O Sonho.
Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
PROGRAMAÇÃO FISICA
Maio de 2008 a Março de 2011

VOLUME DE INVESTIMENTO
600.000,00 €

FONTES DE FINANCIAMENTO
ISS - Instituto da Segurança Social
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Identificação da acção complementar
v 9 C– Promoção do Diálogo Intercultural

Descrição sumária
Desde 2008 que o Gabinete do Imigrante e das Minorias Étnicas da Câmara Municipal (GIME), em parceria com as
Associações de Imigrantes do Concelho, organiza o mês do Diálogo Intercultural. Inicialmente programado para assinalar
o Ano Europeu do Diálogo Intercultural, foi considerada, pela relevância e pertinência, a sua continuidade como forma de
celebrar a diversidade cultural do Concelho e o diálogo entre culturas.
Este Projecto tem por objectivo dar a conhecer a diversidade cultural do Concelho e estimular a relação entre
comunidades culturais diferentes. Uma das principais preocupações é trazer ao centro da cidade actividades que
normalmente têm lugar nos bairros sociais, deslocando ao mesmo tempo, actividades que normalmente decorrem no
centro da cidade para zonas mais periféricas. Desta forma pretende-se contribuir para a eliminação da ghetização de
comunidades e zonas territoriais, promovendo a diversidade cultural como um potencial humano, cultural e turístico do
Concelho.
Organização e realização de actividades e eventos dedicadas ao Diálogo Intercultural, desde exposições, debates e
concertos ou momentos musicais e performativos. São co-organizadas com Associações e Grupos Informais de
Imigrantes, mas envolvendo outras entidades e pessoas. As actividades propostas pelos vários parceiros são agrupadas
numa programação que se estende ao longo de um mês, em vários locais do Concelho.

ENTIDADES A DESENVOLVER
Promotor – Câmara Municipal de Setúbal;
Parceiros – Associação de Angolanos e Amigos de Angola, Associação Caboverdiana de Setúbal, Associação dos
Ucranianos em Portugal – Núcleo de Setúbal, Centro Cultural Africano, EDINTSVO – Associação de Imigrantes de Leste,
FRATIA – Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos, Grupo Informal Guineense.

PROGRAMAÇÃO FÍSICA, VOLUME DE INVESTIMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO
A definir

25.000,00€

Câmara Municipal de Setúbal; Associações; ACIDI.
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Identificação da acção complementar
v 10C – Segurança Participada

Descrição sumária
O projecto "Segurança Participada", promovido pela CMS, através da DISOC/GAGIS, e pela PSP de Setúbal – 2ª Esquadra
da Bela Vista, tem como objectivos principais informar, sensibilizar, transmitir e aconselhar sobre a temática da
segurança, a toda a população mais vulnerável, particularmente aos idosos isolados, contribuindo assim para o aumento
do sentimento de segurança e combate à solidão, aumentando a auto-estima e a confiança pessoal. Permite ainda
evidenciar a importância do policiamento de proximidade.
Durante estes encontros, os elementos da PSP dão a conhecer alguns exemplos práticos da actuação dos criminosos;
métodos de protecção contra burlões, assaltos a residências, roubos, criminalidade, violência e maus-tratos, assim como
aulas teóricas e práticas sobre prevenção rodoviária, dirigidas a crianças e jovens de várias escolas da do Bairro da Bela
Vista e zona envolvente.
As sessões são precedidas de visitas de proximidade, porta a porta, não só para divulgar a iniciativa, mas, também, para
reforçar o sentimento de segurança junto da população. São efectuadas por técnicos da autarquia e agentes da PSP.
ENTIDADES A ENVOLVER
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago, 2ª esquadra da PSP.
Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
Desde 2005

5.500,00€

Câmara Municipal de Setúbal
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Identificação da acção complementar
v 11C – Estudo: Contextos Sócio Urbanos de Riscos Psicossociais associados à Adolescência no
Concelho de Setúbal

Descrição sumária
Setúbal, como os demais territórios urbanos, pauta pela diversidade sócio-cultural, quer ao nível das freguesias, quer
depois, no interior, de cada uma delas pense-se nos bairros, com características tão particulares, ditadas por
determinados grupos profissionais – pescadores, operários, ou os que constituem os cenários residenciais dos grupos
mais desfavorecidos. É nessas áreas, com as suas particularidades, que os grupos de jovens aí residentes constroem e
cultivam a sua própria identidade, resguardados pela coerência sócio-ecológica desses contextos. À escala da própria
Cidade, os espaços de cosmopolização juvenil, sejam, os jardins e espaços verdes, os cafés e esplanadas, as zonas
comerciais, os bares, discotecas, entre outros, tendem a minimizar as diferenças realmente existentes entre eles e
favorecem a estereotipia que sobre eles se faz. Os comportamentos de consumo de substâncias psicoactivas, tanto lícitas,
como ilícitas, nos jovens, assume-se como um fenómeno preocupante, não apenas pelas repercussões individuais, bem
como pelas distintas organizações sociais que atinge, a família, os amigos e comunidade. Contrariando o consumo de
tabaco e de álcool, associado a rituais de transição da infância para adultícia, em locais, onde o convívio inter-geracional
era a tónica dominante, a experimentação de drogas está fundamentalmente circunscrita ao grupo de pares e pela
própria natureza ilícita do que é consumido, assume contornos de comportamentos desviantes. A complexidade do
fenómeno, e os distintos contornos que assume, consoante os tempos e as vontades, tornam os comportamentos de
consumo nos jovens uma área, cujo conhecimento se mostra determinante para definir estratégias de actuação, tanto ao
nível da prevenção como da intervenção. Em 1994/95, na sequência de solicitação da Câmara Municipal de Setúbal, foi
realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o estudo exploratório “Contextos de Riscos Psicossociais
Associados à Adolescência na Cidade de Setúbal”. A metodologia assentava numa abordagem sociológica da
problemática, análise dos índices de criminalidade e reclusão, a identificação dos factores de risco e de protecção, o
estabelecimento de carta sócio-demográfica e avaliação de cenários comportamentais. O questionário psicossociológico
assumiu-se como um instrumento preponderante na recolha de informação. No âmbito das recomendações deste
estudo, foram definidas para o Concelho, estratégias de intervenção, para a área da prevenção das toxicodependências.
Assim, de modo a obter conhecimento actualizado, sobre as vivências dos jovens adolescentes de Setúbal e a sua relação
com as substâncias, foi decidido a actualização do estudo, que está a ser operacionalizado pela equipa da Divisão de
Inclusão Social.
Este estudo propõe uma análise contextualizada de uma amostra de adolescentes, residentes no município de Setúbal,
recorrendo a questionário psicossociológico a aplicar a alunos que frequentam no ano lectivo de 2008/2009, entre o 9º e
o 12º ano de escolaridade, as Escolas do Ensino Regular, Artístico e Profissional do Concelho de Setúbal (de referir que o
Ensino Artístico se encontra inserido no Ensino Regular). A investigação assume carácter comparativo, pelos motivos
acima referenciados. O estudo inicial era composto pelos seguintes capítulos: Abordagem Sociológica da Problemática;
Criminalidade e Reclusão; Identificação dos Factores de Risco; Carta Sócio-demográfica e Cenários Comportamentais.
Assim e confrontados com a racionalização de recursos, a actualização do estudo, partirá da reformulação/actualização
do questionário.. A dimensão da amostra foi definida com vista a recolher um número mínimo de registos que permitisse
efectuar testes estatísticos mais sofisticados, mesmo no caso daquelas variáveis cujas categorias apresentem valores
residuais. Após a análise da matriz, concluiu-se que 25% das turmas (n=52) seriam suficientes para atingir este desiderato
(note-se que o número de alunos por turma tem variações passíveis de no seu conjunto originar totais de alunos bastante
diferentes). Os estratos repartem-se proporcionalmente pelo total de 52 turmas a que corresponderão 1258 alunos.
Entidades a Envolver
Promotor: Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros: Escolas do Concelho, IDT, APACCF, EAE

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
2009-2010

40.000 €

Programa Operacional Regional de Lisboa (50%); Câmara Municipal de Setúbal (50%)
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Identificação da acção complementar
v 12 C– Instalação do Parque Santiago – Parque de Feiras e Exposições de Setúbal

Descrição sumária
A Associação Parque Sant’Iago foi constituída em 2004, tendo como massa associativa a Associação Empresarial da Região
de Setúbal e a Câmara Municipal de Setúbal.
No quadro da sua actividade, a associação tem desenvolvido um destacado esforço para a implementação do projecto do
Parque Sant’Iago, destinado à promoção de exposições, feiras, congressos e outros eventos que se enquadrem no âmbito
dos seus objectivos estratégicos.
Em 2008 foi adquirida uma parcela de terreno com a área de 6 hectares, destinada à instalação do Parque Sant’Iago, e
onde têm já tido lugar alguns eventos.
A Associação Parque Sant’Iago tem por objecto a definição de linhas estratégicas de organização, utilização e de gestão
do Parque. Assume como objectivos contribuir para a dinamização e o incremento da competitividade empresarial, e para
a atracção turística do concelho de Setúbal e da região envolvente.
O Parque Sant’Iago situa-se na área do PIS, território sobre o qual se desenvolve neste momento o Plano Estratégico de
Setúbal Nascente. Para esta área do território, o Plano Director Municipal, cuja revisão se encontra em fase de conclusão,
prevê a criação de uma nova centralidade, complementar ao centro histórico, onde se instalem e desenvolvam novas
funcionalidades, contribuindo assim decisivamente para a sustentabilidade do crescimento urbano da cidade, para a
requalificação urbana e para a revitalização económica deste território, com a locação de novos e diversificados
equipamentos, públicos e privados.
As actividades resultantes de uma programação anual de feiras e exposições a realizar no Parque Sant’Iago, acrescida de
regular animação pública, e a fruição do espaço pela população em geral, enquanto parque urbano, gerarão maiores
dinâmicas comerciais e aproximam a zona nascente do território relativamente ao resto da cidade, concorrendo
igualmente para a coesão do seu tecido social.
O terreno adquirido em 2008 ao IHRU já foi alvo de uma importante intervenção de beneficiação, nomeadamente ao
nível da sua infra-estruturação – águas, esgotos, energia, arruamentos, regularização de vala – assim como a
implementação de um plano de arborização e mobiliário urbano.
A Associação Parque Sant’Iago encontra-se a garantir soluções que viabilizem a concretização dos restantes investimentos
no parque, designadamente mais equipamentos urbanos de utilização colectiva, uma área coberta capaz de acolher
congressos e outros eventos indoor, e que permita a sua realização ao longo de todo o ano, e parqueamento automóvel.
Toda a área do parque constituir-se-á como uma imenso espaço público de lazer, aprazível e qualificado, em condições de
acolher eventos de rua diversificados, mobilizadores da população envolvente e da cidade.

Entidades a envolver
PROMOTOR: Associação Parque Sant´Iago
PARCEIROS: Associação Empresarial da Região de Setúbal; Câmara Municipal de Setúbal.
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Identificação da acção
v 13 C– Laboratório Cidadania – Agir na DiverCidade

Descrição sumária
A cultura dominante das instituições, equipas técnicas bem como das cidadãs e dos cidadãos de um território, limita
fortemente tanto a análise das causas da des-conciliação como o diagnóstico dos problemas, a identificação de
oportunidades e potencialidades e ainda a capacidade de agir e concretizar novas soluções.
Mesmo quando, como no caso do Município de Setúbal, existe num território vontade política de implementação de
formas de gestão participada, as práticas e os resultados ficam limitadas à cultura dominante de todos/as os/as
intervenientes, e a formas de intervenção/auscultação que não integram eficazmente a perspectiva de Igualdade de
Género.
De igual modo, estão limitadas as intervenções dos restantes organismos. Os problemas de des-conciliação, são um
obstáculo central no trabalho das instituições de intervenção social que promovem percursos de inserção social e
profissional e a coesão social, sendo sentida a necessidade da emergência de um novo parceiro na busca de soluções - a
participação qualificada e autónoma das mulheres e dos homens habitantes deste território. Como diz o Conselho da
Europa, a aplicação da estratégia de abordagem integrada de igualdade entre os sexos permite não só promover uma real
igualdade entre as mulheres e os homens, responder melhor às necessidades e aspirações das diferentes categorias de
cidadãos/ãs, mas também melhorar a utilização dos recursos humanos e financeiros, o processo de tomada de decisão e
o funcionamento da democracia.
Mobilizar a Comunidade do Bairro da Bela Vista para uma participação responsável e paritária através da promoção de
diagnósticos e construção de soluções, de iniciativa de grupos de cidadãs/ãos formais ou informais, organizados em torno
da resolução de problemas. 2 - Reforçar os mecanismos de proximidade entre o poder local e as cidadãs/aõs –
desenvolver metodologias de auscultação paritária e de mediação da construção de soluções de IG entre as/os
cidadãs/ãos e as instituições publicas e privadas. 3- Promover a visibilidade social e cultural das dinâmicas de cidadania
activa, paritária e responsável, de pessoas, grupos informais e de organizações, desenvolvidas neste território, bem como
a divulgação de boas práticas neste domínio. 4 - Valorizar socialmente e culturalmente a participação dos Homens na vida
privada promovendo a emergência/visibilidade de novos valores masculinos ligados ao assumir de novas
responsabilidades e maior envolvimento na vida familiar. 5 - Estimular dinâmicas organizacionais inovadoras, através da
promoção do trabalho em rede entre grupos informais centrados em problemas/temas, grupos formais associativos e
outros, e a Rede Social, incluindo a partilha de recursos.
O projecto visa mobilizar a comunidade para uma participação activa, responsável e paritária, promovendo a construção,
da base para o topo, de soluções facilitadoras da Igualdade de Género e Conciliação.
Desenvolve uma metodologia de análise do território, que tem a Análise de Género como uma das linhas estratégicas de
acção, dando suporte à tomada de consciência colectiva das diferenças de viver um bairro no feminino e no masculino,
reflectindo e analisando estes dois olhares, identificando problemas e soluções em paridade.
Laboratórios de Participação Cívica e Mesas de Concertação, mediadas pela Autarquia, constituem-se no canal de
auscultação/diálogo paritário entre instituições e munícipes.
O envolvimento de grupos diversificados de mulheres e de homens e, progressivamente de instituições, em torno de
diagnósticos e propostas que emergem, é gerador do empoderamento de todos/as os/as intervenientes, permitindo
reconfigurar necessidades/oportunidades/iniciativas.
Serão desenvolvidas medidas de “acção positiva” para o envolvimento de migrantes, jovens e pessoas com deficiência.
Campanhas de sensibilização asseguram a visibilidade de todo o processo.

Entidades a envolver
Autarquias, Associações e Organização da sociedade civil, grupos informais que têm intervenção no Bairro da Bela Vista.
Promotor: SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social.
Parceiro: Câmara Municipal de Setúbal.
Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
O Projecto decorre entre 15/12/08 a
31/12/2010.

Volume Total de financiamento - 143 943€

Projecto Financiado pelo FSE,
QREN, POHP- Medida 9.7.3
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OBSERVAÇÕES
O projecto Laboratório de Cidadania decorre no Concelho de Setúbal e tem o envolvimento e participação activa da CM
Setúbal, e terá uma linha de colaboração estreita com o projecto agora apresentado pela Autarquia - Politicas de Cidade Parcerias para a Regeneração Urbana para o Bairro da Bela Vista.
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Identificação da acção complementar
v 14 C– Rede de Hortas Urbanas de Cariz Social

Descrição sumária
Os três bairros que compõem o chamado Bairro da Bela Vista são de realojamento, de cooperativas de habitação, de
construção a custos controlados, de contratos para desenvolvimento da habitação e de programas de promoção directa.
A deslocação desta população para os bairros deveu-se principalmente à expansão industrial, ao êxodo rural e à
descolonização. Estas origens diversas, a que em muitos casos falta uma certa cultura urbana, originou um forte
desenraizamento e uma fraca agregação social, o que aliado à desclassificação social dos bairros originou graves
problemas de pobreza e exclusão social, nos quais é importante e prioritário intervir.
O planeamento do território, nomeadamente das cidades, será tanto mais eficaz se se respeitar os diferentes valores e
potencialidades do território mas garantindo as mesmas condições e perspectivas de vida e de dignidade tanto das
populações que aí residem, sendo um factor fundamental no desenvolvimento de comunidades com características
específicas e que se debatem com vários problemas de ordem social, económica e cultural.
Assim sendo, considera-se importante ter-se presente, no desenvolvimento de modelos estruturais de intervenção em
bairros críticos e com necessidades especiais de regeneração urbana, os seguintes objectivos:
§ A qualidade das cidades;
§ A revitalização da agricultura, num contexto de suporte da economia familiar e requalificação da
estrutura ecológica da cidade;
§ A defesa do património.
Assim sendo, o projecto tem como base o Quadro-Programático das Acções Prioritárias para a UT (Unidade Territorial)
Bairro da Bela Vista, definido no Instrumento Estratégico Complementar da revisão do PDM de Setúbal - Agenda Local 21
– Unidades Territoriais, respeitante designadamente ao vector Ecologia Urbana, que procura que o Bairro da Bela Vista
tenha uma forte e visível melhoria no seu desempenho ambiental, nomeadamente no âmbito da eficiência energética, na
adopção de melhores comportamentos relativamente aos Resíduos Sólidos e à Higiene Pública, com a criação de mais e
melhores espaços verdes públicos e uma maior produção de alimentos em hortas urbanas para consumo familiar.
Este projecto tem como objectivo principal promover a requalificação e aproveitamento de espaço público não edificandi
no Bairro da Bela Vista e zona envolvente, mais concretamente junto ao Forte da Bela Vista e Manteigada, com clara
apetência para a prática de agricultura de subsistência, que para além de dar resposta a problemas aí existentes, visa
também criar condições de base a economias domésticas alternativas e a práticas saudáveis de consumo e ocupação dos
tempos livres de forma positiva para a população activa do Bairro. É um meio saudável dos moradores utilizarem os seus
tempos livres e de retirarem algum proveito para a sua economia doméstica, constituindo aqueles locais espaços de
socialização e de exercício físico.
Este projecto consiste na concretização de uma rede local de Hortas Urbanas de cariz Social, que apoie a economia das
famílias residentes, a qual incide especificamente na zona do Bairro da Bela Vista e Manteigada, englobando:
beneficiação de espaços públicos não edificandi desvitalizados através da criação de espaços delimitados de cultivo com a
instalação de abastecimento de água para rega, renovação de vedações e áreas de apoio e promoção da compostagem
doméstica.

Entidades a Envolver
Promotor – Câmara Municipal de Setúbal
Parceiros – IHRU; Cooperativa de Habitação da Manteigada.
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Identificação da acção complementar
v 15 C– Programa PARES

Descrição sumária
No âmbito do PROGRAMA PARES, serão criadas, nos Bairros da Bela Vista e Manteigada, como Respostas Sociais três
Creches, com a capacidade total de 198 lugares, o que dará origem a 63 postos de trabalho.

Entidades a Envolver
- ISS - CDSS
- Câmara Municipal de Setúbal
- Associação para a Creche e Jardim de Infância A Joaninha
- Associação Jardim de Infância O Sonho
- Associação de Solidariedade Social dos Professores - A.S.S.P.

Programação física, volume de investimento e fontes de financiamento
- Associação p/a Creche e Jardim de Infância A Joaninha: Creche - Investimento total 510,000€ (investimento público
338,075€; investimento privado 159,175€);
- Associação Jardim de Infância O Sonho: Creche - Investimento total 641,700€ (investimento público 332,999€;
investimento privado 180,001€);
- Associação Solidariedade Social dos Professores A S S P: Creche - Investimento total 655,398€ (investimento público
153,755€, investimento privado 65,895€).
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Identificação da acção complementar
v 16 C– Criação da Orquestra Geração

Descrição sumária
Este projecto da orquestra baseia-se no método seguido na Venezuela no Sistemas das Orquestras Sinfónicas e Infantis,
sistema que já tem quase 40 anos e que envolve anualmente mais de 200 000 crianças. Os resultados deste sistema
enquanto projecto de educação pela música estão à vista de todos e o contributo para o desenvolvimento das crianças e
para a sua integração são reconhecidos.
O objectivo desta orquestra é promover a integração social das crianças e jovens através da música, partilhando saberes e
talentos, cumprindo regras e desenvolvendo competências pessoais e sociais importantes. Este modelo de intervenção
decorre com população que reside em bairros críticos e em condições de vulnerabilidade sócio-económica.
O ensino da música e a coordenação do projecto da orquestra é assegurado por uma Escola de Música com formadores
cuja formação específica capacita-os para seguirem a metodologia venezuelana que já tem resultados bem comprovados.
O conhecimento empírico de quase 2 anos de realização deste projecto, no país, aconselha a que a Câmara Municipal seja
um parceiro no projecto e um outro parceiro importantíssimo é uma Escola que consiga disponibilizar salas para os
ensaios e que consiga envolver os seus professores (não só os de música) no apoio ao projecto.
A intervenção constrói-se no dia-a-dia com o envolvimento de todos. O projecto decorre com o envolvimento das famílias
e ainda o devido acompanhamento e mediação. Trata-se de um projecto muito exigente que pretende envolver a partir
do 3º ano 80 crianças.

Entidades a Envolver
Promotor: Cáritas
Parceiros: Fundação Calouste Gulbenkian e Câmara Municipal de Setúbal.
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5. Modelo de Gestão
Este Capítulo tem como objectivo explicitar o Modelo de Gestão proposto para a implementação do
RUBE, evidenciando todo o conjunto de aspectos e processos que influíram na sua formatação final e as
directrizes estabelecidas para a respectiva implementação. Esta explicitação assenta nos seguintes três
pontos fundamentais:
·
·
·
·

Parceria Local e Estrutura de Implementação (Capítulo 5.1);
Plano de Monitorização (Capítulo 5.2.);
Plano de Avaliação (Capítulo 5.3.)
Plano de Divulgação e Comunicação (Capítulo 5.4).

5.1. Parceria Local e Estrutura de Implementação
O RUBE foi elaborado de modo a constituir um referencial estratégico integrado para a regeneração
urbana dos Bairros da Bela Vista e zona envolvente que tem uma dimensão programática inscrita em
projectos e acções concretas de intervenção nesta área do Município.
Sendo claro o papel de liderança que a Autarquia assume neste processo, é também evidente que o RUBE
não se pretende constituir como um instrumento unicamente autárquico: o desafio (plenamente
assumido) é, precisamente, o de assumir o RUBE como um instrumento mobilizador e congregador das
vontades e recursos dispersos por uma gama diversificada de actores locais. Por esta razão, torna-se
evidente a necessidade de estruturar um modelo organizativo que regule as relações inter-institucionais
decorrentes deste exercício de cooperação e especifique o papel e as responsabilidades que competem a
cada Parceiro.
Assim, e para além da referida liderança, importa começar por reconhecer à Câmara Municipal de Setúbal
o papel de principal dinamizador da Parceria Local que está subjacente ao RUBE, desempenhando
também a função avalizadora do interesse público que se considera inerente às diferentes intervenções
(Projectos e Acções Complementares) que materializam o Programa.
No que especificamente diz respeito aos Projectos candidatados no âmbito do Regulamento Específico
“Parcerias para a Regeneração Urbana”, a Câmara Municipal de Setúbal desempenha juntamente com a
Associação Cristã da Mocidade o papel de Parceiro Beneficiário (o qual, de acordo com a legislação
aplicável, abrange os operadores responsáveis pelo arranque ou arranque e execução de uma ou mais
operações alvo de co-financiamento no quadro do referido Regulamento Específico).
Os Projectos que constituem o RUBE estão co-substanciados naquela que tem sido a intervenção do
Município nos Bairros da Bela Vista e zona envolvente, em conjunto com diferentes entidades e
instituições locais identificadas no Protocolo de Parceria Local.
Os signatários do Protocolo de Parceria Local desempenharam um papel fundamental na viabilização das
Acções Complementares que materializam o RUBE, sendo por isso considerados como Parceiros de pleno
direito numa estratégia que, como se tem vindo a fazer referência, extravasa os limites específicos do
Regulamento Específico “Parcerias para a Regeneração Urbana”.
Tendo em conta esta diferenciação prévia está-se agora em condições de proceder à definição da
estrutura de implementação do RUBE. Assim, e em primeiro lugar, entende-se que o desenho e
operacionalização de um modelo organizativo adequado para prosseguir esta missão deve assentar na
preservação e afirmação da individualidade institucional de cada Parceiro, opção que, para além de
permitir uma mais clara definição de papéis e responsabilidades, possui a grande vantagem de evitar a
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criação de uma nova entidade que poderia sempre sofrer de excessiva artificialidade e ser portadora de
custos adicionais não desprezáveis.
Em segundo lugar e em linha com o Regulamento Específico “Parcerias para a Regeneração Urbana”,
entende-se que a estrutura de gestão operacional do RUBE deve estar sediada no Município e ser
directamente assessorada por uma equipa composta por técnicos municipais, sem prejuízo do recurso a
capacidades instaladas nos restantes Parceiros. Esta opção permite reconhecer o papel liderante e
mobilizador que compete ao Município, uma vez que constitui o único Parceiro que dispõe de atribuições
e competências legalmente conferidas para assegurar uma visão integrada do interesse público na gestão
do RUBE.
Em terceiro lugar, e consequência das opções anteriores, impõe-se a constituição de uma estrutura
vocacionada para o acompanhamento participado de implementação do RUBE, composta por todos os
Parceiros associados ao Programa. Tratar-se-á de um espaço flexível de concertação inter-institucional
com funções essencialmente consultivas e sem custos directos relevantes para cada um dos seus
membros, mas à qual deverá estar associado um papel activo e fundamental no apoio à actividade da
Unidade de Direcção do RUBE.
Por último, considera-se fundamental assegurar uma adequada gestão e responsabilização ao nível da
execução da carteira de Projectos e Acções Complementares que materializa a estratégia do RUBE. Mais
uma vez, defende-se uma solução que evite cargas burocráticas desnecessárias mas que objective os
papéis, responsabilidades e fluxos de informação necessários para permitir uma gestão rigorosa e
integrada do RUBE.
Desta forma, o modelo de gestão do RUBE que decorre da aplicação destes princípios e requisitos
contempla a constituição e montagem das seguintes três estruturas:
·
·
·

Unidade de Direcção;
Conselho Consultivo e de Acompanhamento;
Estrutura de Apoio Técnico.

A Unidade de Direcção corresponde à estrutura a quem estará atribuída a gestão operacional e
permanente do RUBE, estando funcional e juridicamente integrada no Município, a quem compete
suportar todos os custos inerentes ao seu funcionamento. Enquanto responsável pela coordenação global
do RUBE, esta Unidade terá como missão:
·
·

·
·

·
·

a elaboração de planos anuais de actividade e de relatórios anuais de actividade baseados no
acompanhamento e monitorização da execução física e financeira de acordo com o Plano de
Monitorização proposto, sem prejuízo de elaboração de relatórios com periodicidade inferior;
a promoção de actividades de animação da Parceria Local, incluindo aí a dinamização do
Conselho Consultivo e de Acompanhamento, o estímulo à concepção e operacionalização de
novas Acções Complementares e a participação em acções de intermediação institucional e
técnica entre Parceiros;
a programação detalhada e a implementação do Plano de Divulgação e Comunicação da
intervenção junto dos diferentes públicos-alvo;
a articulação dos Parceiros com entidades públicas e privadas que, não integrando a Parceria
Local, sejam relevantes para a concretização da estratégia proposta, procurando
complementaridades e soluções inovadoras para potenciar os resultados das diferentes
intervenções;
o apoio directo aos diferentes Parceiros nas diferentes fases do ciclo do projecto, desde o
lançamento ao encerramento (preparação de dossiers de candidatura, pedidos de pagamento,
etc);
a articulação com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela Política de Cidades Polis
XXI, designadamente o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Regional e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
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Para o desenvolvimento destas actividades, a Unidade de Direcção do RUBE será directamente apoiada
por uma Estrutura de Apoio Técnico, a qual será composta por técnicos vinculados à Câmara Municipal de
Setúbal.
O Conselho Consultivo e de Acompanhamento corresponde, por seu turno, ao espaço institucional
proposto para agrupar os diferentes Parceiros do RUBE. Esta estrutura é configurada como uma solução
que tem o mérito de não apresentar custos de financiamento relevantes nem significar encargos
adicionais para os diferentes Parceiros, estando orientada para se constituir enquanto fórum permanente
e privilegiado de acompanhamento do RUBE e de debate estratégico sobre os bairros críticos da Bela Vista
e zona envolvente. Trata-se, na prática, de uma estrutura com funções consultivas, esperando-se que
contribua para agilizar e rotinar as relações entre Parceiros e destes com outros actores relevantes, e que
impulsione novas ideias e projectos concretos de intervenção.
Ao Conselho Consultivo e de Acompanhamento compete, em particular:
·
·
·

·

analisar e pronunciar-se sobre os planos anuais de actividade e os relatórios anuais de actividade
preparados pela Unidade de Direcção do RUBE;
participar activamente nas actividades de animação da Parceria Local, incluindo aí a colaboração
na concepção e operacionalização de novas Acções Complementares;
dinamizar e facilitar a articulação dos Parceiros com entidades públicas e privadas que, não
integrando a Parceria Local, sejam relevantes para a concretização da estratégia proposta,
procurando complementaridades e soluções inovadoras que potenciem os resultados das
diferentes intervenções;
participar activamente na articulação com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela
Política de Cidades POLIS XXI, designadamente o Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Regional e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O modelo de funcionamento do Conselho Consultivo e de Acompanhamento será definido através de
regulamento específico a aprovar por todos os seus membros na fase inicial de implementação do RUBE.
No caso dos Parceiros Beneficiários, importa também fixar aqui como responsabilidades adicionais
aquelas que decorrem da sua participação no Conselho Consultivo e de Acompanhamento as seguintes:
·
·
·

participar activamente nas actividades do Conselho Consultivo e de Acompanhamento do RUBE;
executar os Projectos em que se constituam como promotores ou parceiros, na medida concreta
das suas responsabilidades institucionais e financeiras;
fornecer toda a informação necessária à Unidade de Direcção para que esta desempenhe
eficazmente a sua missão.

A formalização deste modelo de gestão e dos papéis e responsabilidades específicas associadas a cada
Parceiro encontra-se plasmada no Protocolo de Parceria Local, anexo a este documento.
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5.2. Plano de Monitorização
A gestão da implementação do RUBE será directamente apoiada pela montagem de um sistema de
monitorização focalizado nas questões da execução física e financeira da Carteira de Projectos (integrando
também, de forma complementar, a Carteira de Acções Complementares), assumindo por isso uma
orientação claramente operacional. Tal orientação não significa, contudo, que não sejam tomadas em
conta as questões de cariz mais estratégico, fundamentais para a qualidade do desenho e dos efeitos do
RUBE, mas tão somente que se pretende assegurar a utilidade desse sistema na sua gestão operacional.
O sistema de monitorização do RUBE, a especificar na fase de arranque da sua implementação através de
um Plano de Monitorização mais detalhado, é assim concebido como um instrumento que deverá
permitir:
·
·
·
·

programar as actividades a desenvolver pelos diferentes Parceiros no horizonte temporal de
vigência do RUBE (incluindo na óptica do curto prazo), estabelecendo e alocando tarefas e prazos
de execução concretos;
acompanhar sistematicamente e em tempo real a execução física e financeira da Carteira de
Projectos (numa óptica global e de projecto-a-projecto), detectando desvios e dificuldades de
implementação face à programação inicial;
estruturar abordagens e soluções de execução adequadas que permitam corrigir os desvios e
ultrapassar as dificuldades de implementação detectadas;
fornecer informação de suporte à produção de relatórios anuais de execução sem prejuízo de
relatórios com periodicidade inferior.

De acordo com o modelo de gestão proposto, a responsabilidade de preparação e gestão do Plano de
Monitorização está atribuída à Unidade de Direcção do RUBE, embora para esse efeito se revele
fundamental o envolvimento permanente dos diferentes Parceiros. Este envolvimento será efectuado a
quatro níveis principais:
·
·
·
·

validação global do Plano de Monitorização proposto pela Unidade de Direcção;
validação global dos plano de actividades propostos pela Unidade de Direcção;
validação global dos relatórios de execução produzidos pela Unidade de Direcção;
fornecimento da informação necessária à alimentação integral e atempada do sistema de
monitorização.

5.3 Plano de Avaliação
A gestão de um Programa com a complexidade do RUBE e que prevê uma intervenção com resultados a
curto, médio e longo prazo, será co-substanciada num modelo de investigação-acção, que através do
Plano de Monitorização preconizado, permita uma avaliação contínua, a análise dos resultados e da
eficiência e eficácia do Programa, para uma crescente adequação da intervenção às necessidades
identificadas.
A avaliação desenvolve-se em três vertentes (interna, de acompanhamento e sumativa) e será
acompanhada pela Unidade de Direcção, ao qual compete:
· criação dos instrumentos de avaliação e definição da periodicidade da sua aplicação;
· recolha sistemática da informação;
· aplicação periódica dos instrumentos de avaliação;
· análise da informação;
· elaboração de relatórios e outros documentos técnicos de avaliação (semestralmente e no final
do Programa);
· dinamização de momento para divulgação de resultados.
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Para o desenvolvimento destas actividades, a Unidade de Direcção do RUBE será directamente apoiada
pela Estrutura de Apoio Técnico, referida na primeira parte deste capítulo.

5.4 Plano de Divulgação e Comunicação
A implementação do RUBE será acompanhada pela realização de um conjunto articulado de acções de
divulgação e comunicação dirigida aos diferentes públicos-alvo. O Plano de Divulgação e Comunicação do
RUBE tem assim como objectivos gerais os seguintes:
·
·
·
·

promover uma ampla divulgação das intervenções previstas para os bairros da Bela Vista e zona
envolvente;
evidenciar os efeitos positivos e negativos das intervenções previstas para a regeneração urbana
dos bairros da Bela Vista e zona envolvente;
fomentar uma forte identificação colectiva com a estratégia de regeneração urbana para os
bairros da Bela Vista e zona envolvente;
gerar iniciativas e comportamentos conducentes ao reforço do sentimento de pertença e à
dinamização e manutenção das intervenções previstas.

As exigências e implicações associadas a um processo de regeneração urbana como aquele que se
pretende encetar abrangem um conjunto diversificado de agentes, razão pela qual se justifica o recurso a
estratégias de comunicação igualmente referenciadas. Desta forma, foram considerados como principais
públicos-alvo do Plano de Divulgação e Comunicação os seguintes:
·
·
·
·

população residente nos bairros da Bela Vista e zona envolvente;
população em geral;
operadores de comércio e entidades com intervenção nestes territórios;
operadores da imprensa, rádio e comunicação local.

Na concepção e implementação do Plano de Divulgação e Comunicação pretende-se assegurar um fluxo
de informação permanente e ajustado aos diferentes momentos de execução do RUBE e dos respectivos
projectos. A natureza específica do processo comunicacional de uma intervenção deste tipo (na prática,
um conjunto de intervenções) aconselha, porém, a uma elevada capacidade de ajustamento do esforço e
tipo de acções a desenvolver ao longo do horizonte temporal adoptado (3 anos), justificando-se por isso
que a macro-programação aqui apresentada revista um carácter indicativo e vá sendo progressivamente
ajustada e especificada em planos anuais ou mesmo semestrais de comunicação.
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Públicos-Alvo
Tipologia de Acções de
Comunicação

Apresentação Global do
RUBE

Informação
Regular sobre as
Intervenções

População Residente População em Geral
Sessão Pública,
Website CMS, Jornal
Municipal

Operadores de
Comércio e Entidades

Operadores de Imprensa,
Rádio e Comunicação
Local

Sessão Pública,
Sessão Pública, Website
Website CMS, Jornal
CMS, Jornal Municipal
Municipal

Sessão Pública, Website
CMS, Nota de Imprensa

Arranque

Website CMS,
Mailing, Jornal
Municipal

Website CMS, Jornal
Municipal

Website CMS, Mailing,
Jornal Municipal

Website CMS, Nota de
Imprensa

Execução

Website CMS,
Mailing, Jornal
Municipal

Website CMS, Jornal
Municipal

Website CMS, Mailing,
Jornal Municipal

Website CMS, Nota de
Imprensa

Conclusão

Website CMS, Jornal
Municipal

Website CMS, Jornal
Municipal

Website CMS, Jornal
Municipal

Website CMS, Nota de
Imprensa

Website CMS,
Mailing, Jornal
Municipal

Website CMS, Jornal
Municipal

Website CMS, Mailing,
Jornal Municipal

Website CMS, Nota de
Imprensa

Encontro Público

Como se pode constatar, a estratégia de comunicação do RUBE está estruturada com base em momentoschave da sua implementação, designadamente:
·
·
·

o início do RUBE;
a fase de implementação do RUBE e, em concreto, dos diferentes Projectos e Acções que o
compõem;
o encerramento do RUBE.

No primeiro momento apontado, o objectivo central consiste em assegurar que os objectivos e conteúdos
do RUBE são eficazmente transmitidos aos diferentes públicos-alvo.
No segundo momento, que se prolonga ao longo de todo o período de vida útil do RUBE pretende-se
assegurar a difusão de informação relativa ao seu processo de implementação. A estratégia de
comunicação aplica-se, nesta etapa, a cada Projecto/Acção em particular, providenciando informação
ajustada aos diferentes públicos-alvo em todas as fases da respectiva implementação (arranque, execução
e conclusão). Deve referir-se que o esforço de comunicação será especialmente direccionado no sentido
dos públicos-alvo que serão afectados de forma mais directa por cada Projecto/Acção, justificando-se
uma maior personalização nesta fase do processo.
Por fim, no terceiro momento pretende-se sobretudo dar conta aos diferentes públicos-alvo das
realizações e resultados do RUBE. A realização de um Encontro Público onde sejam apresentados os
resultados dos Projectos/Acções e se reflicta em conjunto com os Parceiros Locais e população dos bairros
da Bela Vista e zona envolvente estratégias que contribuam para a manutenção e utilização dos espaços
requalificados. Este Encontro poderá ser complementado por uma exposição fotográfica que documente
o antes, o durante e o depois das intervenções.
Refira-se, finalmente, que praticamente toda a estratégia do Plano de Divulgação e Comunicação
assentará em instrumentos de comunicação – o mix de comunicação – já existentes e testados, como é o
caso do website do Município e do Jornal Municipal, o que se traduz numa evidente economia de meios.
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