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INTRODUÇÃO 

 

“A força de uma cidade são os seus cidadãos e os seus comportamentos são 

os que definem a dinâmica e consumos da mesma.”  

 

Miguel Oliveira 

 

 

A Cultura assume-se hoje como elemento agregador e potenciador de 

inúmeras dinâmicas sociais, bem como uma alavanca do desenvolvimento de 

uma sociedade mais criativa, podendo gerar inúmeras externalidades 

positivas ao nível da economia local e da dinamização dos espaços urbanos. 

 

Hoje, a Cultura desempenha um papel fulcral na atratividade de um território, 

enquanto fator de competitividade e de diferenciação, sendo um indicador 

da qualidade de vida e do bem-estar das populações. Como tal, a cultura 

continuará a ser uma das grandes apostas da autarquia na promoção e 

apoio de iniciativas, projetos e ações que visem o desenvolvimento cultural da 

região e o alargamento das suas potencialidades, bem como a preservação 

da sua identidade cultural e o intercâmbio cultural nas suas diversas formas de 

expressão. 

 

A Câmara Municipal da Maia, há aproximadamente 25 anos, iniciou uma 

clara aposta na cultura que permanece até aos dias de hoje. Fê-lo com uma 

visão estratégica e de futuro pouco habituais à época. Como sempre houve 

as naturais “desconfianças” relativamente à inovação.  

 

Ganha a aposta, outras áreas foram sendo conquistadas. As artes plásticas, o 

cinema, a literatura, o museu, as bibliotecas, o conservatório e o teatro. 

 

A aposta, pese embora os atores do momento, foi sempre na qualificação da 

população e, essencialmente, na criação de públicos. 
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Este objetivo, como é sabido, é um processo lento e que só com muita 

persistência e até resiliência é atingido, embora reconheça que nunca será 

um dado adquirido. 

 

Sempre tivemos a firme convicção que devíamos manter uma programação 

coerente e regular. 

 

 Fomos crescendo gradualmente e foram os diferentes públicos, cada vez 

mais exigentes, que nos motivaram e condicionaram a melhorar 

continuamente e a construir espaços dotados das condições para prosseguir 

este objetivo. 

 

Como sempre gostamos de inovar, e de contribuir para a valorização do 

panorama cultural. 

 

O Município, pese embora a sua importância na oferta e na promoção da 

atividade cultural e criativa da cidade, não está de todo isolada nesse papel, 

devendo procurar uma articulação com a atividade desenvolvida pelos 

outros agentes culturais da cidade, que com ela coexistem e atuam, a 

diferentes escalas. A autarquia pode e deve trabalhar em colaboração e 

parceria com o que já existe e aproveitar e potenciar as múltiplas dinâmicas 

existentes e latentes. Além do mais, a CM Maia não pode nem deve ter a 

ambição de atuar em tudo diretamente; importa é dar sinais aos agentes e 

com estes partilhar uma visão estratégica para a cidade; atuar em domínios 

onde não possa ser substituída e fomentar os restantes. Numa perspetiva 

bottom-up, importa perceber, apoiar e fomentar o que os outros já fazem, em 

termos de programação, criação, produção, exibição, formação, 

empreendedorismo, alargamento de públicos, etc., bem como dotar o 

concelho das condições necessárias para que estes floresçam e se 

multipliquem. 

 

É urgente transmitir a ideia de que uma cidade com as caraterísticas de Maia 

deve ser um polo central de produção cultural e de conhecimento, em 

sentido lato. Por exemplo, a criação de competências no setor cultural passa 
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pela formação artística, mas também pela formação técnica, organizacional 

e de gestão. No entanto, têm igualmente que ser consideradas questões mais 

de fundo, como a literacia, a capacidade e mobilização para a participação 

e a acessibilidade de diferentes públicos. 

 

O setor do turismo continua a apresentar uma tendência de crescimento no 

nosso país, e sobretudo na Região Norte, pelo que compete ao município, 

aproveitar as oportunidades de procura e continuar a aposta na qualificação 

da oferta e na promoção turística de forma concertada, através da 

celebração de parcerias, e de projetos de dimensão sustentada, que possam 

atrair diversos nichos de turistas.  

 

Salientamos que o aumento do nosso orçamento traduz-se num efetivo retorno 

económico para a economia local, pelo que a análise da despesa deve 

atender à repercussão na respetiva receita, não somente para o município, 

mas também o seu reflexo económico regional/nacional, pelo envolvimento e 

desenvolvimento do negócio complementar gerado. 

 

É neste contexto que a Divisão de Cultura e Turismo da Maia delineia as suas 

ações estratégicas de evolução do setor e de alguns subsetores que lhe estão 

associados. Conscientes que esta área tende a assumir importância crescente 

no conjunto das nossas atividades económicas, estamos seriamente 

empenhados em melhorar, crescer e gerar retorno para a economia local. 

 

O Plano Municipal de Cultura e Turismo 2017 deverá ter presente os seguintes 

objetivos : 

 

 Afirmar a Maia no cenário global como uma cidade de forte 

intervenção internacional a nível cultural. 

 Aumentar o alcance e eficácia da informação e divulgação cultural e 

turística. 

 Preservar e devolver a memória e os imaginários da cidade e refletir 

sobre a sua contemporaneidade. 
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 Promover projetos de articulação e colaboração entre a DCT e outras 

unidades orgânicas do universo CMMaia e entidades externas. 

 Atrair indivíduos e atividades criativas. 

 Promover a internacionalização dos recursos culturais e turísticos da 

cidade. 

 Estimular o contato da população com a criatividade e os ambientes 

criativos. 

 Garantir um amplo acesso a espaços e plataformas de sociabilidade e 

de produção e criação cultural. 

 Promover a vivência e fruição da cidade. 

 Contribuir para a democratização da cultura. 

 Garantir a preservação e requalificação do património, tangível e 

intangível, e o arquivo e depósito da memória, nos seus vários suportes e 

meios. 

 Fomentar o empreendedorismo e o bom governo das organizações 

criativas. 

 Favorecer a criação transversal de valor na economia através da 

incorporação de conteúdos criativos e simbólicos. 

 Melhorar a relação entre CMMaia e os criadores e promotores culturais 

da cidade. 

 Ampliar a articulação e promoção de parcerias com outras instituições 

culturais na cidade. 

 Melhorar a relação entre CMMaia e o consumidor/utente cultural e 

turista. 

 Promover o diálogo intercultural e a expressão identitária e explorar o 

potencial da cooperação transcultural. 

 Apoiar iniciativas culturais de base local e comunitária. 

 Promover dinâmicas culturais locais de proximidade. 

 Basear o crescimento do número de entradas de turistas dos segmentos 

de maior qualificação económica, cultural e social. 

 Motivar direta e indiretamente o consumo de produtos que induzam ao 

aumento das despesas diárias, como: eventos culturais, desportivos, 

congressos e reuniões. 
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 A previsível evolução, em termos qualitativos, do perfil da oferta 

turística, decorrente dos investimentos em curso e a realizar, no 

Concelho, sobretudo ao nível do alojamento, desporto e lazer. 

 A alteração da imagem do Grande Porto e da Região Norte e 

consequente reposicionamento internacional de mercado, decorrente 

dos resultados do trabalho desenvolvido pela Turismo do Porto e Norte 

ER e a Associação de Turismo do Porto. 

 As principais tendências da evolução do turismo da Europa que 

apontam para uma maior atenção dada ao lazer, com a introdução 

de hábitos de 2ªs e 3ªs férias e diversificação da procura fomentada 

pelo surgimento das companhias aéreas Low Cost e do (do it Yourself) 

planeamento e compra online. 
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PLANO DE AÇÕES A DESENVOLVER: 

CULTURA 

 

À nossa autarquia cabe o papel indeclinável de zelar, incentivar, promover a 

cultura e a sua democratização através da inclusão cultural. Vivemos um 

período de intensa efervescência e polémica no campo económico e 

ideológico, pelo que é fundamental valorizarmos aquilo que faz de nós únicos 

“A nossa memória coletiva”. 

 

REQUALIFICAÇÃO DO FÓRUM DA MAIA 

 

O grande objetivo deste projeto é conseguir através de candidaturas a 

revitalização deste equipamento, fazendo dele um espaço polivalente capaz 

de acolher espetáculos de música, dança, teatro, exposições, cinema e 

congressos internacionais de média dimensão. 

 

O aumento dos níveis de exigência atual reflete a alteração dos modos de 

vida e até, as alterações ao nível das estruturas familiares. Como 

consequência das profundas alterações de ordem sócio cultural encontramos, 

um aumento contínuo dos níveis considerados mínimos. 

 

Num edifício com 25 anos, as intervenções de reabilitação permitem que 

muitas destas questões sejam resolvidas, ou pelo menos melhoradas, em 

edifícios cujos critérios se “afastaram”, com o evoluir dos modos de vida da 

sociedade, dos padrões considerados como os mais adequados, que ao nível 

das acessibilidades, conforto, condições técnicas e eficiência energética, 

seguindo as orientações do PNAEE 2016 que procura atingir, até 2016, um 

objetivo global nacional indicativo de economia de energia de 9% através da 

promoção de serviços energéticos e da adoção de outras medidas de 

melhoria da eficiência energética. 
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No apoio a estes espaços, é necessário um conjunto de infraestruturas 

técnicas (equipamentos AVAC, eletricidade, som e luz, informática, etc.) e de 

apoio (camarins, gabinetes, espaços de armazém, arrumos, reservas, etc.) que 

ocupam uma grande área, distribuindo-se, na generalidade, pelos pisos 

enterrados e pelos pisos superiores do edifício.  

 

Pretende-se dotar o edifício com a mais recente tecnologia de comunicação, 

acústica e imagem, permitindo uma capacidade máxima de 614 pessoas. 

Tudo pensado para responder às necessidades de cada evento: camarins, 

armazéns de apoio, acessórios técnicos, cabines de tradução simultânea, 

passando pela iluminação cénica, régie de som, comunicação de cena e 

projeção de imagem com equipamentos multimédia atualizados, versáteis e 

expansíveis. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 2.200.000,00 Euros 

 

LICENÇAS DIVERSAS 

 

São obrigatórias por lei várias licenças de várias entidades como a SPA-

Sociedade Portuguesa de Autores e IGAC – Inspeção Geral das Atividades 

Culturais e Passmúsica. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 

 

ESTUDOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 

Mantendo a política editorial iremos proceder à edição e reedição de novas 

publicações municipais. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 50.000,00 Euros 
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PUBLICIDADE 

 

Pretendemos com esta rubrica, abranger a produção de anúncios em 

publicações especializadas em turismo, rádios, jornais, e a conceção e 

execução de outdoors alusivos à Maia. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 25.000,00 Euros 

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS 

 

A criação de condições mínimas de fruição dos espaços culturais obriga a 

aquisição de diversos bens e equipamentos nas diversas áreas: Som e luz, 

cadeiras, ar condicionado, maquinaria de palco, plataformas elevatórias, 

equipamento audiovisual, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 50.000,00 Euros 

 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 

 

Indo ao encontro de uma procura cada vez mais exigente, não só na 

qualidade dos serviços, como também na sua imagem e originalidade, 

pretendemos ampliar a utilização de uniformes, os quais projetam para o 

exterior a identidade e originalidade, transmitindo também a cultura da 

equipa e da instituição em que estamos inseridos.   

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 

 

RECOLHA, AQUISIÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE BENS COM VISTA AO 

ENRIQUECIMENTO DO ACERVO MUNICIPAL 
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Para manter e ampliar uma coleção é fundamental realizar novas aquisições e 

desenvolver trabalhos e outras intervenções de conservação, manutenção e 

restauro das peças que fazem parte integrante da nossa coleção. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 50.000,00 Euros 

 

DINAMIZAÇÃO DO FÓRUM DA MAIA 

 

Um espaço cultural para ter vida necessita de uma dinâmica própria e de 

uma programação regular, pelo que é fundamental proporcionar com meios 

próprios, contratando e recorrendo a parcerias com agências e produtores 

para realização de atividades periódicas. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 100.000,00 Euros 

 

CONCERTOS FÓRUM DA MAIA 

 

Para além de prosseguirmos com a política de co produções será 

imprescindível contratar alguns espetáculos, apostando na diversidade e 

qualidade, disponibilizando a assistência uma série de grupos e artistas 

conceituados. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 75.000,00 Euros 

 

MAIA TECNHOSYMPHONIC 

 

A Câmara Municipal da Maia, através da sua Divisão da Cultura e Turismo tem 

assumido um papel importante na promoção e divulgação das artes e da 

cultura, designadamente na área da música. 

 

As questões mais contemporâneas assumem particular relevância na ação 

cultural do Município da Maia, pelo que, através da manifestação cultural, 
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tem provocado e pretende continuar a despertar a sua população, para os 

mais diversos desafios e estímulos. 

 

Entre outras políticas, a dinamização da oferta cultural promovida pela 

autarquia ao longo dos anos, contribuiu para alterar significativamente o perfil 

da sua população, sendo hoje um público que acolhe bem projetos 

inovadores, e mesmo de vanguarda, como é caso do “ MAIA 

TECHNOSYMPHONIC”  

 

Organizado pela Câmara Municipal da Maia e produzido pela Fundação 

Casa da Música, o evento, terá lugar na Praça Dr. José Vieira de Carvalho. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 35.000,00 Euros 

 

 

 

PRIMAVERA DO TEATRO 

 

Tendo como inspiração o Dia Mundial do Teatro, que se comemora 

anualmente a 27 de março, a Câmara Municipal da Maia, por iniciativa do 

seu Pelouro da Cultura e em estreita colaboração com o Teatro Art' Imagem, 

decidiu em 2007, promover anualmente um conjunto de atividades 

relacionadas com as artes performativas genericamente denominadas 

primavera do Teatro. 

A Primavera de Teatro pretende articular o teatro com outras formas de 

expressão artística, como as artes plásticas, a literatura, o vídeo e o cinema, 

privilegiando a formação e a sensibilização dos públicos, nomeadamente dos 

mais jovens e sem esquecer o público sénior, tendo como objetivo contribuir 

para o aumento da oferta cultural de qualidade no concelho. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CÓMICO DA MAIA 

 

A programação deste Festival torna-o único a nível nacional pela sua 

diversidade de géneros humorísticos. Do teatro de rua à comédia musical, 

passando pelas artes circenses, ou pela dança-teatro, O Festival Internacional 

de Teatro Cómico da Maia apresenta anualmente algumas das mais 

conceituadas companhias teatrais do mundo, que levam à cena mais de 30 

espetáculos. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 150.000,00 Euros 

 

FESTAS DO CONCELHO 

 

As Festas do Concelho da Maia em Honra a Nossa Senhora do Bom Despacho 

são uma tradição na Cidade da Maia que remonta a meados do séc. XVIII, 

havendo uma narração datada de 1733. 

 

É uma expressão de Fé associada a manifestações culturais, desportivas e 

lúdicas que têm a capacidade de construir e solidificar uma comunidade que 

desejamos seja unida e pautada por valores propícios ao bem comum. 

 

A realização desta festa é um momento alto da promoção da cidade e da 

dinamização da economia local. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 200.000,00 Euros 

 

ANIMAIA – FAMILY FUN 

 

Durante 48 horas, pretendemos desenvolver dezenas de eventos pensados 

para todas as idades, mas centrados na participação da família, terão lugar 

no Parque Central na Av. Visconde Barreiros e na Praça Dr. José Vieira de 

Carvalho, criando um ponto de passagem obrigatório para milhares de 
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pessoas. Estão representadas as áreas da : Música, Dança, Performance, 

Circo, Teatro, Cinema, Vídeo, Fotografia, Exposições, Visitas Orientadas, 

Oficinas para Crianças e Famílias e uma grandiosa Parada. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 15.000,00 Euros 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E DE INFORMAÇÃO 

 

O acesso à informação é cada vez mais exigente pelo que temos de 

considerar a aposta em vários instrumentos de comunicação fazendo passar a 

nossa mensagem ao público. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 35.000,00 Euros 

 

APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES 

CULTURAIS  

 

A Autarquia procurará, igualmente, apoiar iniciativas culturais que partam da 

sociedade civil. 

Nesse sentido, daremos uma especial atenção às coletividades que, 

comprovadamente (com base nos regulamentos municipais aprovados e nos 

protocolos de colaboração a estabelecer), desenvolvam uma atividade 

continuada e qualificada. Caso de grupos de teatro, comissões de festas, 

ranchos folclóricos e outras instituições culturais. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 30.000,00 Euros 

 

FÉRIAS CULTURAIS 

 

Pretendemos desenvolver programas de férias culturais a realizar na Páscoa e 

no verão, com a finalidade promover o desenvolvimento e enriquecimento 

das competências pessoais e sociais dos participantes, bem como o 

fortalecimento das relações interpessoais do grupo, incentivando a 
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criatividade e o desenvolvimento do sentido crítico através de educação 

cultural. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS E CURSOS DE FORMAÇÃO 

 

 Anualmente, debatem-se temas atuais e de relevante importância, para os 

profissionais do setor, que proporcionam a necessária formação contínua. Por 

sua vez as novas tecnologias obrigam a uma aprendizagem contínua, o que 

leva à necessidade de efetuar cursos de formação com grande regularidade. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

CARTÃO CULTURAL 

 

Pretendemos renovar o cartão do “Círculo Maiato Cultura é Vida”, 

estabelecendo parcerias ampliando o leque de benefícios e fidelizando mais 

clientes. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 

Com a presença do novo Portugal 2020 e outros programas nacionais e 

comunitários e por forma a podermos candidatar vários projetos que tanto 

ambicionamos é fundamental a realização de estudos e projetos para a 

eventual candidatura dos mesmos, que serão entregues a empresas 

especializadas.  

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 25.000,00 Euros 
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VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

 

Com o objetivo de salvaguardarmos pessoas e bens é necessário recorrer à 

prestação de serviços de vigilância eletrónica e humana nos espaços culturais. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 150.000,00 Euros 

 

 

SEGUROS 

 

Com o propósito de salvaguardarmos, pessoas, bens e instalações é 

necessário contratar vários seguros durante o ano, seja para : eventos, 

exposições, coleções, acidentes pessoais, instalações, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 

 

CONTRATOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Anualmente temos de proceder à renovação dos contratos de assistência 

técnica de alguns equipamentos e programas de software, como por 

exemplo: KAPTURE, INARTE, PRISMA, BILHETEIRA ONLINE, LOJA INTERATIVA DE 

TURISMO, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 60.000,00 Euros 
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CENTR’ARTE _ CENTRO METROPOLITANO DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Espaço expositivo e de divulgação cultural privilegiado, e há já algum tempo 

considerado como um espaço de referência a nível metropolitano no mundo 

da arte contemporânea, o Centr’arte _ Centro Metropolitano de Arte 

Contemporânea dedica a sua atividade à revelação de novos valores e à 

promoção e divulgação das várias correntes de arte contemporânea. 

 

 

DINAMIZAÇÃO DO CENTR’ARTE _ Centro Metropolitano de Arte Contemporânea 

 

Com vista á dinamização deste espaço cultural será cumprido o Plano Cultural 

que incluirá, diversas exposições, workshops, visitas guiadas, entre outros. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 30.000,00 Euros 

 

BIENAL DA MAIA 

 

As Bienais de Arte Contemporânea de 1999, 2002, 2005, 2015 comissariadas, 

respetivamente por António Cerveira Pinto, Paulo Mendes, Jurgen Bock e José 

Maia foram acontecimentos com grande relevância no âmbito das artes 

contemporâneas, com impacto nacional e internacional, que de certa forma 

colocaram a Maia no mapa da contemporaneidade artística. 

 

Estas Bienais foram quase todas dedicadas a valores emergentes e serviram 

como mostra primeira de obras de artistas que hoje são referências nacionais 

e internacionais. 

 

Por outro lado a regularidade e a consistência de uma programação cultural 

que integra atividades especificamente destinadas à divulgação da Arte 

Contemporânea e das suas múltiplas expressões, não só reforça a “marca” 
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Maia associada às manifestações criadoras de presente (especial ênfase nas 

artes de claro pendor urbano) como aporta Know-how muito interessante do 

ponto de vista da ambição e da capacidade organizativa. 

 

Todos estes fatores reforçam o sentido e a oportunidade de a Câmara 

Municipal da Maia organizar no ano de 2017, no período compreendido entre 

maio e setembro, uma nova edição da sua Bienal de Arte Contemporânea, 

que integrará o Simpósio de escultura e o projeto de arte urbana. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 100.000,00 Euros 

 

TURISMO 

 

O turismo tem uma importância verdadeiramente estratégica para a 

economia portuguesa em virtude da sua capacidade em criar riqueza e 

emprego. Trata-se de um setor em que temos vantagens competitivas claras 

como sucede com poucos outros. Está a ter lugar uma grande aposta no 

turismo por parte do Governo e dos empresários do setor. 

Assim, é necessário acompanhar e criar condições para crescermos e 

conseguirmos gerar mais e melhor investimento nesta área. 

 

DINAMIZAÇÃO DO MAIA WELCOME CENTER 

 

Pretendemos com uma grande panóplia de ações aumentar 

substancialmente a afluência ao Maia Welcome Center, através do 

cumprimento do Plano Cultural e desenvolvimento de campanhas 

promocionais em épocas especiais, tais como o Dia dos Namorados, 

Carnaval, Páscoa, Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia da Criança, Férias Culturais, Dia 

Mundial do Turismo e Natal, quer pela realização de eventos temporários 

sejam eles: exposições, lançamento de livros, sessões de autógrafos, 

workshops, pequenas palestras, sessões de esclarecimento, seminários, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 
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REQUALIFICAÇÃO DO MAIA 360º 

 

A revitalização deste local, fazendo dele um espaço capaz de acolher e dar a 

conhecer a rica história da Terra da Maia e vivenciar uma experiência única 

de observação da paisagem metropolitana e atrair novos públicos. 

 

O aumento dos níveis de exigência atuais reflete a alteração dos modos de 

vida e até, as alterações ao nível das estruturas familiares. Como 

consequência das profundas alterações de ordem sócio cultural encontramos, 

um aumento contínuo dos níveis considerados mínimos. 

 

Pretende-se dotar o espaço com a mais recente tecnologia de observação, 

apresentar uma imagem moderna e mais adequada ao público atual, 

melhorar as acessibilidades, segurança, a comunicação, melhorando a sua 

experiência de visita ao espaço e gerando uma maior capacidade de 

atração de turistas e visitantes, pois atualmente o público é na sua grande 

maioria escolar e local. 

 

O projeto está pensado para responder às necessidades atuais: Bom discurso 

expositivo em vários idiomas, utilização de equipamentos de observação 

atualizados, bom acolhimento dos grupos, alargamento dos dias e horários de 

visitas, facilitando as reservas e requalificação da envolvente. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 200.000,00 Euros 

 

FINS DE SEMANA GASTRONÓMICOS 

 

Este evento pretende divulgar a gastronomia, catapultar os Chefs de cozinha 

maiatos, fomentar a afluência de pessoas aos restaurantes e ao mesmo tempo 

levar a cabo ações de promoção, formação e de sensibilização sobre a 

qualidade nos serviços de restauração no Concelho, decorre durante o mês 

de maio. 
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PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 

 

PROGRAMA DE TURISMO SÉNIOR MAIATO 

 

Com o objetivo de combater o isolamento social do idoso, a Câmara 

Municipal da Maia leva a efeito, o Programa de Turismo Sénior Maiato, que 

proporciona viagens a locais turísticos culturais e contempla anualmente 

cerca de 5.000 idosos. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 200.000,00 Euros 

 

FEIRA DE ARTESANATO DA MAIA 

 

Este evento, visa promover as nossas tradições e o artesanato em particular, 

dando a oportunidade a 200 artesãos nacionais de expor e comercializar os 

seus produtos, vai já na sua 21ª edição, decorre no início de julho, no Parque 

Central da Maia e contou com a visita de 215.000 pessoas.  

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 100.000,00 Euros 

 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO 

 

Julgamos ser da maior importância a presença em feiras nacionais e 

internacionais em conjunto com a Turismo do Porto e Norte ER. É nestas feiras 

que se proporcionam os negócios com o trade, se apresentam os produtos, se 

captam os visitantes e os investidores. 

Assim, tencionamos em 2017, participar a nível do mercado interno alargado 

(Portugal / Espanha) na Bolsa de Turismo de Maia, na SITC em Barcelona e na 

Feira de Silleda, a nível internacional , visitar a FITUR – MADRID, em janeiro e a  

World Travel Market que terá lugar em novembro na cidade de  Londres. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 
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MERCHANDISE  

 

Realização de diversos brindes e outro material alusivo à Maia destinados a 

oferta e venda no Turismo da Maia. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 25.000,00 Euros 

 

MATERIAL PROMOCIONAL 

 

Aqui inclui-se todo o material que possamos produzir e reeditar sobre o nosso 

Concelho, como a criação de um novo Portal do Turismo, brochura 

promocional da Maia, folhetos informativos, vídeo turístico, roteiro de 

arquitetura, planta da cidade, mapa do concelho e roteiro gastronómico. 

Edições destinadas a oferecer e a vender ao público e ao trade, com vista a 

promovermos os nossos produtos turísticos. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 20.000,00 Euros 

 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE ARTESANATO  

 

 A promoção e divulgação do nosso artesanato passa também pela sua 

comercialização a nível nacional, não existe melhor local para o fazer do que 

as feiras de artesanato. Assim, incentivaremos e apoiaremos os nossos artesãos 

a participarem no maior número de certames possível. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA ATIVOS 

 

Estas iniciativas visam a realização em conjunto com o Turismo de Portugal, 

CEARTE, APHORT, ARESP ou outros parceiros criteriosamente selecionados de 

diversas ações de formação destinadas a ativos da indústria turística. 

PREVISÃO DE CUSTOS: 2.000,00 Euros 
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PARCERIAS 

 

Somos membros fundadores de organismos como a Entidade Regional de 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, Eixo Atlântico e Fundação de Serralves, 

temos de continuar a dar o nosso contributo quer a nível da estratégia, quer 

financeiramente.  

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 50.000,00 Euros 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

 

BIBLIOTECAS E ARQUIVO 

 

A Biblioteca e Arquivo assume-se como um serviço público que aposta na 

promoção cultural do Concelho procurando dar efetiva resposta às 

necessidades de informação, cultura e educação, dos seus cidadãos, a uma 

escala metropolitana, com uma clara orientação para a constituição de 

Redes. Em relação ao ano de 2017 tomando por base todos os 

constrangimentos existentes, mas sem deixar que a atividade da Rede 

Concelhia de Bibliotecas e o papel fundamental do Arquivo deixem de ser um 

importante motor de desenvolvimento cultural através dos projetos e iniciativas 

que se pretende desenvolver com o apoio e envolvimento da comunidade 

local e cultural. 

 

DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Pretendemos com uma grande panóplia de ações aumentar 

substancialmente a afluência à Biblioteca Municipal, através do cumprimento 

do Plano Cultural com: exposições, lançamento de livros, sessões de 
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autógrafos, workshops, pequenas palestras, sessões de esclarecimento, 

seminários, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

AQUISIÇÃO DE FUNDOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

Pretendemos enriquecer e atualizar o fundo bibliográfico da Biblioteca 

Municipal através da aquisição de publicações. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 20.000,00 Euros 

 

RESTAURO, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES DO 

ACERVO MUNICIPAL 

 

È necessário proceder à dinamização dos fundos reservados e do fundo local 

divulgando estes espólios junto da comunidade que se pretende cada vez 

mais alargada, pretendendo-se alargar o leque de investigadores que nos têm 

procurado, nomeadamente com o recurso à digitalização, redes sociais e 

Internet. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 35.000,00 Euros 

 

FEIRA DO LIVRO DA MAIA 

 

Realização da Feira do Livro da Maia, evento de promoção do livro e da 

leitura que envolverá a presença de editoras, livrarias e a concretização de 

um ambicioso programa de animação, que incluirá: Leituras, sessões de 

autógrafos, conversas com autores, tertúlias, apresentações de livros e de 

revistas, intervenções, performances e instalação, música - spoken word, 

exposições de fotografia e de ilustração, teatro, música, ateliers para crianças 

e para adultos, outlet de livros, etc. 

PREVISÃO DE CUSTOS: 40.000,00 Euros 
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LS2 –LEITURAS SENTIDOS E SABERES 

O LS2 – Leituras, Sentidos e Saberes, é um projeto cultural concebido e 

desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da Maia que remonta ao ano letivo 

2007/2008 e proporciona à comunidade escolar o contacto com obras e 

autores de notoriedade nacional e/ou internacional, nomeadamente: 

Matilde Rosa Araújo, Maria Teresa Maia Gonzalez, Manuel António Pina, 

Maria Alberta Menéres e Valter Hugo Mãe e Álvaro Magalhães. 

Este projeto cultural, cujo público-alvo é a comunidade escolar de todos os 

níveis de ensino, está alinhado pelo calendário escolar e inicia-se após o 

começo do ano letivo (setembro), culminando com a exposição de 

trabalhos, patente na Biblioteca Municipal da Maia e resultante da leitura e 

interpretação da obra do(a) autor(a), e com um espetáculo a realizar no 

Grande Auditório do Fórum da Maia, durante o mês de novembro. 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

FESTA DA POESIA DA MAIA 

 

Celebrar o dia Mundial da Poesia que se comemora a 21 de março, com: 

Leituras, tertúlias, apresentações de livros e de revistas, intervenções, 

performances e instalação, música, exposições de fotografia e de ilustração, 

tradução coletiva, ateliers para crianças e para adultos, feira de livros de 

poesia, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

CARTÕES DE UTILIZADOR DA BIBLIOTECA  

 

Renovação dos cartões de utilizador da Rede de Bibliotecas da Maia com 

suportes adequados as reais necessidades. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 
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BANCO DO LIVRO ESCOLAR 

 

Promovendo a reutilização dos manuais escolares, pretendemos lançar este 

serviço que serve objetivos sociais, ambientais e económicos. Permitindo que 

as famílias maiatas consigam reduzir as despesas com os manuais escolares 

dos seus filhos. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 2.500,00 Euros 

 

CLE - CENTRO DE LEITURA ESPECIAL 

Pretendemos tornar acessível a biblioteca a toda a comunidade criando o 

Centro de leitura especial através da aquisição de equipamentos adaptados 

e com a promoção de atividades junto dos utilizadores com necessidades 

especiais. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 12.500,00 Euros 

 

 

PLANO NACIONAL DE LEITURA 

 

A Câmara Municipal e o PNL – Plano Nacional de Leitura, em parceria, irão 

disponibilizar apoio financeiro para equipar as Bibliotecas Escolares do 

município com livros para os diferentes níveis de ensino, permitindo que todos 

os alunos tenham acesso aos mesmos. 

Esta aposta da autarquia visa contribuir, decisivamente, para elevar os níveis 

de leitura das crianças, jovens e demais cidadãos do concelho, uma vez que 

a promoção da leitura é entendida, como fator de desenvolvimento individual 

e de progresso coletivo. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 
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REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

A Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares desempenha um papel 

fundamental enquanto motor de desenvolvimento cultural através dos 

projetos e iniciativas que se pretende desenvolver com o apoio e 

envolvimento da comunidade escolar. 

Assim, será necessário prestar apoio, dinamizar e dotar os espaços de 

condições adequadas ao desempenho da sua função. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 50.000,00 Euros 

 

APETRECHAMENTO DA BIBLIOTECA ITINERANTE 

 

A nova Biblioteca Itinerante, necessita de renovar todo o seu espólio de livros e 

publicações sendo fulcral proceder aquisição do mesmo. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 5.000,00 Euros 

 

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Caso se concretize a ampliação da Biblioteca, em edifício a erguer em terreno 

anexo, tal facto obriga à criação de condições e à aquisição de 

equipamento diverso para apetrechar esse mesmo espaço. Contudo, a 

Biblioteca atual necessita de ser requalificada. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 500.000,00 Euros 
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ARQUIVO MUNICIPAL 

 

Apesar do Arquivo Municipal não depender exclusivamente desta Unidade 

Orgânica, não queremos deixar passar a Mega transformação que está a ser 

operada neste setor e que obrigará a um enorme esforço financeiro na 

aquisição de materiais, mobiliário, licenças, contratos de manutenção e 

equipamentos. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 384.000,00 Euros 

 

 

MUSEU 

 

O homem está sempre preocupado em preservar sua história e sua memória. 

Ele tem acesso ao seu passado através de relatos ou depoimentos de 

testemunhas oculares, documentos, objetos, etc. Ou quando se defronta com 

as imagens que habitam um museu. Com isso, não quero dizer que o museu é 

um caminho em direção ao passado, ele é antes um lugar de possíveis 

diálogos entre passado, presente e futuro. O Museu tem um papel cultural 

importante, além, abrigar os registos do tempo, é um veículo ao serviço do 

conhecimento e da informação que contribui para o desenvolvimento da 

sociedade. 

 

 

DINAMIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 

 

A preservação da memória Histórica do concelho tem sido também uma 

constante na ação cultural do Município. Possuímos para isso um Museu 

Municipal Através dele, das suas exposições, palestras, cursos, visitas guiadas, 

projetos de investigação e de inventariação e valorização patrimonial 

procura-se contribuímos para o alicerçar de uma memória coletiva que, 

enquanto “cimento” de uma comunidade, faz parte integrante da sua 

qualidade de vida.  
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Assim, pretendemos com uma grande panóplia de ações aumentar 

substancialmente a afluência ao Museu Municipal, através do cumprimento 

do Plano Cultural com: exposições temporárias, recriações históricas, 

workshops, pequenas palestras, concertos, seminários, etc. 

Estamos a desenvolver esforços no sentido de promover a abertura de novos 

polos museológicos em parceria com as juntas de freguesia, dedicados ao 

Mestre Albino José Moreira, santeiros da Maia, tamanqueiros, traje maiato e 

moinhos.  

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 30.000,00 Euros 

 

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 

 

Apresentamos candidatura para requalificação e ampliação do Museu 

Municipal, tal facto obriga à criação de condições e à aquisição de 

equipamento diverso para apetrechar esse mesmo espaço. O edifício atual 

necessita de ser requalificado nomeadamente no que concerne ao discurso 

expositivo a fim de podermos integrar a Rede Portuguesa de Museus. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 1.400.000,00 Euros 

 

NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 

 

O Futuro Museu será a plataforma principal de acolhimento do turista, mas a 

partir daqui o visitante será induzido a descobrir os 5 polos museológicos que 

estamos a desenvolver em parceria com as Juntas de Freguesia e que têm 

como objetivos: 

- Localizar, constituir, preservar e divulgar coleções referentes à antiguidade 

histórica da Terra da Maia. 

- Localizar, constituir, preservar e divulgar coleções de objetos referentes aos 

aspetos mais significativos da vida rural com destaque para os Tamanqueiros; 

os Santeiros da Maia; o Traje Maiato; os Moinhos de Água e o Mestre Albino 

José Moreira.  
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- Potenciar recursos com vista a um crescimento do turismo local e regional; 

- Valorizar os recursos históricos e culturais do território. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 40.000,00 Euros 

 

 

 

ARQUEOLOGIA 
 

O território da Maia é, desde a pré-história, uma área de grande atração para 

povos que aqui vieram, primeiro de passagem, depois de modo sedentário, 

em busca das belas condições que a terra, o clima e a localização ofereciam, 

contribuindo paulatinamente, com os vestígios do seu quotidiano, para o 

enriquecimento do património arqueológico deste concelho. 

Ao Gabinete de Arqueologia Municipal, cabe o papel de Inventariar, 

classificar, intervir e dinamizar culturalmente os sítios arqueológicos do 

concelho. Paralelamente assume o trabalho de sensibilização junto das 

escolas e da comunidade, organizando e guiando visitas escolares, de grupos 

sócio profissionais ou de associações, contribuindo desse modo para o 

estabelecimento de uma relação de proximidade entre os cidadãos e o seu 

património 

 

ARQUEOLOGIA 

 

A preservação da memória Histórica do concelho tem sido também uma 

constante na ação cultural do Município. O Gabinete de arqueologia vai 

através do cumprimento do Plano Cultural levar a cabo: exposições, 

lançamento de estudos e publicações, integração no serviço educativo, 

escavações, valorização de sítios arqueológicos, workshops, inventariação e 

classificação do património, sessões de esclarecimento, seminários, etc. 

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 10.000,00 Euros 
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VALORIZAÇÃO DE UM SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

 

Através de uma candidatura, pretendemos valorizar um sítio arqueológico 

com o objetivo da valorização paisagística do espaço, sublinhando o seu valor 

natural e turístico, a par da valorização histórico - cultural.  

 

PREVISÃO DE CUSTOS: 100.000,00 Euros 

 

RECEITAS 

 

 

No âmbito das nossas atividades temos conseguido melhorar a captação de 

receitas com o propósito de diminuir o esforço financeiro da autarquia, pelo 

que prevemos captar receitas com a bilheteira, taxas de inscrição, patrocínios, 

donativos, subsídios,  venda de produtos e serviços e comparticipações 

financeiras de projetos candidatados . 

 

PREVISÃO DE RECEITAS : 3.200.000,00 Euros 

 

QUADRO DE INVESTIMENTOS E RECEITAS 

 

INVESTIMENTO VALOR 

Requalificação do Fórum da Maia 2.200.000,00 

Licenças diversas 10.000,00 

Estudos e publicações 50.000,00 

Publicidade 25.000,00 

Aquisição de equipamento diverso 50.000,00 

Aquisição de uniformes 10.000,00 

Recolha, aquisição, conservação e restauro 

de bens com vista ao enriquecimento do 

acervo municipal 

25.000,00 

Dinamização do Fórum da Maia 100.000,00 
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Concertos Fórum da Maia 75.000,00 

Maia Technosymphonic 35.000,00 

Primavera do Teatro 5.000,00 

Festival Internacional de Teatro Cómico 150.000,00 

Festas do concelho 200.000,00 

Animaia – Family fun 15.000,00 

Aquisição de material de divulgação e 

informação 

35.000,00 

Apoio à produção cultural através de 

parcerias com instituições culturais 

30.000,00 

Férias Culturais 5.000,00 

Participação em Seminários e cursos de 

formação 

5.000,00 

Cartão cultural 5.000,00 

Realização de Estudos e projetos 25.000,00 

Vigilância e segurança 150.000,00 

Seguros 10.000,00 

Contratos de Assistência Técnica 60.000,00 

Dinamização do Centr’arte 30.000,00 

Bienal da Maia 100.000,00 

Dinamização do Maia Welcome Center 10.000,00 

Requalificação do Maia 360º 200.000,00 

Fins de semana Gastronómicos 10.000,00 

Programa de Turismo Sénior Maiato 200.000,00 

Feira de Artesanato da Maia 100.000,00 

Participação em Feiras de Turismo 10.000,00 

Merchandise 25.000,00 

Material Promocional 20.000,00 

Participação em Feiras de Artesanato 5.000,00 

Ações de Formação para Ativos 2.000,00 

Parcerias 50.000,00 

Dinamização da Biblioteca Municipal 10.000,00 
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Aquisição de publicações e fundos 

Bibliográficos 

20.000,00 

Restauro, encadernação e preservação de 

livros e publicações do acervo municipal 

35.000,00 

Feira do Livro da Maia 40.000,00 

LS2 – Leituras, Sentidos e Saberes 5.000,00 

Festa da Poesia da Maia 5.000,00 

Cartões de Utilizador da Biblioteca Municipal 5.000,00 

Banco do Livro Escolar 2.500,00 

CLE- Centro de Leitura Especializada 12.500,00 

Plano Nacional de Leitura 10.000,00 

Rede de Bibliotecas da Maia 50.000,00 

Apetrechamento da Biblioteca Itinerante 5.000,00 

Requalificação e Ampliação da Biblioteca 

Municipal 

500.000,00 

Arquivo Municipal 384.000,00 

Dinamização do Museu Municipal 30.000,00 

Ampliação e Requalificação do Museu 

Municipal 

1.400.000,00 

Núcleos Museológicos 40.000,00 

Dinamização do Gabinete de Arqueologia 10.000,00 

Valorização de Sítio Arqueológico 100.000,00 

TOTAL 6.701.000,00 

 

RECEITAS VALOR 

Bilheteira 

Taxas de inscrição 

Aluguer de espaços 

Patrocínios 

Donativos 

Subsídios 

Venda de produtos e serviços 

comparticipações financeiras de projetos 

 

 

 

3.200.000,00 
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candidatados 

TOTAL 3.200.000,00 

 

 

 

MAPA DE PESSOAL 

 

Para concretização do Plano Municipal de Cultura e Turismo 2017 e dos 

objetivos propostos no âmbito do SIADAP será necessária uma equipa de 

pessoal constituída pelos elementos abaixo indicados, salvaguardando 

sempre a possibilidade de contratação de pessoal eventual devido a baixas 

médicas prolongadas ou outras vicissitudes: 

 

 

 

EXISTENTE 

 

NECESSÁRIO CONTRATAR 

QUANTIDADE CATEGORIA / 

CARREIRA 

QUANTIDADE 

1 CHEFE DIVISÃO 0 

26 TÉCNICO SUPERIOR 7 

24 ASSISTENTE TÉCNICO 4 

15 ASSISTENTE 

OPERACIONAL 

4 

1 SECRETÁRIA DE 

VEREAÇÃO 

0 
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