
3.ª FASE / PROPOSTAS

REUNIÃO COM JORNALISTAS – 15/10/2019





FASE 1

EXPETATIVAS



14 e 25 de Janeiro
Reunião com Executivo Municipal e Juntas 
de Freguesia

25 de Janeiro
Sessão com os técnicos municipais

07 de Fevereiro
Sessão pública 

13 de Março
Conversa com os professores e 
representantes dos agrupamentos



• Consenso político entre todos os membros do executivo (municipal e das freguesias) sobre a importância da 
participação e sobre a metodologia proposta;

• A importância do envolvimento dos autarcas na estratégia de mobilizar as comunidades no processo;

• A necessidade de se inovar na forma como se envolvem os cidadãos e as instituições; surgiram dúvidas 
quanto às questões de comunicação e informação da população a respeito do processo, tendo sido 
mencionada a necessidade de elaborar uma estratégia clara, ampla e abrangente, capaz de alcançar todos os 
munícipes e suscitar o interesse por participar; 

• Foi recomendado que se fosse para além das redes sociais, envolvendo a produção de cartazes, flyers que 
pudessem ser distribuídos juntamente com as faturas de água e luz, e o envolvimento de escolas e dos jornais 
locais;

• Enfatizou-se que a estratégia de comunicação deveria centrar-se sobre o processo e a calendarização das 
sessões atecipadamente;

• Necessidade de conciliar interesses e de evitar que o debate se centrasse nas discussões individuais e se 
sobreponham aos interesses coletivos;

• A disponibilidade para participarem nas sessões;

CONCLUSÕES EXPECTATIVAS EXECUTIVO



CONCLUSÕES EXPECTATIVAS TÉCNICOS

PDM
• Legibilidade e compreensibilidade;
• Eficácia no OT;
• Envolvimento dos Cidadãos;

Processo Participativo
• Envolvimento da população 

(participação);
• Responder aos desejos coletivos e 

refletir sobre identidade (memórias);
• Concretizar ideias geradas 

(experimentação);



CONCLUSÕES EXPECTATIVAS CIDADÃOS

Criar uma “comunidade proativa” 
em defesa dos espaços rurais e 
valorizar a produção alimentar 
local, tirando partido da relação 
entre o tecido produtivo e o 
Sistema Científico e Tecnológico 
da região, no quadro dum 
processo de urbanização “mais 
amigo do ambiente” e gerador 
de menores impactos, consumos 
energéticos e deslocações;



FASE 2

DIAGNÓSTICO



PARTICIPANTES

21 SESSÕES – 800 PARTICIPANTES

LANÇAMENTO 3.F 50
PROFESSORES 20
ORG. AMBIENTE 20
JF ÁGUAS SANTAS 20
JF CASTELO DA MAIA 40
150





• Forte sentimento identitário/bairrismo (centralidades/equipamentos/espaços de encontro e interação social)

• Espaço público (brincar na rua, lavadouros e tanques; largos)

• Património material (moinhos e casas agricolas, casas senhoriais)

• Rios e Ribeiros (nadar, pescar, andar de barco, lazer…)

• Relação com a agricultura e matas (bouças, pecuária, tanques,…)

• Património imaterial - estórias e eventos religiosos e pagãos (Procissões, Desfolhadas, Artesanato...)

• Relação com o Porto e Matosinhos (Lavadeiras, Vendedores agricultura/manufactura, rotas)

CONCLUSÕES MEMÓRIAS



CONCLUSÕES DIAGNÓSTICO

RECURSOS

* O diagnóstico da sessão de 
Folgosa não pode ser concluído por 
motivos de ordem superior e será 
complementado oportunamente

*



CONCLUSÕES DIAGNÓSTICO

PROBLEMAS

* O diagnóstico da sessão de 
Folgosa não pode ser concluído por 
motivos de ordem superior e será 
complementado oportunamente



Estratégia (equipa PDM)

2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia

Visão

«Os campos agricolas como nova centralidade num 
quadro metropolitano»

Espaço público

Património material/imaterial

nova agricultura de proximidade / economia 
circular

Identidade/bairrismo

«agritectura» relação entre agricultura e arquitetura





FASE 3

PROPOSTAS / METODOLOGIA



CALENDÁRIO



METODOLOGIA 
ESCOLAS  

Pensar a Maia do futuro / Escola Cívica
O PASSADO / AS MEMÓRIAS
Conversas com os avós

O FUTURO 
Que Maia gostarias de ter? 

PENSAR PROPOSTAS
- AMBIENTE
- MOBILIDADE
- CENTRALIDADES
- SÓCIO-ECONÓMICAS
PARA RESPONDER AO PASSADO E AO PRESENTE

IR À PROCURA DE EXEMPLOS INSPIRADORES
(1.º PERÍODO)

SELECCIONAR UMA PROPOSTA POR ESCOLA/TURMA, PENSAR 
COMO SE PODE EXPERIMENTAR A SUA CONCRETIZAÇÃO E 
LEVÁ-LA À PRÁTICA (ESCOLA CÍVICA)
(2.º PERÍODO)

O PRESENTE / DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Conversas com os pais

1 
2 
3 



ESCOLA CÍVICA EB1JI DO CORIM
Águas Santas 



METODOLOGIA 
FREGUESIAS  

As propostas dos cidadãos

Revisitar as conclusões do trabalho anterior 
(Memórias e Diagnóstico)

Discutir as sugestões de objetivos e propostas
decorrentes das reuniões anteriores (documento
com principais problemas e potencialidades) e 
estabelecer ordens de importância
(valorizar de 1-5 cada uma delas)

Identificar ações de curto prazo (experimentais) e 
mostar disponibilidade para as implementar

Dividir os participantes por temas
AMBIENTE
MOBILIDADE
CENTRALIDADES/ MORFOLOGIA URBANA
SÓCIO-ECONÓMICAS

1 
2 

3 

4 



PROPOSTAS DE 

AÇÃO EXPERIMENTAL?



AÇÃO TÁTICA DE MELHORIA DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO CASTÊLO DA MAIA
PARCEIROS: MORADORES, JF, CMM, ASSOCIAÇÕES LOCAIS



AÇÃO TÁTICA DE MELHORIA DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA NA RUA AFONSO HENRIQUES
PARCEIROS: MORADORES, JF, CMM, ASSOCIAÇÕES LOCAIS



AÇÃO EXPERIMENTAL DE MELHORIA DA FRUIÇÃO DO RIO LEÇA
PARCEIROS: MORADORES, JF, CMM, ASSOCIAÇÕES LOCAIS



O QUE VAMOS FAZER HOJE?

AGENDA DOS CIDADÃOS
CIDADE DA MAIA
(PDM DA MAIA)













A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
TEM DE DAR PRAZER, TEM SER 
UMA FESTA!

NO FINAL, VAMOS CELEBRAR 
ESTE EVENTO PARTICIPATIVO 
DO PDM DA MAIA


