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No dia 17 de outubro, o Salão Paroquial de 
Folgosa encheu-se, mais uma vez, para conversar 
sobre o futuro da freguesia. A equipa do PDM 
queria muito voltar a esta casa e continuar o 
trabalho inspirador que esta comunidade tão 
bem sabe fazer. Cinco mesas redondas cheias de 
pessoas, debates intensos e acalorados, mas no 
final um consenso face às principais mensagens 
da agenda dos cidadãos para o PDM: atenuar o 
impacto ambiental e de mobilidade da Siderurgia, 
revitalizar os caminhos rurais e os ecocaminhos 
da freguesia, criar condições para atrair e fixar 
população, reforçar a ligação entre os centros de 
Vilar de Luz, Santa Cristina e Zona Central. O Senhor 
Virgílio Ramos esteve “sempre connosco” e estamos 
certos de que ficou feliz com o resultado desta 
sessão e do processo participativo do PDM da Maia, 
que já envolveu 1000 participantes e produziu 
excelentes contributos em forma de newsletter e 
de mapas de memórias coletivas, como as que ele 
tanto gostava de partilhar.

Os cidadãos a construir 
propostas para o seu território

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 diagnóstico colaborativo 
realizado, decorreu de setembro a novembro, a terceira 
fase do processo participativo, na qual foi 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 fase a equipa da revisão do PDM voltou às 
freguesias para incentivar a construção de propostas 
coletivas para os temas do ambiente, da mobilidade, da 
socioeconomia e das centralidades. O ponto de partida 
foram os dez mapas de memórias e o diagnóstico 
colaborativo produzido pelos cidadãos na fase anterior. 
Este processo mobilizou mais de 1000 membros  da 
comunidade maiata, sendo uma oportunidade para 
os cidadãos expressarem a sua opinião e vontades 
coletivas. Em cada sessão gerou-se um debate 
produtivo entre participantes e os técnicos da autarquia, 
moderado pelos membros da equipa da Universidade 
de Aveiro que acompanham todo este processo.



As ações experimentais são ferramentas de planeamento que têm 
potencial para medir o impacto de uma intervenção, se forem defi-
nidas e concebidas com a comunidade. São ações que incorporam 
as seguintes características: flexibilidade; baixo custo e risco; rápida 
implementação; pequena escala; potencial de replicabilidade, e, 
finalmente, capacitação da comunidade para participar ativamente, 
o que 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 destas serem incorporadas no 
PDM. As ações experimentais selecionadas serão implementadas a 
partir de Janeiro de 2020 pelos próprios cidadãos com o apoio da 
Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. No dia 12 de dezembro, 
às 21h, no Fórum da Maia, acontecerá o evento de encerramento da 
Fase 3 do processo participativo, onde será debatido o modo como 
as ações experimentais poderão vir a ser concretizadas.

// Ações experimentais

// Propostas mais relevantes de Folgosa
AMBIENTE

MOBILIDADE

CENTRALIDADES SOCIOECONOMIA

revisaopdmmaia@cm-maia.pt  /   www.cm-maia.pt/revisaopdm   /   www.facebook.com/groups/revisaopdmmaia

Quer contribuir para que estas ideias sejam postas em prática? 
Participe no evento do dia 12 de dezembro ou entre em contacto 
através do e-mail revisaopdmmaia@cm-maia.pt ou pela página do 
facebook www.facebook.com/groups/revisaopdmmaia

1/ Atenuar os impactos ambientais 
associados à Siderurgia     
(melhorar as vias rodoviárias e 
férreas de acesso; plantar árvores 
no entorno da indústria)
2/ Evitar o uso dos terrenos 
agrícolas como vias de acesso dos 
camiões à Siderurgia
3/ Projetos nas escolas para 
sensibilizar as crianças e assim 
chegar aos adultos (pais e mães)

4/ Implementação e melhorias 
dos passeios públicos na 
freguesia em geral. Melhorar a 
segurança dos peões
5/ Retirar o tráfego pesado da 
Rua Central de Folgosa
6/ Definir uma estratégia para 
os caminhos rurais através da 
recuperação do projeto de 2004 e 
reunião com partes interessadas

10/ Facilitar a construção na zona 
central para criar mais urbanidade 
e promover a fixação de pessoas 
11/ Incentivar a reabilitação de 
casas antigas
12/ Apoiar os jovens agricultores; 
criar mercado local e estimular 
serviços de entrega ao domicílio
13/ Melhorar a rede de 
telecomunicações
14/ Estimular os serviços do 
aeródromo (aviação civil de lazer e  
logística) 
15/ Enquadramento paisagístico, 
construindo restaurantes, jardins e 
espaços de lazer

1// Open Day Siderurgia com o objetivo de prestar 
esclarecimentos à população (Ambiente) 

2// Reunião com interessados para traçar estratégia para os 
caminhos rurais da freguesia com o objetivo de melhorar a 
conectividade dos caminhos e facilitar o acesso e o trabalho 
dos agricultores (Mobilidade)

3// Experimentação de transporte coletivo entre os centros 
por 1 dia com o objetivo de reforçar a ligação entre os 3 
centros, e destes com o centro do Concelho (Centralidades)

4// Experimentação de pólo de serviços no centro por um 
dia com o objetivo de resolver a falta de oferta de serviços 
na freguesia - Loja do Cidadão, unidade de saúde etc. 
(Centralidades)

Ações propostas por Folgosa

7/ Criar ou melhorar equipamentos e 
serviços de proximidade nos cen-
tros constituídos, nas vertentes da 
Educação (Creche, Infantário, EB 1), 
Desporto (Campo de Futebol, Bas-
quetebol, Volebol, Ginástica), Saúde 
(Centro de Saúde) e Apoio Social 
(Lar, Centro de Dia, Centro Pastoral)
8/ Reforçar a ligação entre os cen-
tros de Vilar de Luz, Santa Cristina e 
Zona Central, e, destes ao centro do 
Concelho e área metropolitana (novo 
acesso à A3, interface com ferrovia e 
transportes públicos, praça de táxis). 
Criação de ciclovias, circuitos pedo-
nais e melhoria de passeios
9/ Criar ou melhorar Espaços Públi-
cos e de Interação Social  (Parque 
perto do Centro, Largo em frente à 
Escola, Tanques) e potenciar Zona 
Central  de Serviços  (Unidade de 
Saúde, Farmácia, Banco, Correios)






