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A Iniciativa Liberal apresenta, pela primeira vez, a sua candidatura autárquica ao
município. Apresentamos o programa #Viver Setúbal! 

Um programa focado na mudança e prosperidade da cidade de Setúbal e dos
munícipes, através de uma nova abordagem na relação entre a autarquia e os
munícipes e de políticas voltadas para o progresso do município e para a
qualidade de vida dos cidadãos. É necessário romper com décadas de gestão
autárquica enraizadas no século passado e com políticas de gestão pouco
pautadas pela excelência de serviço ao munícipe.

Em Setúbal todos, sem exceção, temos o direito de vivermos a vida que
escolhermos, de tomar as decisões por nós mesmos, de sonhar e de ter a
oportunidade de trabalhar para atingir os sonhos de cada um. A isto chama-se
liberdade e está na base do liberalismo que defendemos para Portugal e para
Setúbal.

A Iniciativa Liberal apresenta-lhe o Programa VIVER SETÚBAL. A nossa visão para
um município mais desenvolvido, socialmente mais coeso, com soluções de
mobilidade mais sustentáveis, com melhores serviços municipais, uma autarquia
responsável e responsiva, com processos transparentes e eficientes. Em suma,
um concelho mais liberal.

Acreditamos numa Setúbal melhor em todas as vertentes e estamos preparados
para trabalhar em prol do município de Setúbal e de todos os Setubalenses.

#ViverSetúbal!

INTRODUÇÃO
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"Aceitei o convite que o Iniciativa Liberal me endereçou para ser cabeça de

lista à Câmara de Setúbal por acreditar que o concelho tem um grande

potencial de atratividade aos olhos dos investidores e também de oferecer

prosperidade e emprego aos seus habitantes.

O concelho de Setúbal tem todas as condições para fixar grande parte da sua

população, não servindo apenas de satélite de Lisboa.

Acredito que com este grupo de trabalho iremos de certeza marcar a

diferença em relação às anteriores gestões autárquicas, para melhor.

CONSTRUIREMOS UM MELHOR FUTURO PARA SETUBAL, TRABALHANDO

NO PRESENTE, CORRIGINDO OS ERROS QUE FORAM FEITOS NO PASSADO."

Carlos Cardoso

#ViverSetúbal!

Caro Setubalense
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A nossa VISÃO
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Recolocar Setúbal no patamar de potência económica, apresentar planos
específicos para que Setúbal, assim como todo o município, seja uma cidade
com uma economia pujante

Tornar Setúbal numa cidade agradável para viver através de planos de
mobilidade urbana e urbanismo eficientes, inspirando-se nas melhores
práticas europeias

Desburocratizar, reduzir impostos, trazer empregos qualificados e dinamizar
a economia local

Ter planos de Coesão e Apoio Social eficazes na ação direta ao cidadão

Gerar crescimento sustentável diminuindo o tráfego rodoviário no centro da
cidade, melhorando os transportes coletivos e incrementando a mobilidade
em modos suaves

A Iniciativa Liberal apresenta-lhe o Programa VIVER SETÚBAL, a nossa visão
para um município mais desenvolvido, socialmente mais coeso, com soluções
de mobilidade mais sustentáveis, com melhores serviços municipais, uma
autarquia responsável e responsiva, com processos transparentes e eficientes. 

Temos como prioridade: desburocratizar, reduzir impostos, trazer empregos
qualificados, melhorar a formação dos nossos jovens e dinamizar a economia
do nosso município. 

Pretendemos reduzir as saídas diárias do município, desenvolvendo planos para
a captação de empresas para a nossa cidade e suas áreas periféricas.

Queremos

Queremos tornar Setúbal numa das cidades mais importantes do país e das
mais agradáveis para se viver e se querer viver. 

Se pensa e ambiciona, como nós, em construir uma cidade de que nos
possamos orgulhar cada vez mais, a Iniciativa Liberal é a opção nestas eleições
autárquicas.



Os nossos PILARES
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A nossa Visão para Setúbal assenta em cinco pilares 

+ PARTICIPAÇÃO
Defendemos um modelo de gestão autárquica com elevado nível de cidadania

participativa, uma gestão autárquica de porta aberta para a resolução dos

problemas dos munícipes.

+ TRANSPARÊNCIA
Defendemos uma governação local transparente e eficiente, e o escrutínio cívico

informado de forma fidedigna, completa, compreensível e de fácil e livre acesso.

Defendemos que as estruturas autarquicas (politicas e administrativas) devem ser

geridas de forma sustentável, evitando desperdícios e despesismos, que são

inaceitáveis e devem ser punidos e eliminados do sistema.

+ SUSTENTABILIDADE

Defendemos que os projetos e serviços autárquicos, que são imprescindíveis para a

gestão do espaço público, devem ser de qualidade e ser estruturados com

propósito, devem ter planeamento, rigor e eficiência, e devem ser focados em

melhorias contínuas e no aumento da competitividade dos vários agentes

económicos do município.

+ COMPETITIVIDADE

Defendemos que o poder político e administrativo deve ter máximo respeito pelo

tempo do cidadão, defendemos a simplificação e a descomplicação, a redução da

complexa teia administrativa, especialmente da burocracia a que o cidadão é

sujeito.

+ EFICIÊNCIA
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SETÚBAL 
MAIS TRANSPARENTE

GOVERNAÇÃO LOCAL E
TRANSPARÊNCIA

Mais transparência, mais escrutínio e
menos burocracia
Para a Iniciativa Liberal, o munícipe é a prioridade de uma autarquia. A autarquia deve servir o
munícipe com elevados índices de qualidade e transparência, sendo que o munícipe deve ser
perspetivado como cliente e não como contribuinte.

A Iniciativa Liberal entende que o poder político está ao serviço do cidadão e o poder local deve
ser exercido com proximidade, devendo poder ser permanentemente escrutinado e
responsabilizado. O poder local deve ouvir os cidadãos, responder e comunicar adequadamente
com máxima transparência e visibilidade. A administração local deve ser eficiente, isenta e justa
da causa pública, ou seja, exige-se que atue com ética.

A qualidade dos serviços prestados e a sua excelência, são uma missão da nossa visão para uma
gestão autárquica de excelência. Para dar cumprimento a este desígnio a Iniciativa Liberal
propõe um leque de medidas quer na Governação Local quer na Transparência que beneficiarão
os munícipes e o município.
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1. Descentralização - Potenciar a descentralização de serviços da Câmara para as Juntas de
Freguesia, baseado em critérios de eficiência e considerando o serviço ao munícipe;

2. Definição de modelos orientadores de boas práticas de contratação pública -
disponibilização de todos os contratos de bens e serviços por fornecedores, bem como
informação adicional de todas as peças contratuais, permitindo um maior escrutínio por parte
dos munícipes;

Governação Local



 
3. Rotinas de governação por proximidade - criar rotinas de descentralização das
tutelas/vereação para se deslocarem ao terreno e conhecerem as melhores ideias e as
atividades "reais";
 
4. Assembleia Municipal mais escrutinadora -Atualmente, a gestão camarária pode
adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 665.000€ sem necessitar da
aprovação da Assembleia Municipal, propomos reduzir por regimento interno para Zero,
passando este tipo de negócios a serem possíveis apenas mediante a aprovação
maioritária da Assembleia Municipal. Esta medida incentiva a transparência e escrutínio
do património público e da aplicação dos impostos

Governação Local

Transparência
1. “Agência municipal” para a transparência e cidadania - pretendemos criar um órgão que
deverá promover a transparência e abrir canais diretos de participação por parte dos cidadãos
e das empresas para a denuncia e acompanhamento das situações em averiguação, quer
tenham origem em concursos públicos, subornos ou extorsão;
 
2. Transmissão e gravação online de reuniões do executivo e da Assembleia - esta medida
traz uma maior transparência, maior confiabilidade e maior proximidade dos cidadãos aos
processos de decisão dos órgãos autárquicos, contribuirá igualmente para a diminuição e
eliminação da permissividade dos lobbies à porta fechada;
 
3. Gabinete de Apoio a Novos Residentes - Criar um gabinete vocacionado para o apoio a
novos residentes com as funções de informar, orientar e apoiar todos os trâmites
administrativos necessários à integração de todos os que pretendam passar a residir em
Setúbal
 
4. Separação entre Autarquia e Órgãos de Comunicação Social - Garantir absoluta separação
entre Estado (Autarquia) e os órgãos de comunicação social. Abolir quaisquer participações
sociais, subsídios diretos, avenças (exemplo publicidade) que possam configurar formas de
dependência económica da comunicação social, seja local seja nacional, perante o poder
politico. 
 
5. Portal de recrutamento Autárquico - Disponibilização online das vagas disponíveis em
todas as estruturas municipais, bem como informação adicional sobre os processos de
seleção e escolha dos candidatos
 
6. Criação do Provedor do Munícipe - Órgão isento e integrado dentro da área jurídica do
município, é a figura que deverá defender os interesses do munícipe consubstanciados na lei
e na relação com a autarquia
 
7. Independência na avaliação de infrações ao Código de Ética - Assegurar que os
responsáveis por avaliar eventuais infrações ao Código de Ética são independentes dos
órgãos autárquicos, em colaboração com instituições com trabalho reconhecido na área da
transparência e ética
 

GOVERNAÇÃO LOCAL E TRANSPARÊNCIA
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO

Melhor educação, mais formação e
empreendedorismo
A educação é uma das áreas mais importantes do desenvolvimento social, e por isso deve
contar com a colaboração das escolas e famílias. Para promover essa colaboração, bem como
resolver os deficites educacionais de Setúbal, a formação em empreendedorismo, segurança
urbana e cidadania devem passar a fazer parte da oferta escolar e serem tratadas de maneira
essencial e prioritária, quer para jovens quer para adultos.

O governo delegou aos municípios o papel mais importante no âmbito do ensino, que é a
educação básica. A autarquia de Setúbal, com essa responsabilidade, tem o papel de juntar a
escola, a família e a sociedade num projeto de construção de uma sociedade melhor, focado na
boa formação dos indivíduos para que eles tenham sucesso pessoal e profissional no futuro.

Dentro do atual modelo, devemos tornar a gestão do ensino mais eficiente com o objetivo de
propiciar o melhor ambiente escolar para o aluno, aumentando os esforços para reduzir o
absentismo dos professores e melhorar a formação.

SETÚBAL 
MAIS EMPREENDEDOR
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Educação

1. Abandono escolar - Articulação entre Associações de carácter social - promover ações
articuladas com as diversas instituições de caráter social existentes no nosso município para
entender e colmatar o grave problema do abandono escolar.
 



2. Escola + Social - as escolas podem acrescentar mais valor à comunidade servindo como
ponto de apoio à inclusão social e ao bem estar dos nossos jovens através de:
- Alargamento do horário de utilização dos espaços da escola, disponibilização dos mesmos
para a sociedade 360 dias por ano, ex: aluguer de campo de jogos ou pavilhões, aluguer de
salas para formação, aluguer de pavilhões para festas;
- Reforço ao fim de semana - oferecer um reforço escolar aos fins de semana para as crianças
e jovens, que não estejam a conseguir acompanhar o ritmo das aulas
- Abrir a escola à iniciativa privada e social, disponibilizando algumas salas da Escola aos fins
de semana, em horário pós-laboral e em período de férias, para a realização de ações de
formação para crianças, jovens e adultos
- Formação extracurricular -alargar a oferta "escolar" com formação extracurricular e
atividades para ocupação dos jovens;
- Alimentação para alunos carenciados aos fins-de-semana e em período de férias. 
 
3. Refeições escolares - Continuaremos a assegurar as refeições escolares dos jovens mais
carenciados estabelecendo parcerias com a iniciativa privada para oferecer nas escolas
básicas uma alimentação saudável
 
4. Revisão da Rede Educativa Concelhia - não cabe à Câmara Municipal gerir diretamente os
estabelecimentos de Pré-Escolar (Jardins de Infância), mas sim garantir que a oferta do
Privado/Social existe e chega a todos os cidadãos, sendo prestada de acordo com critérios
definidos e aceites pela sociedade. Neste sentido pretende-se:
- Criar uma matriz de funcionamento, com critérios e exigências, a recomendar/exigir aos
estabelecimentos privados de Pré-Escolar
- Privatizar/Concessionar estabelecimentos de Pré-Escolar existentes no Município a
entidades privadas ou de cariz social com o compromisso de cumprirem o regulamento
definido no ponto anterior. 
- Institucionalização do Cheque Pré-escolar a atribuir a todos os pais do Município inseridos
nos grupos carenciados previamente identificados, que lhes permitirá colocar as crianças em
qualquer dos estabelecimentos do concelho que sejam aderentes. O pagamento será feito
diretamente pela Câmara Municipal ao estabelecimento, enquanto for essa a escolha do
Encarregados de Educação.
- Criação de um departamento interno na Câmara Municipal, cujo objetivo será gerir
operacionalmente os pais inscritos, os pagamentos e os Estabelecimentos Inscritos, e
também criar condições que permitam aferir de forma transparente a qualidade do processo
a nível dos estabelecimentos, dos pais e das crianças.
 
5. Reabilitação da Escola Secundária du Bocage - Insistiremos junto do governo central na
urgência da reabilitação da Escola Secundária du Bocage bem como na manutenção anual de
todas as escolas públicas do município.
 
6. Melhoria e instalação de climatização nas escolas - Promoveremos a instalação de meios
de climatização adequados em todas as salas de aulas contribuindo para o bem estar das
crianças e jovens durante o período de aulas.
 

Educação

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
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Formação

1. Programa de formação para o Imigrante não falante de Português - para melhorar a
integração destas pessoas, quer em meio social quer profissional, pretendemos criar um
programa de acolhimento ao imigrante que inclua a formação na língua portuguesa
 
2. Criação de Pólo de Formação em segurança industrial, naval e aeroportuária - promover
a criação de um Pólo de Formação em engenharia de segurança com a colaboração dos
Serviços Municipais de Proteção Civil, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Serviços
de Bombeiros, empresas do Município e o Instituto Politécnico de Setúbal.
 

Empreendedorismo

1. Criação de um Hub de
Inovação Social - fomentar o
empreendedorismo social no
concelho através da criação de
um Hub de Inovação Social que
contribuirá para a diversificação
de oferta nos projetos sociais,
estimulará a inovação aplicável
ao bem estar das pessoas e à
melhoria da qualidade de vida
através de projetos inclusivos. 

2. Captação de
empreendedores e Nómadas
Digitais - A procura ativa e
captação de empreendedores
passará a ser uma área central
da nossa gestão, procurando
igualmente captar desde
nómadas digitais a
empreendimentos de grande
envergadura que contribuam
para o desenvolvimento da
cidade.



CIDADANIA
PARTICIPATIVA

Mais participação, melhor democracia
A cidadania participativa é uma das características de uma sociedade dinâmica e democrática,
para que a mesma possa ser exercida é necessário que as autarquias tomem medidas concretas
para facilitar o acesso à informação e à participação ativa do cidadão.
O aprofundamento da cidadania participativa deve ser um dos focos dos municípios, para
conseguir responder a este desafio é importante que o município proceda à modernização de
processos e à descentralização de poderes para as freguesias (já indicadas no ponto Governança
Local).

O Poder Local é o lugar de ação por excelência em termos de proximidade ao cidadão pois
permite aos governantes um contacto mais direto com os problemas das localidades e dos
cidadãos.
De igual modo, é também uma esfera privilegiada de poder dos próprios cidadãos, sendo a este
nível que a mobilização para a participação e a cidadania ativa têm mais potencialidades.

Por forma a potenciar a participação ativa dos munícipes apresentamos um conjunto de medidas
focadas na participação ativa do cidadão e nos canais diretos de comunicação com os órgãos
autárquicos.

SETÚBAL 
MAIS PARTICIPATIVO
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1. Assembleia Municipal Jovem - Programa para os agrupamentos escolares do concelho
que visa o desenvolvimento de uma cidadania ativa através da criação da Assembleia
Municipal Jovem. 
Identificação de problemas do concelho pela juventude, discussão e aprovação de propostas
para resolução dos problemas identificados. Seleção por parte da Assembleia Municipal do
melhor projeto e implementação do mesmo.
 
2. Modelos de orçamento participativo - Implementar novamente, e de forma contínua
(anualmente), os modelos de orçamento participativo, votação online dos projetos submetidos
e disponibilidade em tempo real das medidas implementadas com a indicação dos desvios de
tempo e valores de concretização.
 

Programas de cidadania participativa

1. Implementação do Portal “A minha rua” - “A minha rua” está disponível para Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesia e está disponível ao cidadão através do site e-
portugal.gov.pt - https://eportugal.gov.pt/pt/a-minha-rua
Esta medida corresponde a um ato de elevada cidadania porque permite aos cidadãos
reportar as mais variadas situações relativas a espaços públicos, desde a iluminação, jardins,
passando por veículos abandonados ou a recolha de eletrodomésticos danificados. O cuidar
do espaço comum é uma tarefa de todos. Incentivaremos as nossas freguesias a
subscreverem também este programa.
 
2. Caixa de sugestões online - Ponto de contacto com o munícipe para recolha de ideias,
sugestões ou propostas, bem como ponto de situação do contacto efetuado. Disponível online
e de forma transparente para ser consultado por todos os munícipes.
 
3. Abertura de canais diretos de participação por parte dos cidadãos - A participação ativa
dos cidadãos é importante na visão de uma autarquia liberal. O município deve implementar a
abertura de canais diretos de participação por parte dos cidadãos para atos de reclamação,
denúncia ou simples acompanhamento de atividades camarárias, complementares às
soluções supra mencionadas.
 

Canais diretos de comunicação

CIDADANIA PARTICIPATIVA
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DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Mais liberdade económica, menos
taxas e maior competitividade
Para a Iniciativa Liberal a liberdade económica é um dos pilares fundamentais para um
desenvolvimento económico sustentado. Defendemos uma economia livre, sem elevadas cargas
fiscais e sem burocracias ofuscantes. A autarquia deve ser um agente facilitador em vez de um
agente opressor, deve facilitar a instalação e desenvolvimento de empresas, que por sua vez
serão geradoras de emprego e pagarão os seus impostos.

Setúbal tem utilizado a sua localização e a sua importância industrial, para cobrar algumas das
mais altas taxas municipais do país, o resultado desse processo são empresas que optam por se
instalarem em municípios vizinhos, que possuem economias mais “amigas” para os seus negócios.

As dificuldades são acrescidas desde que o governo integrou a península de Setúbal na
nomenclatura de divisão territorial (NUTS) da grande Lisboa, dificultando dessa forma o acesso a
fundos europeus por parte das empresas do nosso município. Não obstante esta condicionante do
NUTS, existem municípios que pertencem à mesma nomenclatura territorial, e com as mesmas
limitações de acesso a fundos comunitários, que têm tido politicas bastante atrativas para a
instalação de empresas o que tem contribuído para a criação de grandes polos empresariais.

É necessário proceder a uma reforma administrativa, cortar gastos desnecessários e,
principalmente, cortar nas taxas e nos impostos municipais para que Setúbal possa atrair boas
empresas e criar bons empregos, tornando-o num município mais desenvolvido, e com a
importância de outrora.

SETÚBAL 
MAIS COMPETITIVO
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É urgente que exista uma melhoria significativa no ambiente económico e social da cidade,
principalmente após os efeitos da pandemia que atualmente vivemos. O foco da gestão
autárquica deve ser a excelência de serviço e a satisfação do cliente (leia-se munícipe ou
empresa) para todas as iniciativas que gerem valor ao município. Este programa vislumbra um
executivo ativo e positivo que, não podendo apagar os erros do passado, tudo fará para minimizar
os seus impactos nas vidas dos cidadãos e empresas.

Para que Setúbal seja uma cidade económica e socialmente desenvolvida propomos um
conjunto de medidas de redução de impostos e taxas, bem como medidas de incentivo ao
investimento e inovação, que permitirão a alavancagem de um melhor futuro para os
Setubalenses e para as empresas residentes em Setúbal.

1. Redução da Taxa de Derrama - Redução da taxa de derrama para 1,25% em 2023 e 1,00%
em 2024. A Lei das Finanças Locais (LFL) no seu artigo 18, permite aos municípios deliberar
anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não
isento de IRC, sendo que Setúbal devido ao pacto de equilíbrio financeiro só poderá rever a
taxa de derrama após 2022, altura em que se concluirá o pacto de estabilidade financeira.
 
2. Redução de IMI à taxa mínima - redução total do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) à
taxa mínima durante o mandato
 
3. Isenção total de IMI e IMT para Jovens até aos 35 anos - Isenção total da taxa de IMI
(Imposto Municipal sobre Imoveis) e de IMT (Imposto Municipal sobre Transações de Imóveis)
até aos 35 anos, para jovens que adquiram o seu primeiro imóvel para habitação própria com
valor patrimonial até 200.000€.
 
4. Taxa mínima legal de IMI – mercado de arrendamento acessível - Aplicação direta da taxa
mínima legal de IMI 0,30% a todos os investidores que coloquem imóveis de habitação no
Mercado de Arrendamento Acessível (medida que complementa com a isenção do IRS e IRC,
aos senhorios e o apoio pelo “Porta 65 Jovem” aos jovens inquilinos).
 
5. Redução da taxa de participação no IRS - Reduzir gradualmente a taxa de participação do
município no IRS, taxa esta que se encontra atualmente nos 5% (máximo), a titulo de exemplo
Lisboa, o município mais rico do país tem uma taxa de participação no IRS de 2,5%.
 
6. Simplificação e/ou redução: Taxas, licenciamentos e outras receitas - Criação do
programa Licenciamento Zero/ Complicação Zero reduzindo as taxas e, principalmente, as
burocracias.
 
7. Devolução da Taxa de Participação do município no IRS - devolução da taxa de
participação do município no IRS a agregados familiares com mais de 2 dependentes
 

Impostos e taxas

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
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1. Gabinete Digital do Investidor  - Criação do Manual Online do Investidor, um repositório
de informação com detalhe de todas as formalidades e obrigações necessárias para criação
e implementação das diferentes atividades económicas no município, e do Gabinete Virtual
do Investidor, que possibilitará a realização por via digital de todos os processos de
licenciamento e obrigações necessárias ao início de novas atividades económicas.
 
2. Eliminação de barreiras e facilitação de entrada de novos negócios no mercado  -
Facilitar a entrada e eliminar barreiras à entrada de novos negócios (registos, autorizações,
licenciamentos etc.), a par com a disponibilização à cabeça de informação, relevante à área
de negócio, que a autarquia detenha e venha a ser necessária, assim como dos
procedimentos exigidos pela autarquia (ponto anterior).
 
3. DOC (Denominação de Origem Certificada) - DoSado - Criar uma marca/selo para
identificação imediata dos produtos alimentares oriundos do Sado. Produtos tais como
peixe, mariscos, conservas, sal, arroz, etc. Trazer valor acrescentado aos produtos da região.
 
4.  Recuperação das Salinas para efeitos terapêuticos  - Promover a recuperação das
salinas do Sado por forma a criar novas ofertas turísticas: visitas a salinas, SPA salino
terapêutico.
 
5. Promoção de eventos de Inovação e de Ideação - Incentiva o espirito inovador e
empreendedor e promove a existência de um ecossistema que por sua vez irá atrair
empresas inovadoras. Por outro lado a ligação entre jovens e empresários, num ambiente de
trabalho conjunto, cria incentivo ao recrutamento de talentos por parte desses empresários
(contributo para emprego).
 
6. Marca “Setúbal+”- Desenvolver a marca “Setúbal+” como uma identidade corporativa da
autarquia, disponível a todas as empresas do concelho que pretendam fazer parte da
“Setúbal+” através de um portal que lhes irá permitir que a marca “Setúbal+” seja um Hub de
empresas de divulgação e promoção conjunta como a cidade do futuro e, em simultâneo
atrair trabalhadores remotos/ Nómadas Digitais pelas suas condições únicas, de
proximidade da capital e a qualidade de vida/condições que oferece.
 
7. Gabinete de promoção (turismo/fiscal) - Criação de um gabinete de promoção
(turismo/fiscal) para os estrangeiros/ comunidades portuguesas que pretendam residir no
centro histórico de Setúbal. Esta proposta visa a atrair o Residente Não-Habitual (RNH), para
o centro de Setúbal uma vez que por norma procuram o lado mais “pitoresco” das cidades. A
longo prazo, trata-se de recuperar o centro da cidade através do investimento na
reabilitação dos edifícios/ aumentar o valor patrimonial, logo maior investimento. Ao
incrementarmos o número de RNH estamos a gerar aumento de receitais municipais ( IMT/
IMI) e a aumentar o consumo nas empresas locais (taxa de derrama) uma vez que por norma
têm maior poder de compra.
 
8. Fábrica das Artes, Avenida José Mourinho (zona ribeirinha) - Criação de um espaço de
restauração e entretenimento com uma oferta diferente da já existente na cidade. Um local
que aglutina os melhores especialistas e em que o produto setubalense é o protagonista.
Um promotor de experiências reforçado pela presença ativa de eventos e acontecimentos
do universo da gastronomia, da música e da dança.

Investimento e inovação

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
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9. Promoção dos Parques Empresariais / Industriais existentes - Promover o
desenvolvimento dos parques empresariais existentes no Concelho para atração de novas
empresas ou deslocalização de empresas já existentes noutros concelhos.
 
10. Centro de Alto Rendimento de Desportos Náuticos - Promover a criação de um Centro
de Alto Rendimento ligado ao Mar: Remo, Windsurf, Vela, entre outros deportos náuticos,
tirando partido das condições únicas da cidade, colocando Setúbal na rota dos eventos
mundiais atraindo fluxos regulares de atletas e equipas internacionais.
 
11. Cluster  na Náutica- Reunir em torno de Setúbal estaleiros/ empresas de construção
naval que permitam criar um cluster de construção de embarcações de pequeno porte,
principalmente com pegada ecológica baixa - utilização da energia elétrica, hidrogénio
verde e do vento para a propulsão, e construção com materiais biodegradáveis /
reutilizáveis.
 
12. Mapeamento sector a sector - Mapear, sector a sector, em colaboração com os privados
(empresas, associações empresariais, Instituto Politécnico) o que a autarquia pode fazer para
facilitar as atividades dos vários sectores.
Insistir numa cultura de descomplicação, de levantamento de dificuldades e custos,
promovendo uma saudável concorrência por menos encargos, especialmente quando
estiverem em confronto interesses incompatíveis. Os comerciantes e industriais devem ser
vistos como parceiros na construção e manutenção de localidades mais humanas - e mais
livres.
 
13. Incentivo aos Pequenos Investidores - O "capitalismo popular" (Alojamento Local, Uber,
etc.) deve ser apoiado, desde logo com uma atitude favorável quanto a estas atividades
económicas, e descomplicando com espírito crítico. Estas atividades muitas vezes rompem
paradigmas, e exigem reavaliação de procedimentos antigos. Que estes desafios sejam
encarados como oportunidades bem-vindas de modernização administrativa, e de serviço à
comunidade.
 
 
 

Investimento e inovação

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
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Deslocações mais suaves e
sustentáveis

A mobilidade é uma componente fundamental da integridade territorial, do desenvolvimento
humano e da prosperidade económica. A mobilidade tem tido um enorme avanço com o
surgimento de novas e mais sustentáveis formas de transporte (trotinetes, bicicletas
compartilhadas e minibus), muitas delas à distância de um clique no telemóvel.

O novo Plano Diretor Municipal (PDM) engloba calçadas mais largas e a inclusão de ciclovias,
tornando a cidade mais amigável aos habitantes da cidade, promovendo o aumento da circulação
dos nossos munícipes pelas ruas e contribuindo dessa forma também para o combate ao
sedentarismo mas não são medidas suficientes para que a cidade seja sustentável em termos de
mobilidade.

As cidades do futuro são cidades mais sustentáveis em termos de mobilidade, são cidades nas
quais as inovações tecnológicas contribuem para a melhoria do ambiente urbano. Para a Iniciativa
Liberal é importante que os meios de mobilidade suaves tenham espaço nas opções de
mobilidade no futuro da cidade de Setúbal por forma a melhorar o ambiente urbano do município.

MOBILIDADE
URBANA e
SUSTENTABILIDADE

SETÚBAL 
MAIS SUSTENTÁVEL
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1. Bolsas de Estacionamento nos Bairros - A dificuldade de estacionamento para moradores é
uma realidade em algumas zonas da cidade, na nossa governação criaremos bolsas de
estacionamento, com lugares exclusivos para residentes nas zonas mais sobrecarregadas da
cidade, como é o caso da praça do Brasil, o Bonfim, Zona do Hospital /loja do cidadão, bairro
de Montalvão e Conceição. Só os detentores de dístico atribuído pela Camara Municipal de
Setúbal é que poderão parquear o seu veículo nessas zonas.

Estacionamento



Estacionamento

MOBILIDADE URBANA e SUSTENTABILIDADE

2. Licenciamento de estacionamento vertical - Os bairros dormitórios da cidade, carecem de
mais estacionamentos, para solucionar esta necessidade, promoveremos o licenciamento de
estacionamento vertical, com as tarifas mensais/ anuais de valores controlados, em diversas
zonas da cidade.
 
3. Criação de parques de estacionamento gratuitos à entrada da cidade - Criaremos nas
entradas das cidade, parques amplos e de estacionamento gratuito, conectados com os
transportes coletivos rodoviários com ligação aos bairros residenciais, apoiados por ciclovias e
boxes de estacionamento para bicicletas e trotinetes.
 
4. Medidas locais de controlo de estacionamento proibido - Permitir às juntas de freguesia
implementar medidas locais de controlo de estacionamento proibido.
 
5. Radares de Estacionamento (smartcities) - O estacionamento inteligente no concelho
deve ser baseado em sensores, vídeo ou radares para determinar a ocupação de vaga de
estacionamento e partilhar essas informações com condutores nas proximidades. A
conetividade dos parques poderá contribuir para sistemas de pagamento mais integrados e
para a definição de taxas de estacionamento em tempo real para que se adaptarem às
necessidades.
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1. Criação de rotas de transportes públicos para os parques Industriais/Empresarias - A
falta de transportes públicos para acesso aos parques industriais/empresariais no concelho
contribuem para que as empresas escolham outros locais melhor servidos de transportes.
A existência de uma boa rede de transportes públicos para zonas de concentração empresarial
contribuiria para o aumento do número de empresas a laborar em Setúbal, refletindo-se no
emprego local e nos impostos recebidos pelo município.
 
2. Descontos nas viagens de autocarro para as praias da Arrábida - Descontos nas viagens de
autocarro para as praias da Arrábida para os munícipes de Setúbal em determinadas horas do
dia, tipo HAPPY HOUR. O desconto será atribuído a quem se inscreva antecipadamente na
respetiva junta de freguesia e receba o cartão de identificação de munícipe para este efeito,
esta medida será complementar para quem não pretenda adquirir o passe.
 
3. Bilhete Família – Autocarros para as praias da Arrábida - Criação do bilhete Família nos
autocarros para as praias da Arrábida para os agregados familiares residentes em Setúbal, e
que façam prova do mesmo através da apresentação do cartão de munícipe.
 
4. Paragens de autocarro “inteligentes” - Projeto a desenvolver em conjunto com o IPS de
Setúbal através da criação de paragens de autocarro digitais e inteligentes para a cidade. As
paragens possibilitarão o acesso à informação de rotas e meios de transporte na cidade.
Através de um painel interativo; fornecerão informações de serviço sobre horários em tempo
real, apresentarão as linhas de transporte disponíveis e os mapas de localização; conterão
ainda informação sobre o sistema de partilha de bicicletas e trotinetes existente; notícias
diárias e condições do tempo, entre outros. 
 

Transportes Públicos
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Rebaixamento de passeios junto às passagens de peões (passadeiras)
Nivelamento e largura de passeios
Sinais sonoros de passagem de peões para invisuais
Marcação das passadeiras

1. Desenvolvimento de ações para uso de meios de locomoção alternativos -
Desenvolveremos ações para que a população passe a utilizar modos de locomoção
alternativos de forma expressiva nas suas deslocações pendulares, e criaremos condições
que estimulem o seu uso. Ampliação significativa da rede ciclável, "Ciclop7 – Rede
Ciclável e Pedonal da Península de Setúbal", criando ligações entre os bairros residenciais,
as zonas comerciais e industriais, com as zonas intermodais.
 
2. Boxes para estacionar bicicletas e trotinetes nos bairros e nas estações -
Facilitaremos, a guarda e o uso deste meio de transporte aos munícipes, através da
instalação de boxes cobertas para o estacionamento de bicicletas e trotinetes nos bairros,
nas zonas comerciais e junto às estações intermodais, resolvendo a dificuldade de
arrumação nas residências e criando espaços seguros de aparcamento nas zonas
intermodais da cidade. Será criado o cartão de mobilidade suave para o munícipe que lhe
irá permitir estacionar a sua bicicleta ou trotinete em qualquer box da cidade.
 
3. Concessão de meios de mobilidade elétrico para as praias - Concessionaremos meios
de mobilidade elétricos para as praias (bicicletas e trotinetas), desta forma a população
residente e visitantes poderão deslocar-se às praias num meio de transporte sustentável
e alternativo ao transporte público.
 
4. Conselho Municipal para a Mobilidade Urbana - Criação do Conselho Municipal para a
Mobilidade Urbana, que incluirá representantes da autarquia, associações empresariais e
associações da sociedade civil ligadas à mobilidade (ciclistas, automobilistas, mobilidade
elétrica, etc.). 
Este conselho terá a missão de promover um desenvolvimento integrado da mobilidade
no município harmonizando propostas dos vários "stakeholders". Será um órgão de
consulta obrigatória, devendo pronunciar-se sobre as políticas municipais de mobilidade,
não apenas na fase de projeto mas também sobre a sua implementação.
 
5. Plataformas e infraestruturas para veículos autónomos - Os veículos autónomos
serão uma realidade nas cidades nos próximos anos e é necessário garantir as
plataformas e infraestruturas necessárias para que o município possa estar na linha da
frente da mobilidade autónoma, assegurando plataformas inteligentes de suporte à
conectividade entre veículos (V2V) mas também de veículos com infraestruturas (V2I).
Este tipo de iniciativas terá um foco importante na gestão do trânsito urbano, mas deverá
garantir sempre em primeira instância a segurança dos munícipes.
 
6. Medidas para facilitação de mobilidade de peões

 

Mobilidade sustentável
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Melhor apoio e coesão
No campo da Coesão Social teremos um olhar pragmático, mas principalmente humano, que
deverá ter uma atenção especial sobre os mais vulneráveis.
Propomo-nos intervir primeiro numa vertente de prevenção, em segundo com um maior número
de programas de sensibilização em coordenação com as várias entidades de intervenção social
(município, forças de segurança, instituições de solidariedade) e, por fim, numa vertente de ação
direta através da implementação de programas de colaboração entre várias entidades por forma a
identificar e solucionar os diversos problemas identificados.

O apoio aos idosos em situações de isolamento social e/ou sem condições de vida digna, bem
como aos cidadãos em situação de sem-abrigo serão um dos focos da nossa ação no âmbito
social.

Temos como objetivo não apenas dar assistência social aos desempregados e aos sem-abrigo da
nossa cidade, mas também fomentar programas de desenvolvimento da pessoa humana, com
cursos de capacitação e qualificação, a serem ministrados na nossa escola de formação
profissional, no IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional, nas associações empresariais,
nas nossas escolas aderentes ao programa Escola+Social e outras parcerias que se venham a
desenvolver com a iniciativa privada para capacitar essas pessoas para a empregabilidade. 

EQUIDADE E
 COESÃO SOCIAL

SETÚBAL 
MAIS SOLIDÁRIO
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1. Conselheiro para a Saúde e Acão Social - O Conselheiro para a Saúde e Ação Social será
alguém que nas Juntas de Freguesia terá como função esclarecer os munícipes sobre os seus
direitos e deveres em matéria de saúde e ajudá-los a "navegar" através do SNS e dos sistemas
de apoio social.

Coesão e Ação Social
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2. Programa de Ação Social de Proximidade - Programas de assistência de proximidade nas
Juntas de Freguesia para com os idosos em isolamento social.
 
3. Sistema de apoio aos idosos e população vulnerável (Botão de pânico) - Sistema de apoio
aos idosos e população vulnerável (Botão de pânico) através de software de ajuda e resposta
automático ligado ao Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS). Com esta medida
pretende-se aproveitar as estruturas municipais e dos agentes de proteção civil já existentes
assim como a aplicação desenvolvida pela CMS – SOS Setúbal, para criar um sistema
integrado de apoio e vigilância à população vulnerável de Setúbal.
.
4. Organização das ajudas socias nas Freguesias - Juntas de Freguesia atuarão como
entidade fiscalizadora nos apoios prestados pelas várias entidades sociais por forma a evitar a
duplicação de apoios a agregados familiares e possibilitando dessa forma a ajuda a um maior
número de agregados.
 
5. Programas de Voluntariado para jovens até aos 18 anos - A sociedade civil deve ser
ajudada não apenas com subsídios ou meios, que a tornarão menos independente do poder
político, mas com melhoramento complementar das condições urbanas onde se insere,
permitindo criar ambientes mais propícios ao sucesso da sua ação. O voluntariado deve ser
incentivado como um dos pilares para esse sucesso, por isso é importante estimular os jovens
a participarem em programas de voluntariado em áreas diversas (ambiente, cultura, saúde,
entre outros).
 
6. Desenvolvimento de programas de voluntariado para idosos - Criação de programas de
voluntariado para idosos por forma a promover uma vida ativa e social.
A existência de programas de participação ativa dos mais idosos evita o isolamento social e o
envelhecimento precoce.
 
7. Programas de combate à violência doméstica - De acordo com o relatório da APAV de
2019 no atendimento do Gabinete de Setúbal mais de 86% das vítimas atendidas foram vitimas
de violência doméstica. Urge serem criados programas para que, o mais cedo possível, se
consigam sinalizar e acompanhar as vitimas de violência doméstica. É importante a existência
de programas de sensibilização e formação relativamente ao tema.
 
8. Programa de apoio ao migrante - Setúbal continua a ser destino de Imigração e muitos dos
que imigram não têm qualquer conhecimento da língua e cultura portuguesa. Para melhorar a
integração destas pessoas, quer em meio social quer profissional, pretendemos criar um
programa de acolhimento ao imigrante que inclua a formação na língua portuguesa já
mencionada no ponto Programa de formação para o Imigrante não falante de Português. Além
da formação no idioma é também importante a criação de dinâmicas de socialização e
enraizamento tais como a familiarização com a cidade (compras, serviços médicos, serviços
municipais, educação, desporto), a promoção de ações de formação e integração viradas para
a cidadania, temas relacionados com os tramites legais relacionados à sua situação de
migrante.
 
9. Promover Setúbal como um destino de qualidade para aposentados - Promover a cidade
e o município como um destino de qualidade para viver o período de reforma quer para quem
viva noutras zonas do país, quer para estrangeiros.

Coesão e Ação Social
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Mais atividade física, melhor saúde e
bem-estar
A Saúde, Desporto e Bem-estar são áreas de extrema importância para a população. A existência
de bons serviços de saúde, uma boa oferta desportiva e a existência de programas que
contribuam para o bem-estar da população são fatores importantíssimos para que os munícipes
possam VIVER Setúbal com qualidade.
A prática desportiva é extremamente importante para a saúde e bem-estar das populações. É
importante que o município tenha uma boa oferta de acesso à prática desportiva para todas a
população, dos mais jovens aos mais idosos.

SAÚDE, 
DESPORTO 
E BEM-ESTAR

SETÚBAL 
MAIS SAUDÁVEL
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1. Hospital de São Bernardo - A área da saúde é gerida pelo governo central no entanto as
autarquias podem e devem fazer-se ouvir nas exigências para um serviço de qualidade às
suas populações. Seremos uma voz de exigência perante o governo, para a concretização da
ampliação do Hospital de São Bernardo, o governo central não pode continuar a ignorar as
necessidades da nossa população e dos profissionais de saúde que ali laboram.
 
2. Centros de Saúde - Construção de novos Centro de Saúde nos Bairro do Liceu, Azeitão e na
freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. É urgente a construção dos centros de saúde há
muito anunciados. Interviremos junto do poder central por forma a que deixem de ser apenas
um plano no papel e que se concretizem.
 

Saúde

7



SAÚDE, DESPORTO E BEM-ESTAR

3.  Médicos e Enfermeiros de Família - Faremos todos os esforços para que todos os
munícipes possam ter profissionais de saúde de família. Estes profissionais tem um amplo e
profundo conhecimento das condições de saúde dos seus utentes e consegue criar
relações de proximidade, por forma a uma promoção da saúde e da prevenção e gestão de
doenças mais eficaz. 
 
4 - SNS 24 Balcão - Adesão das juntas de freguesia ao programa SNS 24 Balcão, o serviço
visa facilitar e promover o acesso aos serviços digitais e de tele-saúde entre os cidadãos e
os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, 
 
5. Programa de Saúde Oral nas Creches e Escolas  - A saúde oral está fora do SNS, no
entanto, a saúde oral é fundamental para a prevenção de outras doenças, nomeadamente
do coração. A solução apresentada pelo Estado foi a criação do cheque dentista que,
apesar de ser uma boa ideia, é insuficiente. A presente proposta pressupõe o
estabelecimento de protocolos e parcerias com a Ordem dos Médicos Dentistas, o
Agrupamento de Centros de Saúde, com Clínicas Dentárias locais e com a Indústria
Farmacêutica.
 
6. Desenvolvimento de programas orientados para a saúde preventiva - Desenvolver
programas orientados para a saúde preventiva de forma a consciencializar para a utilidade
de consultas preventivas. Ao promovermos a saúde preventiva contribuímos não apenas
para a saúde dos munícipes, também para a diminuição dos custos com prestação de
serviços de saúde.

Saúde
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1.  Espaços desportivos ao ar livre em todo o concelho - É de extrema importância que todo
o concelho mantenha os espaços desportivos ao livre para usufruto da população nas devidas
condições. As freguesias fora da cidade não devem ser esquecidas, não obstante já serem
zonas mais rurais toda a população beneficiaria de espaços ao livre nos quais pudessem
praticar desporto, medida também articulada com o programa Escola+ Social.
 
2. Espaços para jogos coletivos e de desporto individual nas escolas - É necessário garantir
a existência de espaços apropriados para a prática de jogos coletivos e de desporto individual
em todas as escolas do ensino básico e secundário do concelho, assim como criar programas
desportivos de competição interescolar.
 
3. Criação de Centro de Alto Rendimento Desportivo ligado aos Desportos Náuticos  -
Fomentar o desenvolvimento de escolas para o ensino destes desportos náuticos criando
programas de mecenato para o acesso à aprendizagem e prática desportiva por crianças e
jovens de meios mais carenciados.
 
4. Desenvolvimento de programas orientados para a saúde preventiva - Desenvolver
programas orientados para a saúde preventiva de forma a consciencializar para a utilidade de
consultas preventivas. Ao promovermos a saúde preventiva contribuímos não apenas para a
saúde dos munícipes, também para a diminuição dos custos com prestação de serviços de
saúde.

Desporto



Mais eficiência, menor custo para o
planeta
Defendemos uma visão de crescimento sustentável para o município no qual é importante que
seja procurado o equilíbrio entre o progresso desejado e os impactos ambientais e da qualidade
de vida das populações que possam ser afetadas. 

Os espaços públicos e os serviços municipais devem ser melhorados para que se possam atingir
os níveis de sustentabilidade ambiental das melhores práticas existentes. 
O Saneamento Básico é ponto de honra no nosso planeamento, é inadmissível que em pleno
século XXI ainda existam bairros, que distam poucos quilómetros da cidade, que ainda não
possuam saneamento básico.  A eficiência energética e hídrica são igualmente cruciais para
caminharmos para níveis de sustentabilidade elevados. Será necessário criar uma agenda para
que Setúbal possa gradualmente ir melhorando os padrões ambientais e de qualidade de vida.

AMBIENTE
E QUALIDADE 
DE VIDA

SETÚBAL 
MAIS VERDE
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1.  Descomplicação e desoneração fiscal de obras de melhoria de eficiência energética -
Descomplicar e desonerar fiscalmente (taxas de licenciamento e vistoria) licenciamentos de
processos de obras para melhoria de eficiência energética. Um maior número de habitações
energeticamente mais eficientes contribui quer para a qualidade de vida do cidadão quer para
os índices de desenvolvimento e bem-estar do concelho.
 
2. Projetos piloto de produção e armazenamento de energia  - Apoiar a sociedade civil e as
empresas localizadas no concelho para desenvolverem projetos piloto de produção e
armazenamento de energia de fontes renováveis, e de microprodução e micro distribuição de
energia elétrica.
 

Eficiência energética



AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

Requalificação dos edifícios municipais com vista a uma maior eficiência energética. Esta
medida contribui quer para a diminuição dos consumos energéticos quer para o aumento
do bem estar dos que lá trabalham. Nas obras de requalificação deve haver uma maior
utilização de energias renováveis, bem como a remoção de materiais prejudiciais à saúde
e ao ambiente;
Aumento da utilização de fontes renováveis de energia em autoconsumo nas instalações
da autarquia, quando economicamente justificável;
Redução do consumo de energia em instalações autárquicas.

3. Programa de eficiência energética de edifícios municipais 

 

Eficiência energética
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Eficiência hídrica

1.  Soluções de retenção de águas pluviais para uso doméstico e jardins - Incentivar a
adoção de soluções de retenção de águas pluviais para uso doméstico e jardins - criação de
programas de sensibilização para a importância de criar meios de retenção das águas pluviais
para uso doméstico e para rega de hortas e jardins. Incentivar a adoção de soluções de
retenção.
 
2. Pavimentos permeáveis para parques de estacionamento público 
Definir, como padrão, pavimentos permeáveis para parques de estacionamento público.
Pavimentos permeáveis contribuem significativamente para a drenagem urbana sustentável,
conseguindo absorver e permeabilizar o local de aplicação, mesmo com alta pluviosidade.
 
3. Programas de eficiência da utilização da água nos meios da autarquia
O uso da água nos processos de rega será determinado pelas reais necessidades em cada
momento, e de acordo com as condições meteorológicas. A origem da água de rega de todos
os espaços públicos e zonas verdes privilegiará as fontes subterrâneas e águas de efluentes
com o tratamento mínimo adequado.

1.  Saneamento básico- Para a Iniciativa Liberal é imprescindível levarmos o saneamento
básico a todos os cidadãos, não apenas por uma questão de igualdade de tratamento face
aos demais pagadores de impostos, mas também por uma questão ambiental pelo facto de
que as fossas sépticas nem sempre cumprirem todos os requisitos para se evitarem
contaminações dos solos.
 
2. Alteração da Tarifa de Resíduos 
Atualmente a taxação é feita com base nos m3 de água gastos, o que “não tem nenhum tipo
de correlação com o desperdício de cada agregado familiar”, nem “valoriza quem recicla os
seus resíduos”.
Como alternativa, propomos a aplicação do princípio do poluidor-pagador (PAYT, no acrónimo
inglês de ‘Pay as you Throw’), que fundamenta o “valor da taxa de resíduos sólidos urbanos na
exata porção de resíduos produzidos por cada cidadão.
 

Resíduos Urbanos
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3. Recolha de resíduos seletiva porta à porta   - Implementação no maior número possível de
habitações o programa de recolha de resíduos seletiva porta a porta em bairros de moradias
com algum aglomerado urbano evitando desta forma a insuficiência de capacidade dos
ecopontos comuns.
 
4. Compostagem comunitária - Os resíduos da matéria vegetal podem ser aproveitados para
a fertilização dos solos, pelo método de compostagem. A implementação de contentores de
compostagem comunitária, com acesso condicionado, e com a devida informação dos
utilizadores contribuirá para a recolha de substrato fertilizante para uso nos jardins e espaços
verdes públicos.
 
5. Aumentar os pontos de reciclagem de óleo e capsulas - O número de ecopontos para
colocação de restos de óleos e de cápsulas é inexistente na maioria do município. A recolha
de cápsulas de café para reciclagem contribui igualmente para a compostagem dado que as
borras de café podem ser utilizadas na fabricação de substrato natural.
 
6. Contentores de resíduos nas praias durante o período veraneio - A maioria das praias não
dispõe de contentores em número suficiente durante o período de veraneio. Durante a época
balnear as praias deve haver um aumento considerável de contentores para resíduos.
 
7. Substituição dos contentores de superfície por contentores enterrados - Desenvolver um
programa público em todo o concelho para substituição dos contentores de superfície por
contentores enterrados e acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.
 
8. Fiscalização mais eficaz de depósitos abandonados de lixo - Fiscalização mais eficaz de
depósitos abandonados de lixo em terrenos privados que levem à poluição em espaços
públicos. Criação de planos de desincentivo ao desrespeito das regras ambientais pela
aplicação de coimas elevadas e de penalizações fiscais. contaminações dos solos.
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1.  Abolição do glifosato nas práticas agrícolas - A autarquia deu o exemplo, ao ter abolido
em 2018, o uso de pesticidas nos locais públicos passando a recorrer unicamente a meios
mecânicos na eliminação de ervas “daninhas”. Tendo a Câmara sido um exemplo nesta área,
deve agora potenciar essa prática junto dos agricultores do município promovendo uma
agricultura biológica de modo que até ao final de 2022 todo o sector agrícola deixe de usar
pesticidas.
 
2. Hortas Urbanas Sociais - Aumentar os espaços para Hortas comunitárias além do existente
nos viveiros municipais das Amoreiras e do previsto para o Parque Pedagógico da Algodeia,
uma medida com impacto não apenas no planeamento urbanístico mas também na área do
ambiente, bem-estar e economia doméstica.
 
3. Limpeza das praias e realização de deportos náuticos - Criação de protocolos com
entidades de animação e formação de desportos náuticos por forma a serem organizadas
ações de limpeza de praia com oferta de uma experiência de um desporto náutico.
 

Sustentabilidade Ambiental
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4. Poluições emitidas pelas industrias à porta da cidade - Elaborar um estudo dos impactos
das poluições emitidas pelas industrias à porta da cidade e respetivas medidas para
diminuir/eliminar as mesmas.

Sustentabilidade Ambiental

1.  Criar a rede “Setúbal Pets” - Criar a rede “Setúbal Pets”, constituída por prestadores de
serviços “pet friendly” aberta à participação do sector social e privado por forma a possibilitar
o acesso a cuidados de saúde de animais domésticos de pessoas mais carenciadas.
 
2. Eliminação da Taxa de Registo de canídeos e gatídeos - Eliminar as taxas de registo de
canídeos e gatídeos cobrados pela Juntas de Freguesia 
 
3. Programa de sensibilização e controlo de chip, vacina e registo- Complementar, ao nível
de cada junta de freguesia, um programa de sensibilização e controlo de chip, vacina e
registo, com presença periódica em jardins e outros espaços.
 
4. Ações de sensibilização para a eliminação gradual de animais acorrentados - Promover o
bem-estar animal através de ações de sensibilização para a eliminação gradual de animais
acorrentados no concelho de Setúbal.
 

Bem-estar Animal

1.  Avaliação da requalificação da Praia da Saúde e do PUA - Avaliação da requalificação das
praias da Saúde e do Pua através da remoção dos resíduos do antigo estaleiro e limpeza do
leito do rio por forma a requalificar a Praia da Saúde e do PUA.
 
2. Estudo de viabilidade, e construção, de passadiço marítimo - Estudo de viabilidade e
construção de passadiço marítimo de ligação entre o Jardim do PUA e a Praia de Albarquel.
 
3. Apostar em árvores de folha caduca, ou de porte pequeno e não alergénicas- Na
plantação de novas árvores, ou substituição de árvores enfermas, devem ser privilegiadas
árvores de folha caduca, por forma a evitar os passeios cheios de folhagens que contribuem
para o entupimento de valetas, árvores de pequeno porte para não danificar os passeios
durante o seu crescimento e/ou árvores não alergénicas por forma a contribuir para o bem
estar da população.
 
4. Smart city Sensors - Instalação de sensores ambientais na cidade integrados em painéis de
outdoor eletrónicos. Estes sensores apuram em tempo real vários indicadores da qualidade
do ar (humidade, temperatura, ruído, qualidade arCO2, CO, UV entre outros).
 

Qualidade de Vida



Melhor planeamento, menos
burocracia
O Planeamento e o Urbanismo são áreas de extrema importância para o desenvolvimento da
cidade não apenas em termos económicos mas também em termos sociais.

Um bom Planeamento Urbano integra e reconverte zonas da cidade social ou economicamente
pouco desenvolvidas, um bom plano de Urbanismo cria uma cidade sustentável. Para a Iniciativa
Liberal o Planeamento Urbano deve ser visto como um serviço público com vista ao
desenvolvimento local e deve ser executado tendo em vista a melhoria do bem-estar das
populações.

Setúbal enfrenta problemas latentes em termos de urbanismo e mobilidade por efeitos do
péssimo conceito urbanístico adotado nas últimas décadas. 

A par com o o Planeamento e Urbanismo é necessário haver uma harmonia entre o Património
existente, que deve ser preservado, e novas tipologias de construções

A principal atenção será tornar Setúbal uma cidade inteligente, integrando projetos de transporte
e mobilidade, bem como licenciamento, obras de infraestrutura e projetos urbanos. As grandes
obras estruturais da cidade não podem ficar dissociadas de um bom urbanismo, como será o
caso da cidade do conhecimento. Os transportes coletivos e a micromobilidade também devem
ser concebidos em harmonia com o urbanismo para se conseguir uma boa integração.

PLANEAMENTO E
URBANISMO

SETÚBAL 
MAIS AGRADÁVEL
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1.  Maior divulgação da revisão do PDM à população - A lei determina que todos os cidadãos,
bem como as associações representativas dos interesses económicos, sociais, culturais e
ambientais têm o direito de participar na elaboração, alteração, revisão, execução e avaliação
dos instrumentos de gestão territorial, leia-se PDM (Plano Diretor Municipal). O facto é que a
maioria dos cidadãos e entidades desconhece pelo que é importante levar à população a
informação de poderem intervir no processo.
 
2. Revitalização do Centro Histórico - A par da iniciativa existente Áreas de Reabilitação
Urbana (ARU) pretendemos criar uma maior afluência à Baixa através  de dinâmicas de
atividades recorrentes quer em dias de semana quer aos fins de semana nos quais
pretendemos criar a “Baixa de Porta Aberta” um fim de semana em que o comércio está
aberto até à meia noite sem qualquer acréscimo das taxas camarárias, a qual será
complementada com representações de rua, podendo alargar-se a mais fins de semana em
função do êxito da medida. . A implementação de bares noturnos na baixa também poderá
trazer mais atividade à zona após as horas de fecho das lojas.
 
3. Reforçar a remoção de grafitis, preservando a propriedade pública e privada - Tornar a
estética dos centros históricos mais atrativa e pitoresca, mais limpa e ordenada, diminuindo a
sensação de degradação, e de abandono reforçando medidas de remoção e desincentivo de
grafitis.
 
4. Habitação social - No campo da habitação social os fogos que existem atualmente devem
ser oferecidos para venda aos seus arrendatários a preços reduzidos, devendo igualmente ser
condicionada a sua revenda por um período de 10 anos por valores superiores à inflação
acumulada. Com esta medida pretende-se que os inquilinos se tornem proprietários e passem
a cuidar melhor do património onde habitam. 
Relativamente aos novos fogos a serem construídos, que foram recentemente protocolados
entre a autarquia e o governo, os mesmos deverão ser preferencialmente para albergar os
sem-abrigo de Setúbal já referenciados e a população existente também referenciada que
vive na Quinta da Parvoíce, devendo a autarquia de seguida proceder à destruição total das
construções existentes na respetiva quinta. Quanto aos fogos que venham a “sobrar” devem
ser incorporados no programa de arrendamento acessível dando-se preferência a jovens
casais e famílias numerosas. 
 
5. Descomplicar e desburocratizar processos de licenciamento - Cabe às autarquias
desburocratizar e facilitar os processos de licenciamento de construção, reabilitação ou
recondicionamento reduzindo os períodos de despacho dos pedidos, criação de níveis de
serviço (tempos máximos de resposta) para os diversos tipos de pedidos.
 
6. Requalificação dos edifícios do concelho - Simplificar processos e promover o acesso a
fontes de financiamento (fundos comunitários) para a requalificação dos edifícios do concelho.
 
 
 

Planeamento e Urbanismo
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A proteção do património histórico tem sido predominantemente estabelecida pelos políticos,
e não pelos técnicos, pelo que é importante que as ações de intervenção ao nível do
Património tenham uma base de estudo técnico. A par com a preservação do Património físico
é importante dinamizar os espaços existentes, criar novas dinâmicas e mobilizar a sociedade
civil para a procura de ofertas culturais.
 
1 - Levantamento do património histórico e maior divulgação - Recorreremos aos técnicos e
efetuaremos um levantamento exaustivo de todo o património histórico e promovermos a sua
revigorização e divulgação, como exemplo a Lapa de Santa Margarida.
 
2 - Criação de Parque de Diversões permanente no Parque Sant’Iago - Dar um maior
aproveitamento ao espaço do Parque Sant`lago, local onde se realiza a feira de Santiago em
Setúbal, através da instalação de um parque de diversões agregando o espaço das piscinas
municipais das Manteigadas. Este parque de diversões adotaria um conceito similar ao da
antiga Feira Popular de Lisboa, mas modernizado tipo o parque de diversões da Isla Mágica em
Sevilha, devendo ser concessionado à iniciativa privada. 
 
3 - Dinamizar a Feira de Sant’iago por vários pontos da cidade - Repensar o conceito da Feira
de Sant'iago, modernizar o conceito, manter a oferta que existe atualmente nas Manteigadas
mas criar em vários bairros típicos da cidade eventos ligados à Feira e com várias temáticas,
desde ofertas para os mais novos até ao mais séniores.
 
4 - Revitalização dos coretos - Os Coretos são imóveis de reconhecido interesse cultural,
geralmente associados às Coletividades e simbolizam espaços de festa e recreio popular,
sobretudo porque era no seu interior que tocavam as Bandas Filarmónicas.
Revitalização dos coretos da cidade através da criação de programas de atuação de bandas
filarmónicas de forma periódica.
 
5 - Semana Bocagiana - Criação de uma semana de eventos dedicados a Manuel Barbosa du
Bocage e associados ao dia da cidade (aniversário Du Bocage).
 
6 - Acessibilidade a edifícios e espaços públicos - Melhorar a acessibilidade a edifícios e
espaços públicos a pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou com deficiência.
 
7 - Acesso remoto a arquivos históricos e acervos culturais - Promoveremos o acesso remoto
a arquivos históricos e acervos culturais para promoção da arte urbana. Acreditamos que a
iniciativa privada é capaz de satisfazer a procura cultural, não acreditamos em “editais” de
ajuda à cultura com o Estado ou o município a escolher quais são e quais não são, os projetos
dignos de financiamento. 
 
8 - Mapa do património cultural do município - Criaremos o mapa do património cultural
atualizado do município para atrair visitantes e criação de circuitos de visitas, englobando o
património privado desde que exista interesse por parte dos seus proprietários. Procuraremos
articular com o comércio e a restauração local vouchers de desconto para as entradas nos
museus e outros locais de património cultural sem livre acesso.
 
9 - Concessionar o património ocioso, com valor histórico ou cultural - Concessionar o
património ocioso que tenha valor histórico ou cultural, privilegiando utilizações condignas
com o dito valor histórico e cultural.

Património e Cultura
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1 - Melhor articulação entre o SMPC (Serviço Municipal de Proteção Civil), Bombeiros e
empresas do Município - Promoção de protocolos de colaboração entre o SMPC e Bombeiros
e as entidades empresariais existentes no município, valorizando uma cultura de segurança
com a colaboração técnica e formativa disponível no município com vista a permitir às
empresas usufruir de serviços de inspeção técnica no âmbito da segurança contra incêndios,
formação profissional, realização de exercícios, desenvolvimento de procedimentos de
intervenção por parte dos Agentes de Proteção Civil para os riscos específicos para cada um
dos estabelecimentos com riscos significativos.
 
2 - Restruturar o Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS) com a integração
efetiva dos principais agentes de PC - Integração da totalidade dos principais agentes de
proteção civil em simultâneo para as áreas de “Safety & Security” – (Safety =segurança física de
pessoas individuais; Security = segurança num sentido mais amplo, como a segurança de um
país ou de património) - com a entrada de operadores de comunicações por parte da PSP, GNR
e Policia Marítima, garantindo uma melhor coordenação destes agentes em operações de
socorro e/ou proteção civil no município e uma articulação com a Autoridade Nacional de
Proteção Civil através do contacto próximo com o Comando Distrital de Operações de Socorro.
 
3 - Viaturas de socorro – equipamentos de desfibrilhação - Equipar todas as viaturas de
socorro dos bombeiros sapadores com DAE (desfibrilhador automático externo)

Proteção Civil

1 - Programas de policiamento de proximidade - Desenvolvimento de programas de
policiamento de proximidade (exemplo policiamento de bairro) com o envolvimento das
comunidades
 

Segurança
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SE QUERES
DIFERENTE ...

Carlos Cardoso
CÂMARA MUNICIPAL

Flávio Lança
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Miguel Noronha
UF Setúbal

Luis Caldas
São Sebastião

Susana Bicho
Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

Martim Serrano
UF Azeitão

SETÚBAL 
MAIS LIBERAL
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1 - Carlos Manuel Evangelho dos Santos Cardoso, Professor do Ensino Politécnico e Secundário

2 - Andrea Patrícia Telo de Lima, Directora Executiva

3 - Jorge Miguel dos Mártires Couto, Bombeiro Sapador

4 - Ana Lúcia Matos Simões Lança, Quadro Bancário

5 - Ricardo Fernando Muacho Fernandes Lima Neves, Engenheiro

6 - Susana Paula Rosa Bicho, Controller Operacional

7 - Cristiano Sousa Neves, Bancário

8 - José Diogo Menezes Duarte

9 - Sonia Ferreira de Sousa, Enfermeira Especialista EMC

10 - João Pedro Côrte-Real Diogo Feio, Bancário

11 - Ana Sofia Duarte dos Santos Lança, Compliance Officer

12 - Miguel José de Almada Contreiras de Piedade de Noronha, Economista (Suplente)

13 - Manuel Maria Telo David Serra Pinto, Estudante (Suplente)

14 - Vanessa Alexandra Jose Samora, Buyer (Suplente)

15 - João Pedro Romão Severino, Treinador de Surf (Suplente)

Câmara Municipal 

Carlos Cardoso 
(Professor)

Andrea Lima
(Directora Executiva)

Jorge Couto
(Bombeiro Sapador)

Ana Simões
(Bancária)

Ricardo Lima Neves
(Engenheiro)
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Assembleia Municipal

Flávio Lança
(Economista)

José Magoito
(Director de Zona)

Francisca Cambournac
(Empresária)

1 - Flávio Miguel Matos Lança, Economista
2 - José Luis Ciríaco Valente Magoito, Diretor de zona
3 - Maria Francisca Cambournac Roque Martins, Empresária
4 - Pedro Miguel Oliveira Teles, Consultor
5 - Silvia Cristina Vieira Garcia Coelho Cardoso Couto
6 - João Marcelo Diz Viegas, Estudante Universitário
7 - Marta Telo David Serra Pinto, Médica
8 - Pedro Miguel Machado Cruz, Consultor Informático
9 - João Amadis da Camara Ruas, Eng. Naval
10 - Vanessa Sofia Marta de Barros, Jurista
11 - Pedro Henrique das Neves Aniceto Caramujo, EngºTelecomunicações
12 - Paulo José Fernandes Alves, Eng. Informático
13 - Cláudia Cristina Abrunhosa Guimarães Ferreira Henriques, Jurista
14 - Luís Paulo Ferreira de Almeida Carlos, Software Developer
15 - João Pedro Duarte David Serra Pinto, Gestor
16 - Sónia Margarida de Assunção Duarte de Almeida de Noronha, Téc. Administrativa
17 - Luis Ferreira Filipe Pereira Ferreira, Engenheiro Civil
18 - Bela Cristina Ramos Ribeiro, Gerente Restauração
19 - Ângelo Manuel dos Santos Rocha, Engenheiro mecânico
20 - Ana Rute Matos Lança, Sócia-Gerente
21 - Filipe Manuel Delfino dos Santos, Estudante Universitário
22 - Viviana da Silva Serra Caetano Moita, Socióloga
23 - Martim Almeida Santos Freitas Serrano, Estudante Universitário
24 - Jorge Luís Do Carmo D'Oliveira, Director de Operações
25 - Luisa Isabel Borges Miranda Quaresma Magoito, Reformada
26 - Ricardo Jorge Silva Patela, Oficial de Operações de Socorro
27 - Nelson José Ferreira Cardoso, Engenheiro
28 - Alice das Neves Simões Caramujo, Estudante
29 - Luís Alberto Ramos Cabrita da Silva, Bancário
30 - Rosa Maria da Silva Patela, Engenheira Química
31 - Silvina Maria Massano Amador de Deus
32 - David Miguel Rodrigues Macedo, Diretor Comercial
33 - Mário Jorge Massano Amador, Engenheiro Informático
34 - Madalena de Oliveira Dias, Estudante (Suplente)
35 - Silvia Marina Centeno Maia Dias Caramujo, Educadora de infância (Suplente)
36 - Luis Filipe Azevedo Caldas, Enfermeiro (Suplente)
37 - Beatriz Gouveia da Silva Santos, Estudante (Suplente)
38 - João Rui Serote Nunes Martins Cruz, Bolseiro (Suplente)
39 - Marta Maria Tavares Manso, Técnica de Turismo (Suplente)
40 - Luzia da Aurora da Câmara Ruas, Empresária (Suplente)
41 - Gonçalo Quaresma Magoito, Account Manager (Suplente)
42 - Maria do Rosário Dias Marques da Silva Lopes, Secretária (Suplente)
43 - João Daniel Matos Mauricio, Subchefe Loja Telecomunicações (Suplente)
44 - Jorge Augusto Ribeiro de Sena Fernandes, Médico (Suplente)
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Miguel Noronha 
(Economista)

João Côrte-Real
(Bancário)

Vera Pinto
(Analista Financeira)

União de Freguesias de Setúbal 
 (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça)

1 - Miguel José de Almada Contreiras de Piedade de Noronha, Economista

2 - João Pedro Côrte-Real Diogo Feio, Bancário

3 - Vera Telo David Serra Pinto, Analista Financeira

4 - Cristiano Sousa Neves, Bancário

5 - João Marcelo Diz Viegas, Estudante Universitário

6 - Rosa Maria da Silva Patela, Engenheira química

7 - Jorge Luís do Carmo D'Oliveira, Director de Operações

8 - Luis Ferreira Filipe Pereira Ferreira, Engenheiro Civil

9 - Ana Rute Matos Lança, Sócia-Gerente

10 - Cláudia Cristina Abrunhosa Guimarães Ferreira Henriques, Jurista

11 - João Pedro Romão Severino, Treinador de Surf

12 - Marta Telo David Serra Pinto, Médica

13 - Gonçalo Quaresma Magoito, Account Manager

14 - Maria Francisca Cambournac Roque Martins, Empresária

15 - Sónia Margarida de Assunção Duarte de Almeida de Noronha, Técnica administrativa

16 - Luís Alberto Ramos Cabrita da Silva, Bancário

17 - Manuel Maria Telo David Serra Pinto, Estudante

18 - Luisa Isabel Borges Miranda Quaresma Magoito, Reformada

19 - Luiz Miguel Marques Branco, Consultor Externo - Banca

20 - João Rui Serote Nunes Martins Cruz, Bolseiro (Suplente)

21 - Ana Lúcia Matos Simões Lança, Quadro Bancário (Suplente)

22 - Ângelo Manuel dos Santos Rocha, Engenheiro mecânico (Suplente)

23 - Vanessa Alexandra Jose Samora, Buyer (Suplente)

24 - Andrea Patrícia Telo de Lima, Directora Executiva (Suplente)

25 - Filipe Manuel Delfino dos Santos, Estudante Universitário (Suplente)

26 - José Luis Ciríaco Valente Magoito, Diretor de zona (Suplente)



1 - Susana Paula Rosa Bicho, Controller Operacional

2 - Paulo José Fernandes Alves, Eng. Informático

3 - Sandra Maria Gomes Teles dos Martires, Assistente Vendas

4 - Maria de Lourdes da Cruz Matos Lança, Reformada

5 - David Filipe Amador de Deus, Técnico de manutenção

6 - Armando Manuel de Carvalho Nunes, economista

7 - Vanessa Sofia Marta de Barros, Jurista

8 - Artur Davide Oliveira Sepanas, Controller Financeiro

9 - Susana Maria Miranda Ledo Rosales, Médica Dentista

10 - Bruno Jorge Barradas, Professor

11 - Paulo David Cotrim dos Reis, Estudante e Freelancer

12 - Maria Celeste da Conceição Certo Simões Cerqueira Lopes, Responsável QAS

13 - Jaime Joaquim da Silva Lucas, Director de centro JIT

14 - Maria Fernanda Infante Ferreira da Conceição Simões, Admnistrativa (Suplente)

15 - Nelson Filipe Augusta Gonçalves, Consultor Sistemas de Informação

16 - Luis Filipe Simões Amaro, Empresário (Suplente)

17 - Silvina Maria Massano Amador de Deus (Suplente)

18 - Catalin Schitco, Estudante (Suplente)

Os nossos candidatos

38

Freguesias de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra 

Susana Bicho
(Controller Operacional)

Paulo Alves
(Eng. Informático)

Sandra Teles
(Assistente Vendas)
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Freguesias de São Sebastião

Luis Caldas 
(Enfermeiro)

Ana Lança
(Compliance Officer)

Pedro Cruz
(Consultor Informático)

1 - Luis Filipe Azevedo Caldas, Enfermeiro

2 - Ana Sofia Duarte dos Santos Lança, Compliance Officer

3 - Pedro Miguel Machado Cruz, Consultor Informático

4 - Sonia Ferreira de Sousa, Enfermeira Especialista EMC

5 - Andre Miguel Domingos Francisco da Conceição, Motorista

6 - Filipe Miguel Abreu Dos Santos Rovisco, Analista Logístico

7 - Bela Cristina Ramos Ribeiro, Gerente de Restauração

8 - João Amadis da Camara Ruas, Eng. Naval

9 - Luís Paulo Ferreira de Almeida Carlos, Software Developer

10 - Madalena Teixeira Santos de Sousa Gonçalves, Estudante universitária

11 - Mário Jorge Massano Amador, Engenheiro Informático

12 - Pedro Gonçalves Branquinho de Oliveira Lobo, Fotógrafo

13 - Sandra Isabel Azevedo Martins, Técnica de engenharia

14 - Jorge Miguel dos Mártires Couto, Bombeiro Sapador

15 - Ana Cristina Montez Barbosa Conde Vitorino, Executive & Sales Coach

16 - David Miguel Rodrigues Macedo, Diretor Comercial

17 - João Daniel Matos Mauricio, Subchefe Loja Telecomunicações

18 - Lillian Michelle Romano, Assistente de Direcção

19 - Susana Paula Costa de Brito, Consultoria na área da educação

20 - Flávio Alberto dos Santos Lança, Reformado

21 - Eugénia Isabel Cardoso Couto, Estudante



Os nossos candidatos
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Martim Serrano
(Estudante Universitário

Ricardo Lima Neves
(Engenheiro

Silvia Cardoso Couto
- -

União de Freguesias de Azeitão
 (São Lourenço e São Simão)

1 - Martim Almeida Santos Freitas Serrano, Estudante Universitário

2 - Ricardo Fernando Muacho Fernandes Lima Neves, Engenheiro

3 - Silvia Cristina Vieira Garcia Coelho Cardoso Couto

4 - Joana Alexandra Louro Gonçalves, Médica

5 - Pedro Miguel Oliveira Teles, Consultor

6 - Pedro Henrique das Neves Aniceto Caramujo, EngºTelecomunicações

7 - Viviana da Silva Serra Caetano Moita, Socióloga

8 - Nelson José Ferreira Cardoso, Engenheiro

9 - Alice das Neves Simões Caramujo, Estudante

10 - Jorge Augusto Ribeiro de Sena Fernandes, Médico

11 - Tiago Miguel Martins Morais, Assistente Pessoal

12 - Maria do Rosário Dias Marques da Silva Lopes, Secretária

13 - José Diogo Menezes Duarte

14 - Maria de Fatima Cachado Pessanha de Oliveira Ribeiro (Suplente)

15 - Luzia da Aurora da Câmara Ruas, Empresária (Suplente)

16 - João Pedro de Deus, Técnico de Manutenção Industrial (Suplente)

17 - Madalena de Oliveira Dias, Estudante (Suplente)

18 - Silvia Marina Centeno Maia Dias Caramujo, Educadora de infância (Suplente)


