CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
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Escola Secundária D. João II – 9 de janeiro de 2019: Sessão/Debate com uma turma
de 7º ano
- Manutenção dos parques infantis e melhor segurança.
- Necessidade de melhorar a recolha do lixo doméstico.
- Preservação das espécies da fauna e da flora.
- Existência de mais escolas de dança.
- Necessidade de mais respeito pelas pessoas.
- Segurança nos parques infantis.
- Mais comércio local.
- Menos carros, mais transportes públicos e mais meios suaves de transporte.
- Mais ciclovias.
- Aumentar a segurança nos bairros porque a maioria dos parques estão estragados pelos adolescentes que vão
para lá grafitar e destruir.
- Possibilidade de realização de atividades em sítios culturais como o Museu do Trabalho (ex. atividades de
verão e de férias). Na Biblioteca Municipal poderia organizar-se uma espécie de clube de leitura. No geral
deveriam existir mais sítios onde se pudessem desenvolver atividades e falar de assuntos diferentes daqueles e
que se falam na escola.
- Menos lixo nas ruas.
- Atividades culturais: Marchas, Festival de Música.
- Necessidade de recuperar o património histórico.
- Respeito pelos outros/espaços.
- Existência de mais ecopontos de roupa e de pilhas.
- Mais estacionamento no Bairro de Monte Belo Norte, pois lá habitam muitas pessoas com carros e até
famílias
- Não deitar lixo nas sanitas (ex. cotonetes).
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- Levar sacos de plástico para a praia para colocar o lixo que se faz.
- Promover circuitos pedestres.
- Limitar o acesso de veículos motorizados ao centro da cidade.
- Fazer recolha de lixo nas praias.
- Existência de mais campos de jogos.
- Existência de mais grupos de pessoas a recolher o lixo.
- Mais atividades em Setúbal e mais feiras como a feira do chocolate.
- Existência de autocarros, especialmente desde as escolas para outras partes da cidade.
- Existência de mais parques e rampas para skate e patins.
- Maior manutenção dos parques.
- Mais espaço para brincar.
- Diminuição dos preços das bicicletas, patins, etc.
- Mais abrigos para animais abandonados.
- Mais ajuda aos sem abrigo (ex. comida e mantas).
- Fazer locais para fumadores.
- Mais respeito pelas pessoas.
- Apanhar as necessidades que os animais domésticos fazem quando vão “passar”.
- Fazer mais passeios.

