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1/  enquadramento

A Câmara Municipal da Maia tem em elaboração a 2.ª revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM), que irá decorrer até julho de 2020 (https://www.cm-maia.pt/
pages/1605). Pretende-se que a metodologia de construção deste instrumen-
to, fundamental para planear o futuro do território da Maia, seja uma oportuni-
dade para envolver os cidadãos e principais organizações da comunidade na 
definição das linhas estruturantes do futuro desejado para o concelho. 

A revisão do PDM da Maia é coordenada pelo consultor Engenheiro José An-
tónio Lameiras, e envolve  uma equipa multidisciplinar interna, liderada pela 
Arquiteta Joana Calvet, e um grupo de investigadores da Universidade de 
Aveiro, coordenado pelo Professor José Carlos Mota, que têm a responsabili-
dade de dinamizar o processo participativo.

A elaboração da revisão do plano desenvolve-se em duas fases. Uma de diag-
nóstico, que decorreu até ao mês de abril de 2019 com a definição de um 
quadro estratégico, e uma de elaboração da proposta, a desenvolver até ao 
final do presente ano.

Figura 1: Diagrama das fases do Processo Participativo do PDM da Maia 2019/2020
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Paralelamente, o processo participativo terá quatro fases - Expectativas, Me-
mórias Coletivas e Diagnóstico Partilhado, Propostas dos Cidadãos e Apro-
vação - baseadas em reuniões prévias de apresentação da metodologia ao 
Executivo Municipal, representantes de Juntas de Freguesia, Técnicos Muni-
cipais e representantes de Agrupamentos Escolares, seguidas de três rondas 
de visitas a cada uma das dez freguesias do concelho e reuniões setoriais 
paralelas com grupos de stakeholders.

A primeira fase iniciou-se em janeiro de 2019 com a apresentação da meto-
dologia ao Executivo Municipal e aos representantes das Juntas de Freguesia 
e finalizou-se no dia 14 de março com uma reunião de apresentação e con-
versa com os professores e representantes dos Agrupamentos de Escolas do 
município. 

A sessão pública de abertura do processo participativo ocorreu no dia 7 de 
fevereiro no Salão Nobre da Câmara Municipal da Maia 

A segunda fase do processo participativo que corresponde à construção de 
um diagnóstico colaborativo, teve início no dia  7 de março, na freguesia de 
Águas Santas,  com a primeira sessão de trabalho e concluiu-se no dia 6 de 
junho, na freguesia de Vila Nova da Telha, após percorrer as 10 freguesias do 
Município da Maia. A esta fase, acrescentou-se uma reunião com os Jovens 
Agricultores, por solicitação do setor.

Na terceira fase, a iniciar em setembro de 2019, será estimulada a apresen-
tação de propostas coletivas para o território desenvolvidas pelos cidadãos, 
prevendo-se que algumas 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  na quarta e última fase, correspondente à 
aprovação da revisão do  plano.

Este documento tem como objetivo descrever as atividades, os procedimen-
tos e metodologias utilizados nas fases 1 - Expectativas e 2 - Diagnóstico do 
processo participativo da 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal da Maia, as-
sim como apresentar os resultados obtidos até ao momento.

Figura 2: Reportagem do Público https://www.publico.pt/2019/02/18/local/noticia/maia-futuro-estar-fotografia-casa-1862303
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É importante perceber o conceito de  participação através de uma visão mais 
holística, “para além da participação propriamente dita”, que não só trans-
cende “a questão do aprofundamento da democracia (e formas de reforço da 
legitimidade democrática) mas também como forma de potenciar e alinhar os 
meios e motivações dos diferentes atores na ação coletiva (portanto, por ra-
zões de eficiência e eficácia) e, por último, como forma de coletivamente gerar 
novas soluções para os problemas contemporâneos (criatividade e inovação), 
sendo por isso fundamental encontrar novos caminhos metodológicos (a im-
portância da experimentação)”.

A metodologia participativa implementada assenta nos princípios da participa-
ção em planeamento do território, contribuindo para:

• Recolher informação localmente específica, que pode ajudar a evitar 
projetos inadequados – os cidadãos detêm conhecimento (recursos 
chave) que os atores políticos precisam para alcançar objetivos,

• Evitar conflitos - ao incorporar pontos de vista relevantes e tendo em 
conta as possibilidades de conflito, os atrasos e falhas no processo po-
dem ser prevenidos e garante-se um processo pacífico desde a conce-
ção de uma medida ou política até à sua concretização.

2/ metodologia participativa

A conjugação dos benefícios referidos só será possível através da implemen-
tação de metodologias que incentivem o envolvimento dos cidadãos em todas 
as etapas do processo de planeamento, desde a definição da agenda, defini-
ção de objetivos, construção do diagnóstico e estabelecimento de propostas 
de ação.

Neste sentido, ao contextualizar o território da Maia, estabeleceu-se a meto-
dologia participativa orientada pelos seguintes aspectos:

1. A necessidade de quadros de referência comuns para estruturar novas 
visões para o território (agricultura); 

2. A importância das memórias coletivas em territórios em transformação 
acelerada (urbanização e novos residentes) para o estabelecimento de 
novas identidades; 

3. A definição de prioridades de ação coletivamente produzidas; 

4. A experimentação de soluções como forma de aprendizagem e de forta-
lecimento de redes e cooperação.
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Figura 3: Preparação para sessão participativa
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Figura 4: Sessão Participativa na Freguesia de Moreira, 2 de maio de 2019
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As sessões foram compostas por duas etapas: na primeira etapa promoveu-
se a partilha de memórias e vivências relacionadas com o território da fregue-
sia onde se  realizava a sessão. Os participantes foram incentivados a levar 
fotografias e a partilhar as memórias e histórias sobre o território, identificando 
nos mapas disponibilizados os lugares das suas vivências. Esta partilha cum-
priu com os objetivos de  criação de vínculos entre os participantes dos grupos 
e o mapeamento das memórias,  além de fornecer pistas para a compreensão 
(pelos técnicos) da perceção do espaço vivido pelos moradores, providencian-
do  material fundamental para a elaboração dos mapas de memórias, descri-
tos no ponto 2.3 deste documento. Na segunda etapa, a reflexão centrou-se 
nos recursos e problemas da freguesia e do município. Os participantes foram 
convidados a registar em “post-its” três aspetos relacionados com cada tema 
e a seguir cada participante partilhou com o grupo as suas opiniões sobre os 
recursos e problemas de sua freguesia. 

Durante a dinâmica, os grupos foram incentivados a nomear um relator, que 
ficava responsável por,  no final das sessões, apresentar a todos os presentes 
uma síntese do que foi discutido em cada grupo.

2.1/ sessões de trabalho

Com base nos argumentos supracitados,  apresenta-se uma descrição sucinta 
da metodologia utilizada para as sessões de trabalho da fase de diagnóstico. 

A decisão de realizar sessões em cada uma das dez freguesias procurou ga-
rantir a abrangência e distribuição territorial e, desta forma, facilitar o acesso 
às sessões a todos os munícipes.  Os locais foram escolhidos pelos presi-
dentes das Juntas de Freguesia, representando, na sua maioria,  lugares de 
encontro e convívio comunitário.

Ressalta-se a importância da preparação do ambiente em que ocorreram as 
sessões de trabalho. Os espaços foram tratados de forma a tornarem-se aco-
lhedores para que as pessoas se sentissem confortáveis e seguras  para com-
partilhar as suas opiniões. Um momento de trabalho acompanhado de  cafés 
e bolos propicia conversas mais genuínas e descontraídas. 

Após as boas-vindas e apresentações de contextualização das sessões (me-
todologia da revisão do PDM e metodologia do processo participativo), os par-
ticipantes foram encaminhados para as mesas de trabalho, compondo grupos 
de aproximadamente 10 pessoas. A subdivisão em grupos menores permitiu 
que todos tivessem oportunidade de intervir.

Cada mesa contou com a presença de um facilitador da equipa participativa 
que desempenhou o papel de mediação, e as equipas técnica municipal e da 
revisão do PDM, mantiveram-se  à disposição para apoio  e esclarecimentos 
aos participantes.



11Figura 5: Aplicação da metodologia participativa com post-its (recursos e problemas)
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A comunicação foi essencial no processo participativo das Fases 1 e 2, ten-
do sido concebida  numa linguagem acessível e suportes variados (físico e 
digital) com o objetivo não só de alcançar a maioria dos cidadãos, no sentido 
de os incentivar a participar nas sessões, mas também como veículo de di-
vulgação e feedback  da evolução e resultados dos contributos resultantes 
do processo. O envolvimento da entidade pública local, ou seja, a Câmara 
Municipal, foi essencial,  funcionando esta como interlocutora direta com os 
agentes locais, nomeadamente os Presidentes das Juntas de Freguesia e as 
Associações locais, os quais por sua vez realizaram uma divulgação mais 
próxima junto dos munícipes.

Todos os suportes de comunicação seguiram uma padronização de cores e 
formas estabelecida no início do processo. Neste sentido foi criado um logo-
tipo associado à imagem da Câmara Municipal da Maia com o objetivo de 
criar um discurso visual coerente relativo ao processo participativo do PDM, e 
tornar a comunicação mais clara e direta. 

O logotipo criado apresentou tons complementares, laranja e azul. O laranja, 
como uma cor quente, procurou evidenciar o processo participativo (discus-
são, conflitos e ideias). O Azul, como uma cor fria, procurou fazer a referência 
institucional e o processo de construção de um consenso. Os arcos sobrepos-
tos fazem referência aos vários níveis de participação no processo de deci-
são, evidenciando a importância da participação dos cidadãos.

Na próxima página são pontuados todos os elementos da estratégia de comu-
nicação proposta para o processo participativo da revisão do PDM.

2.2/ comunicação
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• Logotipo do processo participativo;

• Flyers explicativos do processo de 
revisão do PDM (Remetidos via infomail 
através dos CTT; distribuídos em eventos 
públicos organizados pelo município e 
nas instalações da câmara municipal e 
das juntas de freguesia);

•  Cartaz do Evento de lançamento público;

• Cartazes das sessões participativas nas 
Juntas de Freguesia(10);

• Cartaz da sessão setorial com Jovens 
Agricultores;

• Convites para as sessões participativas 
(14);

• Banners para divulgação das sessões no 
Facebook;

• Newsletters (13);

• Mapas de Memórias (10).

•  Site da CMM                                      
(https://www.cm-maia.pt/p/revisaopdm);

• Grupo facebook do processo 
participativo  sem comentários       
(https://www.facebook.com/
revisaopdmmaia/);

• Lista de emails com os participantes dos 
eventos (mailing);

• Rede de contactos ligados aos medias 
local e nacional;

• Cartazes fixados nos espaços públicos 
e/ou nas sedes das JF.

comunicação 

Canais de

Suportes de 

comunicação 
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Figura 6: Layout do cartaz das sessões participativas do PDM
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Figura 7: Desdobrável/Folheto explicativo da revisão do PDM da Maia e do Processo Participativo
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Mapas de memórias
A sistematização dos contributos obtidos resultante do conjunto de memórias 
e histórias partilhadas pelos participantes sobre as suas vivências e o territó-
rio da Maia, originou uma ferramenta de interpretação gráfica: os “mapas de 
memórias”. Estes objetos gráficos foram elaborados cruzando a referida siste-
matização - e ilustrações decorrentes dos relatos -  com o mapa do território, 
com recurso à técnica de desenho à mão livre com caneta e colagem, sobre 
cartolina.

*Todos os mapas de memórias produzidos encontram-se nos anexos 
deste documento

2.3/ tratamento da informação
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Figura 8: Detalhes dos mapas de mémorias
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Sistematização dos contributos
Os contributos registados nos post-its em cada sessão, foram posteriormente 
transcritos, sistematizados e agrupados por temas. Esta sistematização teve 
como base a identificação de palavras-chave recorrentes e, em alguns casos, 
a atribuição de significados resultantes das discussões. Por exemplo, quando 
o conceito de “qualidade de vida” foi contextualizado pela tranquilidade pro-
porcionada pelo ambiente rural, o contributo foi incluído no tema “ruralidade”. 
Quando surgiu em contextos relacionados com a facilidade de acesso aos 
equipamentos existentes em zonas centrais, o contributo foi incluído no  tema 
“urbanidade”.

Este esforço de síntese foi realizado de modo a facilitar a interpretação para 
incorporação nos eixos trabalhados na revisão do PDM. Considerou-se a 
multidimensionalidade e transversalidade das temáticas. Porém, ao mesmo 
tempo, procurou-se ser fiel à relação com os significados atribuídos pelos par-
ticipantes. É importante salientar que o processo interpretativo que conduziu 
a sistematização dos contributos recolhidos  nas sessões participativas foi re-
alizado a partir de uma perspectiva indutiva, permitindo inferências da equipa 
que analisou e organizou os dados em cada etapa do processo. 
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Figura 9: Exemplo do processo de sistematização dos contributos
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Figura 10: Sessão participativa com post-its
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Newsletters
Durante o processo participativo os resultados da sistematização foram sendo 
divulgadoss através de newsletters, após cada sessão participativa. As news-
letters disponibilizaram visualmente (gráficos) e textualmente o conjunto de 
problemas e recursos referidos pelos participantes. Desta forma utilizaram-se 
os termos mais referidos pelos participantes, ressaltando as particularidades 
locais de cada freguesia. 

Após a última sessão participativa, realizou-se uma revisão da sistematização 
dos contributos e compatibilização final dos resultados, os quais foram requa-
lificados de acordo com o conjunto de domínios descritos na próxima página.

É importante salientar que os domínios identificados apresentam-se como um 
trabalho interpretativo assente nas percepções dos cidadãos, expostas atra-
vés dos seus contributos. 

A informação detalhada sobre os resultados de cada sessão encontra-se dis-
ponível no capítulo 5 do presente relatório. 

* As newsletters e demais informações sobre o PDM e as 
sessões participativas foram divulgadas no site da Câmara:                          
https://www.cm-maia.pt/pages/1619 

*Todos as newsletters produzidas encontram-se nos anexos deste 
documento.
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• Ambiente | Zonas Verdes: património natural; biodiversidade; 
potencial ecológico e recreativo; recolha selectiva; gestão de 
resíduos; saneamento; qualidade do ar; parques, jardins e quintas.

• Ruralidade | Agricultura: paisagem campestre; tranquilidade e 
qualidade de vida; produção agrícola  sustentável; produtos  locais; 
turismo agrícola.

• Recursos Hídricos: rios; ribeiras; linhas de água; nascentes; 
paisagens ribeirinhas; moinhos.

• Proximidade | Acessibilidade: localização central do concelho; 
vias de comunicação externa (rede viária de auto-estradas); meios 
de transporte (metro, comboio; aeroporto; aeródromo); conexão 
com o Porto e outros concelhos.

• Equipamentos | Serviços Municipais: parque escolar e 
universidade; infraestruturas  e atividades desportivas e culturais; 
instalações de saúde; saneamento e gestão de resíduos; valências 
das Juntas de Freguesia.

• Cultura e Identidade: património histórico material e imaterial; 
festas, costumes e tradições socioculturais; sentimento 
comunitário; bairrismo/pertença; forte associativismo; tradição 
desportiva; juventude participativa.   

• Desenvolvimento: parque industrial e empresarial; potencial 
histórico e turístico; potencial agrícola; acessibilidade do território; 
associativismo; bairrismo; qualidade de vida.

• Outros: aspetos mencionados que não alcançaram expressão 
para configurar um domínio específico como índice de construção, 
urbanidade, etc.

• Mobilidade | Transportes Públicos: ausência/deficiência 
de transporte público intraconcelhio; inexistência/má 
qualidade de passeios públicos; falta de ciclovias; trânsito e 
congestionamentos; tráfego de atravessamento; falta de rotas 
alternativas; portagens em torno da Maia; estacionamento 
insuficiente; falta de acessibilidade geral para pessoas com 
mobilidade reduzida; falta de incentivos à utilização de outros 
meios modais, etc..

• Ordenamento Territorial: falta de articulação e fragmentação 
do tecido urbano; abandono e degradação do espaço público; 
conflitos com zona industrial; pouca oferta habitacional; ausência 
de serviços e comércio em zonas periféricas; inexistência de 
centralidades; falta de vitalidade comercial no centro da Maia.

• Poluição dos Recursos Hídricos: poluição do Rio Leça e 
demais cursos d’água; abandono e degradação dos percursos 
ribeirinhos.

• Equipamentos | Serviços Municipais: ausência ou insuficiência 
de equipamentos e serviços gerais como centros de dia, apoio a 
idosos, parques infantis, equipamentos e/ou serviços escolares/
culturais/desportivos

• Espaços Verdes Públicos: insuficiência ou degradação de 
espaços verdes públicos e zonas para desporto, lazer e convívio.

• Segurança: falta de policiamento; roubos e furtos em zonas 
periféricas.

• Outros: aspetos mencionados que não alcançaram expressão 
para configurar um domínio específico  como ausência de vida 
comunitária, etc.

recursos
domíniosdomínios
problemas
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3/ fase 1 . expetativas

Figura 10: Diagrama com agenda da Fase 1 do Processo Participativo do PDM da Maia
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No dia 14 de janeiro, na Câmara Municipal, com audiência aproximada de 15 
pessoas, ocorreu a primeira reunião do processo participativo da revisão do 
PDM com a apresentação da metodologia do processo participativo ao Exe-
cutivo Municipal. 

A sessão iniciou-se com uma apresentação de boas vindas por parte do Vice-
Presidente da Câmara Municipal da Maia, Mário Nuno Neves, a que se segui-
ram as apresentações feitas pelo consultor da Câmara Municipal, Arquiteto 
José Carlos Portugal, pelo coordenador da revisão do plano, Engenheiro An-
tónio Lameiras, e pelo coordenador do processo participativo, Professor José 
Carlos Mota, da Universidade de Aveiro.

A seguir às apresentações, foi aberto um período de comentários, dúvidas e 
perguntas. Os resultados relativamente às  expetativas foram:

1. Consenso político entre todos os membros do executivo (municipal e 
das juntas de freguesia) sobre a importância da participação e metodo-
logia proposta;

2. A necessidade de se inovar no modo como se envolvem os cidadãos e 
as instituições; 

3. A disponibilidade para participarem nas sessões.

3.1/ reunião com executivo municipal
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Realizou-se no dia 25 de janeiro, na Câmara Municipal da Maia, a segunda ses-
são de apresentação do processo participativo no âmbito da 2ª revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM), desta vez com os Presidentes das Juntas de Fregue-
sia do município. A sessão iniciou-se com uma apresentação de boas vindas 
por parte do Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia, Doutor Mário Nuno 
Neves, a que se seguiram as apresentações feitas pelo coordenador da revisão 
do plano, Engenheiro António Lameiras, e pelo coordenador do processo par-
ticipativo, Professor José Carlos Mota. Desta sessão, resultaram as seguintes 
conclusões sobre as expetativas:

1. A importância do envolvimento dos autarcas na estratégia de mobilização 
das suas comunidades no processo; 

2. A metodologia foi recebida com agrado pelos autarcas, que manifestaram 
seu apoio ao processo e satisfação pelo facto da iniciativa prever discus-
são pública em todas as freguesias;

3. Surgiram dúvidas quanto às questões de comunicação e informação da po-
pulação relativamente ao processo, tendo sido mencionada  a necessidade 
de elaborar uma estratégia clara, ampla e abrangente, capaz de alcançar 
todos os munícipes e suscitar o interesse em participar; foi recomendado 
que se fosse para além das redes sociais, considerando a produção de 
cartazes e flyers que pudessem ser distribuídos juntamente com as faturas 
de água e luz, envolvendo ainda as escolas e os jornais locais ;

4. Enfatizou-se que a estratégia de comunicação se deveria centrar no pro-
cesso e na calendarização atempada das sessões; 

5. Alertou-se para a necessidade de conciliar interesses e de evitar que o 
debate se centre nas discussões individuais de modo a que estas não se 
sobreponham aos interesses coletivos. 

No final, os autarcas solicitaram a realização de reuniões prévias com os exe-
cutivos em cada freguesia, ao fim da tarde, antes do início das sessões. 

3.2/ reunião com representantes das 
juntas de freguesia
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A equipa técnica do PDM (coordenação local e consultores externos) atribuiu 
uma particular importância ao envolvimento dos funcionários municipais dos 
diferentes departamentos/divisões, com distintos níveis de responsabilidade, 
não só pelo conhecimento que estes têm sobre a realidade concelhia mas 
também pela necessidade de valorizar os projetos e  planos que o município 
tem em desenvolvimento.

A reunião de trabalho realizada no dia 25 de janeiro na Quinta dos Cónegos, 
dinamizada pelos investigadores da Universidade de Aveiro, dirigida a este 
grupo profissional, teve como objetivos:

1. Apresentar a metodologia do processo participativo;
2. Conhecer os técnicos e os trabalhos que vêm desenvolvendo, as suas 

relações com o planeamento do território e o entendimento destes sobre 
o processo de participação;

3. Clarificar as expetativas relativamente à revisão do PDM e ao processo 
participativo;

4. Construir uma visão comum para o futuro do território da Maia.
A reunião contou com a presença de cerca de 70 técnicos municipais.  

A metodologia da sessão foi similar à da fase de diagnóstico, ainda que adap-
tada ao contexto duma reunião com técnicos municipais.  Foi pedida aos pre-
sentes uma avaliação do Território da Maia através da identificação de três 
aspetos positivos e três negativos. Após o seu registo em “post-its”, cada par-
ticipante partilhou as suas avaliações com o grupo. Na segunda parte da ses-
são, e utilizando a mesma metodologia, foram abordadas as suas expetativas, 
quer  em relação ao PDM quer em relação ao processo participativo.

Da sessão com os técnicos resultou um quadro de referência essencial para 
orientar o trabalho a desenvolver na segunda fase do processo participativo.

3.3/ sessão participativa com 
técnicos municipais
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Figura 11: Sessão Participativa com os técnicos municipais, 25 de janeiro de 2019
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Avaliação do Território da Maia
Nos aspetos positivos, os participantes deram particular destaque às aces-
sibilidades e qualidade das infraestruturas, assim como aos equipamentos 
e serviços municipais. Os aspetos económicos, associados aos parques in-
dustriais, dinâmica empresarial e qualificação da população, e a qualidade 
ambiental foram apontados como uma boa oportunidade de desenvolvimento.

Nos aspetos negativos, a discussão centrou-se em questões de mobilidade, 
com destaque para a diferença entre o nível da acessibilidade externa e inter-
na, penalizando-se muito a mobilidade urbana intra-concelhia. Os problemas 
de ordenamento territorial, como a dispersão e fragmentação urbana, o aban-
dono e assimetrias entre zonas urbanas e rurais, foram sublinhados com peso 
relevante. 

Figura 12: Resultado dos contributos dos técnicos municipais, 25 de janeiro de 2019
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Inquérito de Satisfação
Uma vez que esta foi a única sessão participativa da primeira fase do pro-
cesso, foi produzido um inquérito de satisfação para avaliar a metodologia 
utilizada com o objetivo de a melhorar e adaptar nas futuras sessões públicas.

A análise dos resultados do inquérito revelou que as expectativas iniciais em 
relação à reunião sobre a revisão do PDM eram medianas. Porém a proposta 
de trabalho foi recebida de forma animadora pelos técnicos neste primeiro 
evento do processo participativo. Inicialmente, 56% dos participantes tinham 
uma expetativa baixa/média (2 e 3) enquanto 44% tinham uma expectativa 
alta (4 e 5). De uma forma geral, a avaliação sobre a sessão foi positiva, com 
100% da avaliação enquadrada como alta (4 e 5) e boa avaliação quanto aos 
aspectos: metodologia, clareza dos conceitos, duração, dinamização e ma-
teriais de apoio. Quanto à divulgação, apesar de classificada como boa, foi 
sugerida uma estratégia de comunicação conjunta que a torne mais ampla e 
permita a sua realização com mais antecedência.

Figura 13: Resultado da avaliação dos técnicos municipais

Expetativas
As expetativas dos técnicos municipais para com o PDM centraram-se nos 
seguintes aspetos:

• Legibilidade e compreensibilidade;
• Eficácia e aplicabilidade no ordenamento territorial;

• Envolver dos cidadãos

Em relação ao processo participativo, destacaram-se os seguintes propósitos:  
• Envolvimento da população (participação);
• Responder aos desejos coletivos e refletir sobre identidade (memórias);
• Concretizar ideias geradas (experimentação).
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A primeira fase, sobre as expetativas do plano, teve quatro momentos:  iniciou-
se com a apresentação da metodologia ao Executivo Municipal e aos repre-
sentantes das Juntas de Freguesia, prosseguiu com uma reunião de trabalho 
envolvendo os técnicos municipais e encerrou no dia 14 de março, na Quinta 
dos Cónegos, com uma reunião de apresentação e conversa com os profes-
sores e representantes dos Agrupamentos de Escolas do município. A reunião 
na Quinta dos Cónegos teve como objetivos: apresentar aos representantes 
dos agrupamentos e corpo docente a metodologia do processo participativo; 
conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas escolas que se enquadram no 
contexto da revisão do PDM; conhecer suas preocupações com o território e 
trocar sugestões de trabalhos para o próximo ano, através de propostas que 
reflitam os objetivos desta nova geração de planos diretores municipais e a 
construção de uma visão comum para o futuro do território da Maia.

A sessão contou com a presença de cerca de quinze docentes e do Vice-
Presidente da Câmara Municipal da Maia, Mário Nuno Neves. Foram feitas as 
apresentações pelos coordenadores da revisão do plano e do processo parti-
cipativo, seguidas de uma conversa informal a partir  de três questões iniciais:

1. Que projetos estão a desenvolver nas escolas que se possam enquadrar 
no contexto da revisão do PDM?

2. Quais as atuais preocupações com o(s) território(s)?

3. Sugestões e trabalhos a desenvolver no próximo ano letivo com base na 
temática da revisão do PDM? 

3.4/ reunião com professores e 
representantes dos agrupamentos escolares
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Figura 14: Conversa com os professores e representantes dos Agrupamentos de Escolas do município, 14 de março de 2019
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Projetos desenvolvidos pelas escolas
São muitos os projetos desenvolvidos pelas escolas que se enquadram nos 
temas que o PDM aborda. A título de exemplo, podem referir-se:

• Projetos ambientais relacionados com a reciclagem e os percursos na 
natureza; 

• Levantamentos funcionais, com recolha de dados de usos e tipologias 
do edificado, no âmbito da Geografia;

• Projetos relacionados com a mobilidade, o dia sem carros e o projeto 
“Bicla Castêlo”, de cedência de bicicletas à comunidade;

• Projetos relacionados com a identidade e história local, sendo o mais 
recente o “Tradições Maiatas” que está a ser trabalhado no âmbito dos 
500 anos do Foral.  

Preocupações para com o território
Entre as preocupações colocadas, os participantes manifestaram que o PDM 
deve procurar responder aos seguintes problemas:

• Mobilidade - relacionados com a distância entre a habitação e a escola 
e com as limitações da oferta de transporte público;

• Falta de autonomia das crianças e jovens;

• Sentido de pertença da comunidade, uma vez que as dificuldades de 
deslocação interna associadas às boas redes de comunicação com ou-
tras cidades, fazem com que os residentes da Maia se identifiquem mais 
com o Porto;

• Responder à procura crescente de novos residentes, nomeadamente 
imigrantes.

Sugestões para o próximo ano
Entre as sugestões, muitas com enfoque ambiental, seguindo a linha de al-
guns projetos já implementados, destacam-se:

• Ações de limpeza nos trilhos e parques;

• Valorização dos espaços comuns e criação de hortas ;

• Recuperação dos percursos pedonais e de bicicleta: Caminhos da Maia; 
Pontes do Rio Leça; Parque de Avioso e Percurso da Ribeira, que passa 
por lavadouros e moinhos até chegar à nascente do Leça; 

• Parceria com a Quinta da Gruta para a realização de atividades e traba-
lhos relacionados com o meio ambiente; 

• Parceria com o Museu de Arqueologia.

Relativamente à comunicação, foi sugerido que se aproveitem os momentos 
de quórum nas escolas (como as apresentações infantis) para abordar a re-
visão do PDM.
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O evento  que deu início às sessões públicas, ocorreu no dia 7 de fevereiro, no 
salão nobre da Câmara Municipal e teve como objetivos apresentar a meto-
dologia da 2ª revisão do PDM e do processo participativo e promover, através 
das reflexões trazidas por convidados especialistas, um debate acerca de três 
dimensões do futuro - o ambiente, a mobilidade e a economia.  

A sessão contou uma apresentação de boas vindas por parte do Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal, Doutor Mário Nuno Neves, a que se seguiu a 
intervenção do coordenador da revisão do plano, Engenheiro José António 
Lameiras, que explicou as particularidades desta revisão do PDM, pautada 
pela obrigatoriedade de se adaptar ao novo regime de gestão territorial e pela 
abordagem às mudanças de paradigmas quanto às alterações climáticas, 
eficiência energética, gestão de riscos, paisagem, mobilidade, governança e 
participação. Por sua vez,  o coordenador do processo participativo, Profes-
sor José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, realçou o caráter inovador 
desta metodologia e a importância da apropriação do plano por parte dos 
cidadãos como caminho fundamental para a construção do território deseja-
do.Ao mesmo tempo, ressaltou a importância do envolvimento dos autarcas, 
técnicos municipais e demais atores coletivos durante todo o processo.

3.5/ sessão pública:
reflexão sobre o futuro da maia
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Figura 15: Cartaz da sessão pública, 7 de fevereiro de 2019
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Posteriormente, a Professora Teresa Andresen abriu a sessão “Pensar o Fu-
turo das Terras da Maia” introduzindo o tema “ambiente” a partir da problemá-
tica das alterações climáticas, referindo o legado rural do território da Maia 
e o seu valor simbólico e identitário, como uma oportunidade para valorizar 
os territórios agrícolas como fonte alternativa de fornecimento de produtos 
alimentares, garantindo  uma oferta de melhor qualidade, com menor pegada 
ecológica e com maior repercussão na economia local.

Sobre o tema “mobilidade e transportes”, Cecília Silva, professora na FEUP, 
expôs  a questão da descarbonização e das metas a cumprir até 2050 através 
da promoção de uma mobilidade mais sustentável, com enfoque nos modos 
suaves, defendendo que o novo conceito de mobilidade deve integrar todos 
os modos, incluindo os automóveis, e ser percebido como um serviço articu-
lado que poderá prescindir da necessidade da posse individual de veículos. 

Centrado na reflexão prospectiva sobre a “economia”, o Professor António Fi-
gueiredo, encerrou a reflexão com um desafio: como pode a Maia, um municí-
pio importante na região Norte, caracterizado pela inovação, competitividade 
e dinamismo, num contexto de baixa produtividade nacional, contribuir para o 
desenvolvimento económico e coesão territorial?

No debate final, foi lançado um repto pela Professora Teresa Andresen para 
se criar uma “comunidade proativa” em defesa dos espaços rurais e se va-
lorizar a produção alimentar local, tirando partido da relação entre o tecido 
produtivo e o Sistema Científico e Tecnológico da região, cuja importância foi 
salientada pelo Professor António Manuel Figueiredo, no quadro dum proces-
so de urbanização “mais amigo do ambiente” e gerador de menores impactos, 
consumos energéticos e deslocações, como recomendou a Professora Cecí-
lia Silva. Excelentes desafios para o processo participativo que irá decorrer 
nos próximos meses nas dez freguesias do município da Maia.

O vídeo da sessão pode ser visto aqui: https://youtu.be/9reqlDKDof0

Figura 16: Professora Teresa Andresen, Professora Cecília Silva e Professor António Figueiredo
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4/ fase 2 . diagnóstico

Figura 17:Diagrama com agenda da Fase 2
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A fase de Diagnóstico começou no dia 7 de março, com a primeira sessão 
pública na freguesia de Águas Santas e terminou no dia 6 de junho com a 
décima sessão pública na freguesia de Vila Nova da Telha, concluindo assim, 
a segunda etapa deste processo. 

Durante este período, foi solicitada uma reunião setorial com os Jovens Agri-
cultores da Maia, que decorreu no dia 16 de abril, onde foi aplicada a metodo-
logia participativa adaptada ao contexto do setor agrícola.

Nesta fase, como explicado anteriormente, foi proposta a construção de um 
diagnóstico colaborativo do território com o objetivo de fazer um levantamento 
da realidade local, e identificar as principais preocupações de cada freguesia.

Para a preparação de cada reunião, a equipa do processo participativo reali-
zou uma pesquisa sobre a história de cada freguesia e um levantamento dos 
stakeholders a serem contactados com o objetivo de reforçar o convite à par-
ticipação . Além das associações e entidades que figuram no site da Câmara 
Municipal da Maia,  a equipa contactou também associações de pais e encar-
regados de educação das escolas e agrupamentos escolares. Apresentamos 
a lista de “Stakeholders contactados” no Anexo I. 

Previamente às sessões públicas foram realizadas reuniões com os presiden-
tes das Juntas de Freguesia. Estas reuniões tiveram como objetivo auscultar 
o executivo local sobre as suas preocupações e expetativas  relativamente ao 
território e contextualizar a equipa do processo participativo sobre a realidade 
da freguesia.

O modelo das sessões públicas, como detalhado no capítulo 2,  contou com 
duas etapas. Na primeira etapa houve  partilha  de memórias e  vivências, 
seguida de uma reflexão sobre as potencialidades e problemas da freguesia 
e do município. 

Após cada sessão, os contributos dos cidadãos foram ponderados e sistema-
tizados pela equipa dinamizadora do processo participativo e disponibilizados 
através de mapas de memórias e newsletters à população.

Com a finalização da segunda fase do processo participativo nas nove fre-
guesias, ocorreu um segundo momento de sistematização através de uma 
revisão geral e compatibilização dos contributos, cujos resultados sintetizados 
por freguesia estão expostos no final deste capítulo.



39Figura 18: Sessão Participativa na Freguesia Vila Nova da Telha, 6 de junho de 2019 
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Mapas de Memórias
O rico conjunto de informações referentes às memórias coletivas foi compi-
lado e interpretado cuidadosamente por meio de desenhos à mão livre, que 
compuseram os mapas de memórias. Cada peça procurou identificar espa-
ços, afetos e histórias coletivas relatadas e partilhadas pelos participantes em 
cada sessão participativa. 

Esta ferramenta mostrou-se inovadora na medida em que facilitou a compre-
ensão das particularidades do território através de uma visão do passado que 
ao mesmo tempo integra os desafios do presente.  Por um lado, os resultados 
elucidaram uma consciência dos impactos causados pelas transformações 
territoriais no quotidiano e modos de vida dos cidadãos. Por outro lado, os 
mapas contribuíram para a construção de uma visão comum do território, que 
se revelou interligado por uma rica rede de vivências e afetos que dão forte 
sentido identitário ao município. 

O resultado gráfico dos mapas de memórias pretende ser objeto de aprecia-
ção pública nas próximas fases do processo participativo, com o objetivo de 
fazer com que os participantes se revejam nesta visão integrada do território 
e assim contribuam coletivamente para a sua melhoria.

*Todos os mapas de memórias produzidos encontram-se nos anexos 
deste documento
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Figura 19: Processo de interpretação dos contributos para a produção dos mapas de memórias
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Figura 20: Processo de produção gráfica dos mapas de memórias
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Contributos / sessões nas freguesias
Os infográficos apresentados a seguir ilustram de forma simplificada e clara 
os resultados e particularidades dos contributos das sessões realizadas nas 
freguesias. Cada ficha apresenta as seguintes informações:

• Nome da freguesia

• Data da sessão participativa

• Contexto territorial

• Nome do Presidente da Junta de Freguesia

• Número de participantes (geral, homens, mulheres, percentagem de 
participantes por número de habitantes)

• Resultados das sessões relativo ao conjunto de contributos  sistemati-
zados em gráfico e revisados 

• Conjunto de especificidades locais 

É importante salientar que os resultados representados graficamente corres-
pondem à perceção dos  cidadãos sobre os recursos e problemas existentes 
no território em que vivem, e que embora analisados cuidadosamente com 
técnicas qualitativas e quantitativas, devem ser tratados como parâmetros 
subjetivos relacionados com o perfil do público presente nas sessões. Como 
os resultados demonstram, há domínios que não foram mencionados em al-
gumas freguesias, o que não significa que sejam menos importantes ou que 
não devam ser trabalhados no âmbito da revisão do PDM. Da mesma manei-
ra, alguma situação específica  de uma freguesia pode traduzir-se em resul-
tados contraditórios entre recursos e problemas. Toda a informação referida 
encontra-se disponível nas newsletters e nos infográficos subsequentes.  
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Águas
Santas
7 de março

40
PARTICIPANTES

0,15% HABITANTES

15
25

1

Área: 7,86 km 
Habitantes: 27 470
Presidente da Junta: 
     Fernando Miguel Ferreira
     dos Santos

RECURSOS PROBLEMAS

Potencial ecológico recreativo 
pela reserva de espaços verdes; 
Monte Penedo; Caverneira; 
Parque dos Moutidos; Rio Leça; 
Proximidade ao Porto e via férrea, 
Património material e imaterial 
(Ardegães, moinhos, quintas); Forte 
associativismo; Potencial agrícola/
rural; Equipametos desportivos

Falta espaços verdes com 
infraestrutura para lazer; 
Poluição do Rio Leça; Falta 
espaços verdes com infraestrutura 
para lazer; Poluição do Rio Leça; 
Oportunidades para fixação de 
população; Inexistência de um 
centro; Fragmentação territorial

9 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

* Centro Social AS; Escuteiros; CMM; Grupo CUltural e Recreativo de Ardegães; Grupo de Danças e Cantares Nª Sª Guadalupe; 
EB Picua; EB Corim; JF Folgosa; JF Milheirós

2
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Castêlo da
Maia
21 de março

67
PARTICIPANTES

0,43% HABITANTES

22
45

2

Área: 19,36 km
Habitantes: 15 452
Presidente da Junta: 
     Manuel Moreira Azenha

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes preservados e bem 
cuidados (Parque de Avioso, Quinta 
da Gruta); Cursos d’água (nascente 
mãe d’água); Gestão de resíduos; 
Metro; Localização; Património 
material e imaterial (Identidade 
cultural-festa Santo Ovídio, 
desfolhada), moinhos etc; gestão 
de resíduos; Potencial agrícola/rural; 
ISMAI; Mercado municipal; ISMAI; 
Mercado municipal

Poluição dos cursos d’água; Falta 
de limpeza em caminhos públicos; 
Trânsito N14; TP interno deficiente; 
Ausência de passeios pedonais; 
Dinamização cultural insuficiente; 
Insegurança; Falta de leitos 
hoteleiros; Fragmentação territorial; 
Falta de complexo desportivo

5 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

* CMM; Moto Club do Castêlo da Maia; Assembléia de Freguesia; Agrupamento Escolas Castêlo; Associação de Moradores Castêlo da Maia

2
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64
PARTICIPANTES

0,16% HABITANTES

17
47

Área: 10,8 km 
Habitantes: 40 134
Presidente da Junta: 
     Olga Cristina Rodrigues da  
     Veiga Freire

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes preservados e 
bem cuidados; Rio Leça; Gestão 
de resíduos; Proximidade ao Porto 
e acessos externos (estradas 
A41 e N14); Património material e 
imaterial (sentido de comunidade, 
bairrismo, qualidade de vida); 
Quinta dos Cónegos; Pólo industrial; 
Oportunidades de emprego; 
Zoo; Infraestruturas escolares e 
desportivas; Urbanidade 

Poluição dos cursos d’água; 
Trânsito intenso; TP interno deficiente; 
Ausência de passeios pedonais; 
Portagens; Falta de estacionamento; 
Ausência de ciclovias; Falta de 
vitalidade urbana; Falta de comércio 
no centro; Falta de apoio à idosos; 
Bairro do Sobreiro; Cidade dormitório; 
Zoo; Falta de comércio no centro; 
Falta de equipamentos para idosos; 
Especulação imobiliária

9 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

Cidade da
Maia
28 de março

3

* CMM; Agrupamento 95 da Maia; Iberobus; Acro Clube da Maia; Café Mogos, Párocos; BCM-Sul; Coopermaia; Assembléia Municipal 

2



47

26
PARTICIPANTES

0,53% HABITANTES

8
18

Área: 3,42 km 
Habitantes: 4 861
Presidente da Junta:
 Maria José Moutinho 
         Araújo Castro Neves

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes; Rio Leça; 
Ruralidade; Acessos externos (A3 
e via Norte); Património material 
e imaterial (qualidade de vida/
ruralidade, tranquilidade); Potencial 
agrícola/rural; EDDM, Colégio Novo 
da Maia; Área de construção

Poluição dos cursos d’água; 
Trânsito intenso; TP interno 
deficiente; Ausência de passeios 
pedonais; Má qualidade das vias; 
Falta de vitalidade comunitária; 
Falta de apoio à idosos; Falta de 
equipamento de saúde e de apoio 
à idosos

Milheirós
4 de abril4

2
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61
PARTICIPANTES

1,65% HABITANTES

18
43

Área: 10,30 km2

Habitantes: 3 704 
Presidente da Junta:
 Vítor Manuel Sousa 
 Ramalho

Folgosa
11 de abril5

O diagnóstico da sessão de 
Folgosa não pôde ser concluído 
por motivos de ordem superior e 
será complementado na próxima 
fase do processo participativo!
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52
PARTICIPANTES

0,40% HABITANTES

15
37

Área: 8,75 km2

Habitantes: 12 890 
Presidente da Junta:
 Carlos Guilherme 
 Ferreira Moreira

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes; Rio Leça; 
Ruralidade; Metro; Aeroporto; 
Localização; Património material 
e imaterial (Mosteiro, feira Pedras 
Rubras); Forte associativismo; Zona 
industrial (fixação jovens); Potencial 
turístico; Infraestruturas escolares; 
Zona industrial; Aeroporto

Poluição do Rio Leça; Impacto ambiental 
aeroporto; Poluição tràfego; Trânsito inten-
so; Tráfego de atravessamento de pesados 
(N13 e N107 para fugir às portagens); TP 
interno deficiente; Ausência de passeios 
pedonais; Má qualidade das vias; Inseg-
urança; Faltam serviços para idosos e of-
erta de lazer/cultura em geral; Especulação 
imobiliária; Falta de habitação; Conflito com 
zona industrial; Falta parques verdes e 
infantis; Falta equipamentos desportivos, de 
lazer e para idosos

7 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

Moreira
2 de maio6

* CMM; Associação Pais Escola Secundária; Catequese; AEPPR; Leões da Guarda; GRM Maia, Medio Lda
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34
PARTICIPANTES

0,43% HABITANTES

8
26

Área: 9,66 km2

Habitantes: 7 980
Presidente da Junta:
 Ilidio Silva Carneiro

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes (Monte Santo 
António e Monte Calvário); 
Caminhos rurais; Pinhais; 
Acessos externos; Património 
material e imaterial; Qualidade 
de vida; Ruralidade; Bairrismo; 
Tranquilidade; Potencial agrícola/
rural; Zona industrial (empregos); 
Hipódromo; Infraestruturas 
escolares e desportivas; Hipódromo

Falta equipamentos verdes 
preparados para lazer; 
Trânsito intenso (N107); TP interno 
deficiente; Ausência de passeios 
pedonais; Má qualidade das vias; 
Ausência de espaços de convívio e 
lazer

4 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

Nogueira e 
Silva Escura
9 de maio

7

* CMM; Associação Recreativa Ourense; Associação de Pais Monte Calvário; Câmara Municipal de Santo Tirso
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41
PARTICIPANTES

0,34% HABITANTES

13
28

Área: 2,25 km2 
Habitantes: 12 149
Presidente da Junta:
 Joaquim de Freitas 
 Araújo

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes; Proximidade aos 
concelhos vizinhos e equipamentos; 
Localização; Património material 
e imaterial: Associativismo; 
Bairrismo; Bombeiros; Moradia 
acessível (em comparação ao 
Porto); Infraestruturas escolares, 
desportivas e culturais (Casa 
do Alto); Moradia acessível (em 
comparação ao Porto)

Poluição Ribeira dos Amores;Trânsito 
intenso; TP interno deficiente; 
Ausência de passeios pedonais; 
Má qualidade das vias; Falta de 
acesso às auto-estradas; Falta ensino 
secundário; Falta policiamento; Falta 
emprego; Falta apoio à idosos; Falta 
nova igreja; Falta escola secundária; 
Falta equipamentos para idosos; 
Falta piscina municipal

4 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

Pedrouços
23 de maio8

* Grelhador da Giesta; Bombeiros; Agrupamento de Escolas de Pedrouços; CMM/Proteção Civil
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22
PARTICIPANTES

0,20% HABITANTES

6
16

Área: 5,23 km2

Habitantes: 1 837
Presidente da Junta:
 Alvarinho Sampaio

RECURSOS PROBLEMAS

Potencial agrícola; Ribeira do 
Leandro; Linha de comboio; 
Acessos à autoestrada (A41/ A3); 
Património material e imaterial 
(Largo do Souto, Monte São 
Miguel, festas e tradições); 
Dinamismo comunitário; Sentido de 
comunidade/bairrismo; Potencial 
agrícola/rural; Atividades e convívio 
do centro de dia; Tecido industrial 
Centro de dia; Zona industrial

Poluição, Siderurgia; 
Desaparecimento do pinhal; 
TP interno deficiente; 
Desaparecimento do pinhal; Perda 
de cultura e identidade; “Fuga” 
dos jovens; Envelhecimento 
da população; Conflito zona 
industrial e residencial; Falta de 
equipamentos verdes de lazer

4 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

São Pedro 
Fins
30 de maio

9

* CMM; JCK Arquitectura; G.F:I.S São Pedro Fins; Vale de Leandro Agropecuária 
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18
PARTICIPANTES

0,31% HABITANTES

4
14

Área: 6,06 km2

Habitantes: 5 886
Presidente da Junta:
 Joaquim da Silva 
 Sousa Azevedo

RECURSOS PROBLEMAS

Espaços verdes; Metro; 
Aeroporto; Localização; Comércio; 
Indústria; Atividades relacionada 
ao aeroporto; Ruralidade e 
qualidade de vida; Zona agrícola 
por expandir; Infraestrutura da 
freguesia no geral; Densidade 
populacional; Urbanizações 
(Lidador, Bouça Grande, Quires)

Poluição sonora (aeroporto); 
TP interno deficiente; Falta de 
dinamismo comunitário; Falta de 
participação; Problemas com 
etnias; Falta atividade cultural/
desportiva; Falta apoio aos 
idosos; Condicionamentos de 
desenvolvimento pelo aeroporto

2 INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS*

Vila Nova 
da Telha
6 de junho

10

* CMM; A.R. Vilanovense
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Representatividade da participação
No que diz respeito ao envolvimento dos cidadãos nas sessões, o resultado 
foi muito positivo, quer pelo elevado número de participantes, quer pela quali-
dade e assertividade dos seus contributos. 

No quadro da página seguinte encontra-se detalhado o número total de parti-
cipantes por sessão, levantado por listas de presença fornecidas pela CMM; 
a proporção de homens e mulheres, a percentagem (%) de participantes por 
habitantes (INE, Censo 2011) e o número de instituições representadas (IR). 

Em relação à representatividade por segmentos  da população expõem-se as 
seguintes considerações:

1. A presença das mulheres correspondeu a aproximadamente um terço 
(30%) do total;

2.  A participação dos jovens foi pouco expressiva;

3.  Os grupos étnicos e/ou minoritários não se fizeram representar.

5/ síntese dos resultados 
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Figura 21: Tabela  informativa sobre os participantes das sessões participativas
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Memórias
De forma sucinta o processo de recolha e interpretação da memória coletiva 
revelou os seguintes temas comuns às  freguesias:

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

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

3. Património material (moinhos e casas agrícolas, casas senhoriais)

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

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

6. Património imaterial / estórias e eventos religiosos e pagãos (procissões, 
desfolhadas, artesanato...)

7. Relação com o Porto e Matosinhos (lavadeiras, vendedores, agricultura/
manufactura, rotas)

Diagnóstico
De forma sucinta o diagnóstico colaborativo revelou os seguintes aspectos:

1. Reforço das centralidades/ espaço público/ sentido de vizinhança;

2. Corredores ecológicos de lazer (rios);

3. Metro e interfaces / transporte público interno;

4. Aposta agricultura urbana / «agritectura»;

5. Qualidade dos equipamentos e mobilidade metropolitana (metro/AE);

6. Associativismo social, cultural e desportivo (identidade).
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Síntese geral dos resultados das sessões realizadas nas freguesias
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Gráfico comparativo dos resultados por freguesia
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Gráficos comparativos dos resultados por domínio nas freguesias
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Síntese geral dos resultados das sessões realizadas nas freguesias



64

P
R

O
B

L
E

M
A

S
Gráfico comparativo dos resultados por freguesia
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Gráficos comparativos dos resultados por domínio nas freguesias
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A próxima fase do processo participativo tem como propósito catalisar a parti-
cipação pública no esforço coletivo de estabelecer um conjunto de objetivos e 
propostas a serem incorporadas no Plano Diretor Municipal. Para este fim, a 
Fase 3 será dividida em cinco momentos principais: 

• Sessão com as escolas: Os representantes dos agrupamentos esco-
lares serão desafiados a aplicar a metodologia participativa com os es-
tudantes do 1º ciclo dos agrupamentos escolares da Maia. O processo 
participativo contará com três linhas guia de trabalho: (1) O passado 
(memórias), com o objetivo de promover o envolvimento das crianças e 
jovens da Maia na reflexão sobre o futuro do seu território através, por 
exemplo, da criação de atividades que gerem conversas com os avós; 
(2) O presente (Diagnóstico da realidade), com o objetivo de incenti-
var o aprofundamento da pesquisa sobre as memórias da comunidade 
maiata através, por exemplo, de atividades que estimulem conversas 
com os pais; e (3) O futuro (Que Maia gostarias de ter?), com o obje-
tivo de construir uma comunidade de experimentação de futuros alter-
nativos através do estímulo à criação de propostas experimentais que 
respondam aos desafios dos quatro eixos temáticos do PDM (ambiente, 
mobilidade, centralidades e socioeconomia). Neste sentido será impor-
tante o incentivo à pesquisa de exemplos inspiradores no mundo. Além 
disso, este exercício pedagógico tem o objetivo de avaliar o diagnóstico 
da realidade produzido pelos participantes do processo participativo da 
revisão PDM da Maia, realizado na Fase 2.

6/ próximos passos 
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• Sessão com os técnicos municipais: Aplicação da metodologia parti-
cipativa com os técnicos municipais, organizados em grupos de trabalho 
de acordo com os quatro eixos temáticos do PDM (ambiente, mobilida-
de, centralidades e socioeconomia). O objetivo da sessão será validar, 
propor, criticar e discutir um conjunto de objetivos e propostas para o 
PDM, que serão trabalhados nas sessões posteriores (freguesias e se-
toriais), e também estabelecer prioridades e refletir em conjunto como 
cada proposta pode ser incorporada no PDM.

• Sessão pública: Momento de apresentação dos resultados gerais da 
Fase 2 (Diagnóstico) e exibição pública da interpretação gráfica das me-
mórias coletivas realizada através dos mapas de memórias.

• Sessões com as freguesias: Aplicação da metodologia participati-
va com os cidadãos de cada freguesia do município, organizados em 
grupos de trabalho de acordo com os quatro eixos temáticos do PDM 
(ambiente, mobilidade, centralidades e socioeconomia). O objetivo da 
sessão será validar, propor, criticar e discutir um conjunto de objetivos 
e propostas para o PDM, e também estabelecer prioridades, além de 
pensar propostas experimentais que possam ser testadas no território.

• Sessões sectoriais: Aplicação da metodologia participativa com os 
representantes de diversos setores (agricultores; empresários e indus-
triais; operadores imobiliários; organizações ambientais; organizações 
culturais e desportivas; etc) , organizados em grupos de trabalho de 
acordo com as suas áreas de interesse. O objetivo da sessão será dis-
cutir propostas e objetivos que possam ser incorporados no PDM, e 
também estabelecer prioridades, além de pensar propostas experimen-
tais que possam ser testadas no território.
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Eixos temáticos do PDM: 

Dos recursos&problemas para os 
objetivos&propostas
Tendo em conta o resultado geral do processo participativo, referido no item 
anterior, foi identificada a necessidade de realizar o cruzamento entre os do-
mínios estabelecidos no processo participativo (descritos na ponto 2.3) e os 
domínios trabalhados na revisão do PDM (ambiente, mobilidade, centralida-
des e socioeconomia), como demonstra os quadros da próxima página. 

Esta compatibilização teve dois objetivos: 

1. Encontrar as interseções entre os contributos dos cidadãos e o trabalho 
de revisão do PDM; 

2. Organizar a metodologia de trabalho da próxima etapa do processo par-
ticipativo (Fase 3 - Propostas). 

Desta forma, o cruzamento dos domínios resultou na extração de um conjunto 
de objetivos e propostas que pretende ser uma base flexível de trabalho para 
as próximas sessões participativas. No entanto, é importante salientar que 
cada domínio ou eixo temático é transversal e multidisciplinar, como foi evi-
denciado em cada sessão participativa. 
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Figura 22: Tabela com cruzamento dos domínios da sistematização dos contributos com os quatro eixos estratégicos do PDM da Maia
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Figura 23: Cartaz com calendário da Fase 3/Freguesias
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COORDENADOR:

José Carlos Mota 

INVESTIGADORES: 

Catarina Isidoro   
Isabella Rusconi 
Janaina Barbosa 

Gil Moreira

7/ equipa

laboratorio3p.web.ua.pt
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8/ anexos
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stakeholders contactados

#1 Freguesia de Águas Santas

1. Associação Atlética de Águas Santas
2. Grupo Cultural e Recreativo de Ardegães
3. Grupo de Danças e Cantares Nossa Senhora de 

Guadalupe
4. Agrupamento de Escolas de Águas Santas
5. Associação de Encarregados de Educação dos Alunos da 

Escola Secundária de de Águas Santas
6. Associação de Moradores da Granja
7. Associações de Cultura, Recreio e Desporto Associação 

“Os Vencedores de Sangemil” 
8. Acção Social Projecto Novos Laços
9. Associação Cultural e Recreativa “ Os Fontineiros da 

Maia”
10. Associação De Moradores Do Meilão
11. Teatro Art’Imagem
12. Comissão de Festas “Senhor dos Aflitos”
13. Comissão de Festas do Menino Jesus de Águas Santas
14. Direção da Associação Recreativa “Os Restauradores do 

Brás-Oleiro” - 2018
15. Centro Paroquial e Social das Águas Santas IPSS
16. Associação Desportiva e Cultural das Arregadas
17. Igreja Evangélica Águas Santas Missionários do 

Sofrimento (Águas Santas)
18. Corpo Nacional de Escutas – 8º Agrupamento
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#2 Freguesia de Castêlo da Maia
1. Castelo da Maia Ginásio Clube
2. Agrupamento do Castelo da Maia
3. Associação de Pais da Escola Secundária Castêlo da Maia 

Associação de Pais da EB1/JI Castêlo da Maia
4. Moto Clube Castêlo da Maia
5. Associação de Pais da Escola Eb1-Ji de Ferronho
6. Associação de Pais da EB2/3 Castêlo da Maia
7. Associação beneficente da Campa do Preto
8. Sport Club Castêlo da Maia
9. Poli Maia (Policlínica Castêlo da Maia)
10. Associação de Pais das Escolas da Barca
11. Associação de Moradores do Castêlo da Maia
12. Centro Social Recreativo e Cultural S. Pedro Avioso
13. Associação JB Juventude Barcarense

#3 Freguesia de Cidade da Maia
1. Banda Marcial de Gueifães
2. Centro de Estudos Musicais da Maia
3. Associação Recreativa e Cultural de Gueifães
4. Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães
5. Orquestra Filarmonia de Vermoim
6. Cineclube da Maia - Cinema em Conversa
7. A.O.S.S.V.P. – Lar Santo António
8. ASMAN – Associação de Solidariedade Social Mouta - 

Azenha-a-Nova
9. Associação Jardimcoope Solidariedade Social
10. BOMPORTO – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL
11. Casa do Povo de Vermoim
12. Centro Social e Paroquial da Maia – Lar de Nazaré
13. Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Maia
14. Santa Casa da Misericórdia da Maia
15. EB 2 / 3 da Maia (SEDE AE Gonçalo Mendes da Maia)
16. Agrupamento de Escolas da Maia (Gueifães) (Sede ES da 

Maia)
17. APEECEGV - Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Centro Escolar Gueifães/Vermoim
18. APProzela - Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1/JI de Prozela

19. Associação de Pais e Encarregados de Eduação EB 2 / 
3 da Maia

20. APEE D. Manuel II
21. Associação de Pais EB1/JI de Pedras Rubras
22. Associação Pais Eb1-Ji Currais 23. Associação de Pais 

EB1 JI Cidade Jardim
23. FAPEMAIA - Federação das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação do Concelho da Maia
24. Hoquei Clube da Maia
25. Pé no Charco - grupo de teatro
26. Movimentum - Arte e Cultura
27. Zoo da Maia
28. ADGM - Associação Desportiva de Ginástica Da Maia - 

Maia Ginástica, Porto
29. Associação Desportiva Escola Futebol 115
30. Maia Atlético Clube / Criobaby
31. União Ciclista da Maia
32. Grupo Cultural e Recreativo de Vermoim
33. Clube de Escalada da Maia
34. Grupo Desportivo Leões da Guarda Sport Clube
35. FC Maia Lidador
36. Grupo Desportivo “Os Maiatos”
37. Acro Clube da Maia

#4 Freguesia de Milheirós
1. Escola Dramática e Musical de Milheirós da Maia 

(EDDM)
2. A Criança Diferente - Associação de Amigos
3. ANSE – Abrigo Nossa Senhora da Esperança
4. Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências 

Mentais e Raras - Delegação do Norte
5. Casa de Milheirós (Santa Casa)
6. Associação Clube de Milheirós
7. Festas de S.Tiago de Milheirós - Maia
8. EB de Monte das Cruzes 
9. AP Monte das Cruzes
10. Creche SCM Milheirós
11. Colégio Novo da Maia
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#5 Freguesia de Folgosa
1. Rancho Regional de S. Salvador de Folgosa
2. Agrupamento Levante da Maia
3. Folgosa da Maia FC
4. ARMAIA - Associaçăo Recreativa de Modelismo da Maia
5. Associação de Pais Escola Básica Folgosa
6. Pais de Folgosa em Rede
7. Centro Escolar de Folgosa
8. EB de Santa Cristina
9. APESC
10. UCANORTE ( Ucanorte XXI – União Agrícola do Norte 

U.C.R.L)

#6 Freguesia de Moreira
1. Associação Banda de Música de Moreira da Maia
2. Grupo Regional de Moreira da Maia
3. Centro Social das Guardeiras
4. AE Vieira de Carvalho
5. Futebol Clube Pedras Rubras
6. Clube Académico de Pedras Rubras 
7. AP Pedras Rubras
8. Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho
9. Rancho Infanto Juvenil de Moreira da Maia
10. Agrupamento 902 Moreira da Maia (escutismo)

#7 Freguesia de Nogueira e Silva 
Escura
1. Grupo Cultural e Desportivo Silva Escura
2. AE Levante da Maia
3. União Nogueirense Futebol Clube
4. Associação Recreativa e Cultural de Nogueira e Silva 

Escura
5. Associação de Pais EB Frejufe
6. EB Frejufe 229810284

#8 Freguesia de Pedrouços
1. Associação de Solidariedade Social “O Amanhã da 

Criança”
2. Associação Desportiva e Cultural de Teibas
3. Flor de Linho - Associação Sociocultural de 

Pedrouços
4. Grupo Dramático e Recreativo “Flor de Pedrouços”
5. Associação “Os Leais e Videirinhos de Pedrouços”
6. Paroquial Nª. Sra. Natividade de Pedrouços
7. AE Pedrouços
8. Pedrouços Atlético Clube
9. Associação Lusitana de Pedrouços
10. Associação de Pais da E/B 2.3 de Pedrouços

#9 Freguesia de São Pedro 
Fins
1. Associação Desportiva e Recreativa de S. Pedro 

Fins
2. Associação de pais EB1 de Arcos
3. Escola básica de Arcos
4. Loja da Juventude
5. Agrupamento 525
6. Grupo Folclórico Infanto Juvenil São Pedro Fins

#10 Freguesia de Vila Nova 
da Telha
1. Associação Recreativa Vilanovense
2. APPACDM da Maia – Associação Portuguesa de 

Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental da 
Maia

3. A.P.I.J. – A Causa da Criança
4. EB1/JI do Lidador
5. APEELidador
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mapas de memórias
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