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A Universidade de Aveiro tem vindo a desenvolver um conjunto 
de projetos de promoção da participação das comunidades no 
planeamento do território e nas questões ambientais, dos quais 
se destacam:

experiência

CONCURSO ESCOLAR «VAMOS DISCUTIR A 
REGIONALIZAÇÃO!» (1998)

CONCURSO ESCOLAR «CIDADES 
CRIATIVAS» (2008)



A Universidade de Aveiro tem vindo a desenvolver um conjunto 
de projetos de promoção da participação das comunidades no 
planeamento do território e nas questões ambientais, dos quais 
se destacam:

experiência

Community Participation in Planning (CPiP) 
2015-2016
Aveiro, Milão e Belfast

VIVÓBAIRRO
2016

AVEIRO SOUP
2017



http://serrasdoporto.pt/

http://serrasdoporto.pt/plano-de-gestao

PROCESSO PARTICIPATIVO
PLANO DE GESTÃO DO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
2018



A Universidade de Aveiro tem vindo a desenvolver um conjunto 
de projetos de promoção da participação das comunidades no 
planeamento do território e nas questões ambientais, dos quais 
se destacam:

experiência

MURTOSA CICLÁVEL
(2006-2008)

CICLORIA
(2009-2011)

PORTUGAL BIKE VALUE
(2015-2017)

COMPROMISSO PELA 
BICICLETA

(2016-…)

UAUBIKE
(2017-…)



• REFLEXÃO PÚBLICA "A FLORESTA E OS INCÊNDIOS: CAUSAS, 
CONSEQUÊNCIAS E FUTURO" 25 OUT 2017

• PALESTRA “O FUTURO DAS CIDADES TEM PRESENTE” 30 OUTUBRO 2017 

• CONFERÊNCIA: O PAPEL DAS CIDADES NA ATRATIVIDADE DOS 
TERRITÓRIOS 

• MESA REDONDA SOBRE DESCENTRALIZAÇÃO PARA AS AUTARQUIAS 
LOCAIS - ABRIL 2017 

• IV CONFERÊNCIA DE PLANEAMENTO REGIONAL E URBANO (PRU) 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL «A PARTICIPAÇÃO EM PLANEAMENTO 
DO TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS» 23/24 FEVEREIRO 2017

• COMMUNITY PARTICIPATION IN PLANNING 2015-2017 

• CONFERÊNCIA SCIENTIST FOR CYCLING - CYCLING DELIVERS TO THE UN 
GLOBAL GOALS - NOV 2016

• COMPROMISSO PELA BICICLETA 2016-

• II CONFERÊNCIA DE PRU - EUROPA 2020: RETÓRICA, DISCURSOS, 
POLÍTICA E PRÁTICA - JULHO 2013

• I CONFERÊNCIA DE PRU E 11º WORKSHOP DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOBRE O TEMA TERRITÓRIO, 
MERCADO IMOBILIÁRIO E A HABITAÇÃO 2011

A Universidade de Aveiro tem vindo a desenvolver um conjunto 
de projetos de promoção da participação das comunidades no 
planeamento do território e nas questões ambientais, dos quais 
se destacam:

experiência



PARA QUE QUEREMOS O PDM DA MAIA?

QUE TERRITÓRIO TEMOS E QUE TERRITÓRIO DESEJAMOS?



2 sessões participativas
janeiro | fevereiro 2019  (1 mês)

Definição das expectativas com a 
revisão do PDM e com o 
processo participativo;

Construção de uma visão para o 
território;

10 sessões participativas
fevereiro - julho 2019 (5 meses)

Elaboração de um diagnóstico 
partilhado do território concelhio 
e de cada uma das freguesias 
(problemas e recursos);

Lançamento do conceito de 
ações experimentais 
colaborativas a desenvolver no 
âmbito da revisão do PDM;

10 sessões participativas
setembro - dezembro 2019  (4 meses)

Elaboração de propostas 
temáticas para o território e para 
cada freguesia;

Definição e implementação de 
ações experimentais 
colaborativas a desenvolver na 
revisão do PDM;

ações experimentais
janeiro - março 2010 (3 meses)

10 sessões participativas
a definir em 2020  (9 meses)

Apresentação da proposta de 
revisão do PDM enquadrada 
numa reflexão estratégica (por 
temas);

Mobilização cívica em torno do 
processo de participação pública 
final do PDM e balanço do 
processo participativo;

FASE 1

Para que queremos o 
PDM?

Que Território 
Queremos?

FASE 2

Diagnóstico
Problemas e Recursos

FASE 3

Propostas Estruturantes 
e Estratégicas (PDM)

Ações Experimentais

FASE 4

Apresentação da 
Proposta do PDM

Avaliação Final da 
Participação



2 sessões participativas
janeiro | fevereiro 2019  (1 mês)

Definição das expectativas 
com a revisão do PDM e com 
o processo participativo;

Construção de uma visão 
para o território;

Proposta de Exposição de 
lançamento do processo 
participativo: “Pensar o 
Futuro das Terras da Maia”

FASE 1

Ações a realizar

• Realização de uma ação de reconhecimento do território;
• Avaliação crítica do PDM anterior (conteúdo e participação);
• Organização de reuniões -Para que queremos o PDM? Que território temos, que território queremos?:

• Reunião com decisores e técnicos municipais (ao fim da tarde, lanche);
• Apresentação pública do processo de revisão e reflexão “futuros da maia”

Paralelamente serão agendadas reuniões com principais agentes (mobilização processo 
participativo): Escolas | Juntas de Freguesia

PARA QUE QUEREMOS O PDM? QUE TERRITÓRIO QUEREMOS?
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA DO PDM. 



2 sessões participativas
janeiro | fevereiro 2019  (1 mês)

Definição das expectativas 
com a revisão do PDM e com 
o processo participativo;

Construção de uma visão 
para o território;

Proposta de Exposição de 
lançamento do processo 
participativo: “Pensar o 
Futuro das Terras da Maia”

FASE 1

Conteúdos a produzir

• Site (micro-site) da revisão do plano;
• Página Facebook– revisão do PDM;
• Mapeamento das comunidades de lugar, prática e interesse (saberes, interesses, necessidades e 
motivações);
• Documento síntese - Para que queremos o pdm? Que território temos, que território 
queremos?;
• Apoio na análise e ponderação das participações recebidas e na elaboração de relatório de 
ponderação;
• Poster e newsletter

PARA QUE QUEREMOS O PDM? QUE TERRITÓRIO QUEREMOS?
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA DO PDM. 



10 sessões participativas
fevereiro - julho 2019 (5 meses)

Elaboração de um 
diagnóstico partilhado do 
território concelhio e de cada 
uma das freguesias 
(problemas e recursos);

Lançamento do conceito de 
ações experimentais 
colaborativas a desenvolver 
no âmbito da revisão do 
PDM;

FASE 2

Ações a realizar

•Conversas ao fim da tarde/noite nas 10 freguesias:
•Identificação de problemas/recursos do território (visão para o concelho);
•Avaliação do PDM atual / sugestões para a revisão do PDM;
•Apresentação do conceito de projetos experimentais (ações experimentais colaborativas a 
desenvolver no âmbito da revisão do PDM).
•Exposição itinerante “ Pensar o Futuro das Terras da Maia” estará patente dois dias antes e 
depois da reunião.

DIAGNÓSTICO – PROBLEMAS E RECURSOS 
CONCELHO E FREGUESIAS



10 sessões participativas
fevereiro - julho 2019 (5 meses)

Elaboração de um 
diagnóstico partilhado do 
território concelhio e de cada 
uma das freguesias 
(problemas e recursos);

Lançamento do conceito de 
ações experimentais 
colaborativas a desenvolver 
no âmbito da revisão do 
PDM;

FASE 2

Conteúdos a produzir

•10 posters; 
•10 newsletters «revisão do PDM» (resultados das sessões nas juntas de freguesias);
•Relatório de experiências inspiradoras- qualificação do território envolvendo as comunidades;
•Documento com sugestões para o Diagnóstico do PDM - 6 meses após início 

DIAGNÓSTICO – PROBLEMAS E RECURSOS 
CONCELHO E FREGUESIAS



10 sessões participativas
setembro - dezembro 2019  (4 meses)

Elaboração de propostas 
temáticas para o território e 
para cada freguesia;

Definição e implementação 
de ações experimentais 
colaborativas a desenvolver 
na revisão do PDM;

ações experimentais
junho e julho

FASE 3

Ações a realizar

• Conversas à noite nas 10 freguesias:
• À luz do diagnóstico identificado sugestão de propostas territoriais e temáticas;
• Avaliação das propostas do PDM;
• Seleção de um projeto experimental por freguesia (ações experimentais colaborativas a 
desenvolver no âmbito da revisão do PDM);
•Exposição itinerante “ Pensar o Futuro das Terras da Maia”;
• Identificação de um projeto experimental por freguesia (ações experimentais colaborativas a 
desenvolver no âmbito da revisão do PDM) – junho/julho 2019;

PROPOSTAS 
AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS (PDM) E AÇÕES EXPERIMENTAIS



10 sessões participativas
setembro - dezembro 2019  (4 meses)

Elaboração de propostas 
temáticas para o território e 
para cada freguesia;

Definição e implementação 
de ações experimentais 
colaborativas a desenvolver 
na revisão do PDM;

ações experimentais
junho e julho

FASE 3

Conteúdos a produzir

• 10 newsletters «revisão do PDM» (resultados das sessões nas juntas de freguesias);
• Relatório de experiências inspiradoras- qualificação do território envolvendo as comunidades;
• Resultado: Proposta de sugestões para o PDM - 9 meses após início 

PROPOSTAS 
AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS (PDM) E AÇÕES EXPERIMENTAIS



10 sessões participativas
a definir 2020 (9 meses)

Apresentação da proposta de 
revisão do PDM enquadrada 
numa reflexão estratégica 
(por temas);

Mobilização cívica em torno 
do processo de participação 
pública final do PDM e 
balanço do processo 
participativo;

FASE 4
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PDM

AVALIAÇÃO FINAL DA PARTICIPAÇÃO 

Ações a realizar

• Apresentações da Proposta de Revisão do PDM da Maia;
• Apresentação do Plano ao Executivo e à Assembleia Municipal;
• Exposição do Plano / Exposição itinerante do Plano.
• Apoio ao lançamento e avaliação do Inquérito Público;



10 sessões participativas
a definir 2020 (9 meses)

Apresentação da proposta de 
revisão do PDM enquadrada 
numa reflexão estratégica 
(por temas);

Mobilização cívica em torno 
do processo de participação 
pública final do PDM e 
balanço do processo 
participativo;

FASE 4
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PDM

AVALIAÇÃO FINAL DA PARTICIPAÇÃO 

Conteúdos escritos a produzir

• Publicação sobre processo participativo do PDM;
• Relatório de ponderação das participações.



PROGRAMA E METODOLOGIA



OBJETIVOS GERAIS
• Definição das expectativas com a revisão do PDM e com o 

processo participativo;
• Construção de uma visão para o território;
• Desafiar os técnicos municipais a envolverem-se no 

processo;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer os técnicos, práticas, relações com o 

planeamento, e entendimentos da participação;
• Apresentar a metodología participativa;
• Recolher sugestões;
• Convidar os técnicos a exporem de que forma nos seus 

trabalhos já estão a construir parte da visão de futuro 
através dos projetos sectoriais (puzzle colaborativo)  - NEDI

RESULTADOS
• Estrutura e conteúdos para o site;
• Mapeamento das comunidades de lugar, prática e 

interesse;
• Consolidação metodologia participativa

#1 Mobilização de decisores e técnicos

14:00 Recepção (com um café e bolos)

14:15 Boas vindas – Presidente da CMM | Vereador

14:30 Apresentação dos participantes

14:45 Apresentação da Metodologia Participativa

15:00
Sessão participativa (grupo de 10 pessoas)

Avaliação território da Maia (3 aspectos + | - )

16:00 Paragem para café

16:15
Sessão participativa (grupo de 10 pessoas)
- Expectativas para o novo PDM (2 post it)
- Expectativas Processo participativo (2 post it)

17:15 Síntese final (partilha dos resultados)

17:30 Encerramento 

FASE 1 . janeiro 2019

PARA QUE QUEREMOS O  PDM? 
QUE TERRITÓRIO QUEREMOS?



OBJETIVOS GERAIS
• Apresentação Pública do Processo de Revisão e 

Reflexão “Pensar o Futuro das Terras da Maia”.
• Apresentação da Exposição itinerante

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Pensar o futuro da Maia;
• Mobilizar os atores;
• Apresentar a metodología participativa;

RESULTADOS
• Mapeamento das comunidades de lugar, prática e 

interesse;
• Documento síntese;
• Apoio na análise e ponderação das participações 

recebidas e elaboração relatório de ponderação

PARA QUE QUEREMOS O  PDM? 
QUE TERRITÓRIO QUEREMOS?

FASE 1 . fevereiro 2019

#2 “Pensar o Futuro das Terras da Maia”

20:30 Recepção (Café e Bolos)

20:45 Boas vindas – Presidente da CMM 

21:00 Apresentação da 2ª Revisão do PDM

21:15 Apresentação da Metodologia Participativa

21:30

Três contributos para pensar o futuro da Maia
- Ambiente e ecologia. 

Arq Teresa Andresen
- Desenvolvimento economico e tecnologia. 

Prof. António Manuel Figueiredo 
- Mobilidade, transporte e logística. 

Prof. António Babo

22:30 Debate

23:30 Encerramento 



FASE 1

● Poster 1 - “A história dos planos para a Maia” (PDM’s e outros)

● Poster 2 - “A realidade do território em 2018” (plantas do povoamento atual, dos corredores 

naturais, etc)

● Poster 3 - “Os futuros não desejados” (planta dos riscos, planta dos excessos de urbanização,...)

● Poster 4 - “Expectativas da autarquia para o PDM e para o processo participativo” 
(reunião fase 1)

● Poster 5 - “Que Maia querem os jovens 15-18” (desafio às escolas)

● Poster 6 - “Futuros que estão à porta” (convites a todos os departamentos da CMM para trazerem o 

que já têm de futuro: Laboratórios da Descarbonização,...)

● Poster 7 - “Cenários” (demografia, ambiente/alterações climáticas, tecnologias, ...)

SUGESTÃO EXPOSIÇÃO ITINERANTE
“PENSAR O FUTURO DAS TERRAS DA MAIA”



OBJETIVOS GERAIS
• Identificação de problemas/recursos do território;
• Avaliação do PDM atual / sugestões para a revisão;
• Apresentação do conceito de projetos experimentais;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar a metodología participativa;
• Diagnóstico das freguesias;

RESULTADOS
• 10 posters “Revisão do PDM - fase2”
• 10 newsletters “Revisão do PDM - fase2”
• Relatório de experiências inspiradoras de qualificação do 

território envolvendo as comunidades;
• Documento final com sugestões para o Diagnóstico do PDM

DIAGNÓSTICO - PROBLEMAS E RECURSOS

FASE 2 . fevereiro - julho 2019 (5 meses)

#1 - 10 Junta de Freguesia XXXXXXXX

20:30 Recepção (Café e bolos)
20:45 Boas vindas – Presidente Junta de Freguesia

21:00
Apresentação da Exposição 
Metodologia Participativa

21:15
Sessão participativa (grupo de 10 pessoas)

- Avaliação território da Maia (3 aspectos + | - )

21:45

Organização em Grupos de trabalho (temas 
ou interesses)
- Expectativas para o novo PDM (2 post it)
- Expectativas Processo participativo (2 post it)

23:15 Síntese final (partilha dos resultados)
23:30 Encerramento 



DIAGNÓSTICO PROBLEMAS E RECURSOS



OBJETIVOS GERAIS
• À luz do diagnóstico identificado, sugestões de propostas 

territoriais e temáticas;
• Avaliação das propostas do PDM;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Seleção de um projeto experimental por freguesia;
• Execução de um projeto experimental por freguesia (junho|julho 

2019);

RESULTADOS
• 10 newsletters “Revisão do PDM - fase3”;
• Relatório de experiências inspiradoras de qualificação do 

território envolvendo as comunidades;
• Propostas sugestões para o PDM

PROPOSTAS
AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS (PDM)
AÇÕES EXPERIMENTAIS

FASE 3 . setembro - dezembro 2019  (4 meses)

#1 - 10 Junta de Freguesia XXXXXXXX

20:30 Recepção

20:45 Boas vindas – Presidente(s) da(s) JF

21:00 Apresentação da 2ª Revisão do PDM

21:15
Apresentação Agenda 
Metodologia Participativa

21:30
Sessão Participativa
Debate e Grupos de trabalho

23:00 Síntese final

23:30 Encerramento 



PROPOSTAS AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS | AÇÕES EXPERIMENTAIS 



Testar alguns conceitos e ações identificados no processo participativo da Revisão do PDM da Maia;
Mobilizar a comunidade e os diferentes atores para uma ação coletiva;

AÇÕES EXPERIMENTAIS - EXEMPLOS



AÇÕES EXPERIMENTAIS - EXEMPLOS



AÇÕES EXPERIMENTAIS - EXEMPLOS



OBJETIVOS GERAIS
● Apresentações da Revisão do PDM da Maia e debates sobre os 

temas estruturantes envolvendo convidados especialistas e 
equipas municipais;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Contribuições e ajustes finais;
● Avaliação do Processo Participativo

RESULTADOS
● Relatório de ponderação das participações;
● Publicação sobre Processo Participativo do PDM

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PDM
AVALIAÇÃO FINAL DA PARTICIPAÇÃO

FASE 4 . a definir em 2020  (9 meses)

#1-10 Junta de Freguesia XXXXXXXX

20:30 Recepção
20:45 Boas vindas – Presidente(s) da(s) JF
21:00 Apresentação da 2ª Revisão do PDM
22:00 Debate

23:00 Síntese final

23:30 Encerramento 



APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PDM



Living Lab | BaZe

SPARCs

Eficiência Energética 
na IP

Eficiência Energética 
nos Edifícios

Energia Pacto dos 
Autarcas

Metroclima

MaiAdaPT

Viver o Leça

Adaptação 
às 

Alterações  
Climáticas

INEDIT

Elevar a Cultura

Mais e Melhor 
Desporto

Educação, 
Cultura e 
Desporto Maia Go

+ Economia Local

Economia

Desenvolvimento 
Social e Económico

Conetividade

Sustentabilidade

+ Transporte 
Público 

+ Ciclovias 

+ Pedonal

Mobilidad
e 

Sustentáv
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SIG MAIA

Governança

Redes 

PEDU-PAMUS

PEDU-PARU - PAICD
Fundo Ambiental

H2020

POSEUR
PDCT

PDCT PEDU-PARU-PAICD
PDCT

PDCT
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