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O Município da Maia está a promover um amplo 
processo participativo para a elaboração da 2ª 
Revisão do seu Plano Diretor Municipal (PDM) do 
qual faz parte um conjunto de reuniões públicas 
abertas a todos os cidadãos que irão ocorrer até 
junho de 2020.

Na continuidade do trabalho produzido nos 
últimos meses, onde foi realizado um diagnóstico 
colaborativo sobre o território, inicia-se agora 
a  terceira fase do processo participativo, onde 
será incentivada a definição de um conjunto de 
objetivos e a apresentação de propostas coletivas 
para o território, desenvolvidas pelos cidadãos, 
propondo-se que algumas delas sejam testadas 
através de um conjunto de ações experimentais. 
O resultado consensualizado deste processo 
validado pelo quadro estratégico do plano e 
condicionalismos legais, irá integrar a proposta de 
PDM, que será apresentada no próximo ano. 

Nesta nova etapa do processo participativo, 
durante dois meses, a equipa do PDM vai estar 
nas freguesias de Águas Santas, Castêlo da Maia, 
Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Moreira, 

Os cidadãos a construir 
propostas para o seu território

No passado 26 de setembro, arrancou em Águas 
Santas a etapa da elaboração das propostas dos 
cidadãos para o Plano Diretor Municipal da Maia. 
É sempre espantoso o que um grupo de cidadãos 
consegue produzir em duas horas de trabalho 
cívico feito em diálogo com os técnicos municipais 

Nogueira e Silva Escura, Pedrouços, São 
Pedro Fins e Vila Nova da Telha para ajudar a 
construir propostas coletivas para os temas do 
ambiente, a mobilidade, a socioeconomia e as 
centralidades. O ponto de partida são os dez 
mapas de memórias e o diagnóstico colaborativo 
feito pelos cidadãos. Há uma grande expectativa 
na mobilização da comunidade maiata.

Acompanhe o processo participativo PDM. 
Relembramos que esta é a oportunidade para os 
cidadãos expressarem a sua opinião sobre vontades 
coletivas. Mas também é o momento de poderem 
dialogar de forma descontraída com os seus 
vizinhos, com os técnicos da autarquia e com os 
membros da equipa da Universidade de Aveiro que 
acompanha este processo.

e com a equipa de colaboradores externos da 
autarquia. Retiveram-se as seguintes ideias chave 
que poderão vir a transformar-se em micro-ações 
experimentais do plano: a limpeza das margens 
do rio Leça e a criação de percursos pedonais 
ribeirinhos; a conceção de uma rede contínua 

de espaços verdes na freguesia; a valorização do 
potencial logístico de Águas Santas (ferroviário e 
rodoviário); a qualificação do centro cívico onde 
estão localizados os principais equipamentos 
(Junta de Freguesia); a melhoria do perfil da Rua 
Dom Afonso Henriques; a redução do peso do 
automóvel nas deslocações quotidianas. 



As ações experimentais são ferramentas de planeamento 
que têm potencial para medir o impacto de uma intervenção, 
se forem definidos e concebidos com a comunidade. São ações 
que incorporam as seguintes características: flexibilidade; baixo 
custo e risco; rápida implementação; pequena escala; potencial 
de replicabilidade e, finalmente, a capacitação da comunidade 
para participar ativamente permite a criação de consensos e a 
identificação de soluções inovadoras para a concretização de uma 
visão partilhada para o local. Depois de testadas e conforme a 
viabilidade de cada ação experimental, existe a possibilidade de 
serem incorporadas no PDM. As ações experimentais propostas 
em cada sessão serão realizadas a partir de Janeiro de 2020 pelos 
próprios cidadãos com o apoio da Câmara e da Junta.

Ações experimentais

1. A limpeza das margens do rio Leça
2. A criação de percursos pedonais ribeirinhos
3. A conceção de uma rede contínua de 
espaços verdes na freguesia
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MOBILIDADE
4. A realização e melhorias de passeios 
públicos (melhoria do perfil da Rua Dom 
Afonso Henriques)
5. A melhoria da mobilidade (tráfego, 
passeios, ciclovias) nas zonas escolares 
visando a redução do peso do automóvel 
nas deslocações quotidianas
6. O desenvolvimento de incentivos ao 
uso do TP (redução de tarifas)

CENTRALIDADES

SOCIOECONOMIA

7. A qualificação do centro 
cívico onde estão localizados os 
principais equipamentos (Junta 
de Freguesia)

8. A valorização do potencial 
logístico de Águas Santas 
(ferroviário e rodoviário)

Ações propostas na sessão de 
Águas Santas:

1/ Fechar a Avenida D. Afonso 
Henriques ao trânsito num 
final de semana

2/ Aividade coletiva de 
limpeza e fruição do rio Leça

Participe! Inscrições na sede de cada freguesia ou através do e-mail revisao@cm-maia.pt
 www.cm-maia.pt/revisaopdm   /   www.facebook.com/groups/revisaopdmmaia

Quer contribuir para que estas ideias sejam postas em prática? 
Entre em contacto através do e-mail revisao@cm-maia.pt               
ou pela página do facebook 
www.facebook.com/groups/revisaopdmmaia




