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Programa Nosso Bairro, Nossa Cidade 

Promover a participação das comunidades em dinâmicas de bairro. Criar sentimentos de pertença e de interajuda entre os moradores. 
Reforçar redes de suporte social. Promover a autonomia da população nas dinâmicas do bairro Destinatários Moradores dos bairros da 

Bela Vista, Alameda das Palmeiras, Forte da Bela Vista, Quinta de Santo António e Manteigadas. 

 Descrição : O programa Nosso Bairro, Nossa Cidade considera que toda a ação deve ser protagonizada pelos próprios moradores, gerando 
a participação na tomada de decisões que a eles e à respetiva comunidade dizem respeito, promovendo a autonomia, a responsabilidade e o 
crescimento coletivo. O programa assenta nos eixos estratégicos "Intervenção com Jovens", "Educação, Formação e Emprego", "Imagem 
e Visibilidade", "Vida em Comunidade" e "Promoção da Participação das Pessoas". As entidades parceiras são uma mais-valia para a 
dinamização das iniciativas, propostas pelas mesmas e pelos moradores.  

Ações:  Encontro de Moradores (espaço dedicado à reflexão, discussão e apresentação de propostas de intervenção no território), Equipas 
Comunitárias de Higiene Urbana (envolvimento voluntário de moradores na manutenção e limpeza do bairro), Férias no Bairro 
(dinamização de atividades lúdico-pedagógicas, durante as pausas letivas, para crianças dos 6 aos 12 anos que não estão inseridas em 
contexto institucional), Atelier de Tricot e Crochet (espaço de partilha, aprendizagem, saberes e de convívio), Festival de Música e Dança 
"Mudar o Olhar" (iniciativa anual resultante da proposta do grupo de jovens "Mudar o Olhar", desenvolvida em colaboração com os 
técnicos da Autarquia), Descobrir em Comunidade (criação de redes de suporte social e reforço de relações de vizinhança, através de 
iniciativas de conhecimento das riquezas naturais e patrimoniais do concelho e do País, a pessoas com parcos recursos financeiros), 
Organização de Moradores (apoiar a organização de moradores e promover a constituição de condomínios). 
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