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1/
Enquadramento

A Câmara Municipal da Maia tem em curso a 2.ª revisão do Plano Diretor
Municipal (PDM)1. Pretendeu-se que a metodologia de construção deste
instrumento, fundamental para planear o futuro do território da Maia, se
concretizasse através do envolvimento dos cidadãos e das principais
organizações da comunidade na definição das linhas estruturantes do futuro
desejado para o concelho e os aproximasse dos processos decisórios
relacionados com o desenvolvimento urbano.
A revisão do PDM, coordenada pelo consultor Engenheiro José António
Lameiras, envolveu 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 assumiu a responsabilidade
de dinamizar o processo participativo.
O processo participativo foi desenvolvido de janeiro de 2019 a dezembro
de 2020 e este documento tem como objetivos descrever as atividades, os
procedimentos e as metodologias utilizados nas Fases 3 (Propostas e Ações
Experimentais) e 4 (Aprovação do PDM nas Freguesias) e apresentar os
resultados obtidos neste processo.
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Figura 1: Diagrama das fases do Processo Participativo do PDM da Maia 2019/2020
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2/
Metodologia

participativa
das fases 3 e 4

2.1 Introdução
A metodologia participativa foi pensada em quatro etapas - Expectativas;
Memórias Coletivas e Diagnóstico Partilhado; Propostas dos Cidadãos e Ações
Experimentais; Apresentação do PDM nas Freguesias. Na primeira, realizada
em janeiro e fevereiro de 2019, procurou-se clarificar as expectativas dos vários
atores quanto ao Plano. Na segunda, desenvolvida de fevereiro a junho de 2019,
recolheu-se um conjunto de memórias coletivas dos cidadãos e produziu-se
um diagnóstico colaborativo da realidade do município. A terceira, que arrancou
em setembro com a abertura de uma exposição pública do trabalho realizado
com os cidadãos e terminou em dezembro de 2019, foi dedicada a construir
a agenda das propostas dos cidadãos e dos principais atores locais (sociais,
ambientais e económicos) para o PDM. A quarta e última, cuja previsão era
desenvolver-se nos primeiros meses de 2020, foi adiada e concretizada entre
setembro e dezembro de 2020, devido às restrições impostas pela pandemia
da COVID-19. Esta última fase do processo participativo foi dividida em dois
momentos. No primeiro momento, ocorreu a apresentação da versão final do
PDM nas freguesias e, posteriormente, foi concretizado com os cidadãos um
exercício de experimentação de algumas das ações propostas.
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O caráter inovador da metodologia, fundamenta-se em seis aspetos chave:
•

O consenso político em torno da necessidade de envolver os cidadãos na
construção do Plano e de evitar que a participação se centre em questões
de interesse individual;

•

A qualidade dos espaços de escuta e debate que assegurem que todos
possam falar e ouvir a opinião dos seus vizinhos sobre o território da sua
freguesia, permitindo a construção de uma visão partilhada;

•

A forma cuidada como se registam as opiniões dos participantes, seja
através de mapas de memórias, que contam de uma forma única a história
da transformação territorial ao longo das últimas décadas, seja em forma
de newsletter, seja ainda em mapas de objetivos e propostas;

•

A independência dos diálogos e a transparência dos conteúdos produzidos,
todos disponíveis no site da autarquia;

•

A oportunidade de envolver os cidadãos participantes na experimentação
das propostas do Plano, para aprendizagem e futura replicação;

•

A devolução, por parte da Câmara Municipal da Maia e da equipa do PDM,
sobre a incorporação (ou não) no Plano das propostas identificadas pelos
cidadãos ou o seu enquadramento e encaminhamento para outras políticas
públicas municipais ou planos setoriais.
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Figura 2: Sessão participativa com empresário da Maia, 13 de novembro de 2019
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Destacam-se a seguir alguns pressupostos/requisitos que foram tidos em
conta na construção deste exercício participativo.
A clarificação das expectativas é uma etapa essencial de um Plano e à qual
normalmente não se dá a devida importância. É a oportunidade de se conhecer
o que esperam deste instrumento de planeamento decisores, técnicos e
cidadãos, de clarificar os objetivos a atingir e de promover o engajamento da
gestão pública.
A revisão do PDM é sustentada na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e, na sua
sequência, a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial
(RJIGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que operou
uma profunda reforma no modelo de classificação do solo. Visa definir o quadro
estratégico de desenvolvimento territorial do município e o correspondente
modelo de organização territorial através de um Regulamento, uma Planta
de Ordenamento, uma Planta de Condicionantes e um Relatório. As várias
reuniões realizadas no início de 2019 permitiram consensualizar a importância
e a necessidade de envolver os cidadãos e os atores locais, de inovar na
forma como se comunicam os eventos de participação, de conciliar interesses
e valorizar as discussões em torno das questões coletivas e, por fim, de tornar
claro e compreensível o Plano aos técnicos, aos agentes e aos cidadãos.
A forma como normalmente se organiza a participação dos cidadãos num PDM
tem tendência para suscitar intervenções em defesa do interesse individual,
normalmente associadas à capacidade construtiva dos solos. Noutros casos,
há o risco da discussão se centrar quase exclusivamente na identificação
dos problemas e muito centrada no tempo presente, não dando espaço para
olhar para os elementos importantes do passado e para uma ponderação
dos aspetos positivos, dificultando, com isso, a construção de uma narrativa
coletiva mobilizadora.
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Figura 3: Sessão participativa, Freguesia de São Pedro Fins, 21 de novembro de 2019
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De modo a evitar os riscos identificados, foi experimentado um momento de
partilha de memórias coletivas, no início das sessões de diagnóstico (Fase 2),
onde se procurou:
•

Ouvir os testemunhos individuais na forma de memórias afetivas
relacionadas com lugares de encontro, atividades de valor simbólico e
personalidades de referência. Estas estórias adquirem rapidamente uma
dimensão coletiva pois foram vividas por vários membros da comunidade;

•

Contribuir para a valorização da identidade coletiva das comunidades
a partir dos contributos dos cidadãos participantes, procurando quer as
narrativas, quer os valores sociais, culturais ou patrimoniais que estes
consideram importantes para a caracterização do seu território;

•

Reposicionar na esfera cidadã e no registo da linguagem comum a
discussão sobre o território, evitando um debate sobre um instrumento
de gestão, com um enquadramento legal e vocabulário específicos, de
difícil compreensão por cidadãos sem conhecimento técnico na área do
planeamento;

•

Permitir que os cidadãos façam uma viagem no tempo e tenham um
diferente olhar sobre a realidade presente.
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Figura 4: Sessão participativa, Freguesia de Nogueira e Silva Escura, 7 de novembro de 2019
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Esta metodologia permitiu que emergisse nas sessões um conjunto de
narrativas de enorme interesse, dominadas pelo sentimento identitário e de
bairrismo (centralidades, equipamentos, espaços de encontro e de interação
social), pelas vivências no espaço público (do brincar na rua, nos largos,
nos lavadouros e tanques), pelo potencial do património material (moinhos,
casas agrícolas e casas senhoriais) e imaterial (estórias e eventos religiosos
e pagãos) e, finalmente, pelo valor simbólico dos rios e ribeiros (onde se
aprendia a nadar e a pescar) e da agricultura e bouças (lugares de produção).
Com base nos contributos cidadãos – metodicamente recolhidos e
sistematizados - foi produzido um conjunto de dez objetos visuais artísticos
designados “mapas de memórias”, que estiveram expostos no Salão do
edifício principal da autarquia (Figura 6) e noutros espaços do município com
reconhecida visibilidade e que acompanharam a visita às freguesias na fase
de propostas.
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Figura 5: Exposição «Mapas de Memórias», Fórum da Maia, 12 de dezembro de 2019
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Figura 6: Inauguração da exposição «Mapas de Memórias» Salão do edifício principal da CMM, 16 de setembro de 2019
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O desafio enfrentado na Fase 3 do processo participativo foi a construção
de uma agenda de propostas dos cidadãos para o município da Maia, com
enfoque nos temas da mobilidade, do ambiente, das centralidades e da
socioeconomia. Estes temas surgiram do cruzamento entre os domínios
estabelecidos no diagnóstico colaborativo realizado na Fase 2 e os domínios
trabalhados na revisão do PDM (Figura 7). Esta compatibilização teve como
objetivos identificar as interseções entre os contributos dos cidadãos e o
trabalho de revisão do PDM e organizar a metodologia de trabalho da etapa
seguinte do processo participativo. O exercício teve como resultado a extração
de um conjunto de objetivos e propostas que configurou uma base flexível
de trabalho para a nova etapa de sessões setoriais e nas freguesias. Nas
sessões da Fase 3 (Propostas), os participantes puderam optar previamente
por um dos quatro temas, consensualizar o diagnóstico produzido na fase
anterior e construir as propostas coletivas, procurando, sempre que possível,
mapeá-las.

Figura 7: Tabela com cruzamento entre os domínios da sistematização dos contributos e os quatro eixos estratégicos do PDM da Maia

19

Figura 8: Sessão Participativa, Freguesia de Moreira, 31 de outubro de 2019
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Ainda na fase de propostas, em cada sessão foram sugeridas ações
experimentais a implementar com o envolvimento dos cidadãos e entidades
responsáveis. Depois de testadas e conforme a viabilidade de cada ação,
averiguou-se a possibilidade de incorporar no PDM as propostas que estiveram
na sua génese. Algumas semanas depois de cada encontro, foi produzido um
documento escrito (newsletter) que foi disponibilizado no site da CMM (https://
www.cm-maia.pt/p/revisaopdm). As propostas sugeridas que responderam
a um interesse coletivo, estando alinhadas com os objetivos estratégicos do
PDM, foram incluídas nos documentos escritos ou desenhados do Plano.
A quarta fase consistiu na apresentação do PDM nas freguesias através da
exposição das linhas estratégicas definidas e do esclarecimento sobre a
incorporação e/ou encaminhamento para outros planos setoriais das propostas
apresentadas pelos cidadãos na fase anterior.

ações

experimentais
As ações experimentais são ferramentas de planeamento que
têm potencial para medir o impacto de uma intervenção, se
forem definidas e concebidas com a comunidade. São ações
que incorporam as seguintes características: flexibilidade; baixo custo; baixo 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.
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2.2 Sessões
A metodologia aplicada nas sessões foi fundamentada no princípio da participação no planeamento do território, envolvendo a comunidade e as autarquias
desde a construção do diagnóstico coletivo e elaboração de propostas até à
definição e implementação de ações experimentais.
Desta forma, a metodologia participativa teve como objetivos:
•

Aproximar a população e a Câmara Municipal da Maia, num ambiente de
proximidade em que os cidadãos, os técnicos municipais e os decisores
políticos pudessem estabelecer, através do diálogo, um momento de troca
de conhecimentos sobre o futuro desejado para o território;

•

Recolher propostas específicas para os contextos locais das freguesias a
partir dos recursos e problemas identificados na fase anterior de diagnóstico;

•

Proporcionar um espaço colaborativo de debate de ideias e propostas,
buscando a construção de consensos e garantindo que todos os participantes tivessem voz em todas as sessões participativas;

•

Abordar a experimentação de soluções no território como forma de consolidar redes de colaboração e avaliar a estratégia de testar soluções antes
de as implementar definitivamente.

Com base nos argumentos citados, apresenta-se, neste ponto, uma breve
descrição dos cuidados metodológicos tidos nas sessões de trabalho das etapas de propostas e de desenvolvimento das ações experimentais.
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Figura 9: Sessão participativa, Freguesia de Pedrouços, 14 de novembro de 2019
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2.2.1 Sessões de propostas (FASE 3)
Tal como na fase anterior, realizaram-se sessões participativas em cada
uma das dez freguesias, garantindo a abrangência e distribuição territorial e
facilitando o acesso a todos os munícipes interessados. A maioria dos locais
escolhidos foram locais representativos de encontro e convívio comunitário.
Os espaços, como na fase anterior, foram preparados de modo a se tornarem
acolhedores e propiciarem um ambiente seguro e confortável para os debates.
À chegada, os participantes foram encaminhados, de acordo com os seus
interesses, para uma das mesas temáticas previamente estabelecidas:
ambiente, mobilidade, centralidades e socioeconomia. A organização teve o
cuidado de procurar distribuir os participantes uniformemente, respeitando
suas prioridades e compondo grupos equilibrados quanto ao número de
participantes.
Para a preparação de cada reunião nas freguesias, a equipa do processo
participativo organizou a informação, a partir do diagnóstico colaborativo
do território elaborado na fase prévia, e elaborou mapas para as quatro
áreas temáticas (ambiente, mobilidade, centralidades e socioeconomia) a
desenvolver territorialmente na fase de propostas.
Mantendo a filosofia da etapa anterior, cada mesa contou com a presença
de um facilitador da equipa participativa da UA que desempenhou o papel de
mediador. As equipas técnicas municipal e da revisão do PDM mantiveramse à disposição para o apoio e esclarecimentos aos participantes que se
revelassem necessários.
Após as boas-vindas e a apresentação dos mapas de memórias e dos
resultados do diagnóstico coletivo realizado na fase anterior, deu-se início aos
trabalhos de identificação de propostas.
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Figura 10: Sessão participativa, Freguesia de Àguas Santas, 26 de setembro de 2019
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Esta etapa de trabalho foi constituída por três momentos:
•

num primeiro momento, houve uma validação do diagnóstico coletivo e um
reconhecimento dos recursos e problemas, apresentados na fase anterior,
para os quais os participantes pretendessem apresentar propostas. A
ferramenta utilizada para organizar o trabalho foi o diagrama de lótus
(Figura 10). Esta ferramenta consiste numa grelha quadrangular composta
por nove quadrados onde o quadrado central representa o tema principal
em discussão e os oito quadrados (pétalas) ao seu redor representam
os subtemas (objetivos) relacionados, identificados no diagnóstico
e escolhidos pelos participantes. Esta grelha central é, por sua vez,
subdividida em oito grelhas idênticas, tendo cada uma como centro um
dos subtemas identificados;

•

num segundo momento, os participantes foram convidados a registar em
post-its as propostas para cada um dos subtemas e a territorializar, com
apoio da equipa da UA, as propostas nos mapas disponibilizados;

•

num terceiro momento, após concluída a ronda de propostas, os
participantes foram desafiados a identificar ações experimentais que
pudessem ser realizadas a curto prazo e mostrar disponibilidade para as
implementar, escolhendo, desta forma, uma que pudesse ser sugerida e
testada na sua freguesia.

Tendo como exemplo a fase anterior, durante a dinâmica os grupos foram
convidados a nomear um porta-voz que ficaria responsável por, no final das
sessões, apresentar a todos os presentes uma síntese do que foi discutido no
seu grupo.
Após cada sessão, as propostas dos cidadãos foram ponderadas e
sistematizadas pela equipa dinamizadora do processo participativo e
disponibilizadas à população por meio de newsletters.
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Figura 11: Sessão participativa, Freguesia de São Pedro Fins, 21 de novembro de 2019
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2.2.2 Ações experimentais (FASE 3)
A última fase do processo participativo consistiu na realização de um conjunto
de ações experimentais. Tratou-se de um ensaio das propostas dos cidadãos
para posterior avaliação da sua pertinência e enquadramento no PDM.
As atividades desenvolvidas nas ações experimentais caracterizaram-se pela
facilidade de realização, sem custos de implementação e com resultados visíveis. Enquadram-se numa filosofia de empoderamento e autonomia dos cidadãos e atores locais, dada a dinâmica de interação ser gerada de baixo para
cima (bottom up) e a aproximação entre cidadãos, técnicos municipais e decisores políticos, com um elevado potencial pedagógico e de replicabilidade.
Foram realizadas três reuniões preparatórias - a primeira em 12 de dezembro
de 2019 e outras duas nos dias 06 e 12 de fevereiro de 2020. Na primeira, foi
apresentada aos participantes uma lista das ações que surgiram nas sessões
setoriais e das freguesias. Os participantes foram encaminhados para as mesas de trabalho de acordo com a ação escolhida, trabalharam sobre os tópicos
para o seu desenvolvimento e estabeleceram os grupos promotores.
Para cada ação, foram elaboradas fichas de trabalho que foram distribuídas
pelas diferentes mesas, previamente identificadas. A organização assegurou
a distribuição das mesas de trabalho de acordo com a proximidade temática e/
ou geográfica, dando oportunidade aos participantes de dialogar entre grupos,
trocar informações ou agregar propostas.
Nas sessões seguintes procedeu-se ao processo de organização, desenho e
execução das atividades.
Em todas as sessões realizadas, as equipas técnicas - da CMM, do processo participativo e do PDM - estiveram sempre presentes, circulando entre as
mesas e oferecendo o apoio necessário aos cidadãos para a elaboração e
execução das ações experimentais.
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Figura 12: Primeira sessão participativa de preparação das ações experimentais, 12 de dezembro de 2019
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2.2.3 Apresentação do PDM (FASE 4)
A última fase do processo participativo consistiu na apresentação da proposta
do Plano aos cidadãos. Esta terceira e última ronda foi marcada pelas
restrições e condicionantes de distanciamento físico impostas pela situação de
contingência a que a COVID-19 obrigou, mas ainda assim foi muito concorrida.
Para atenuar o eventual receio dos participantes, procurou-se manter os
locais de encontro que acolheram a primeira e segunda rondas. Nos casos
em que tal não foi possível, optou-se por auditórios e/ou salas mais amplas
que respondessem aos critérios de segurança. Pelas mesmas razões,
foi determinado um número máximo de participantes compatível com as
capacidades dos espaços.
Nestas sessões, a equipa consultora do PDM apresentou as propostas do
Plano, explicando como as sugestões dos cidadãos foram incorporadas ou
encaminhadas para outros instrumentos de gestão territorial ou políticas
públicas. Após as apresentações, a palavra foi passada aos cidadãos presentes,
com a mediação da equipa da UA, permitindo-lhes colocar as suas dúvidas
de forma a que as equipas técnicas do PDM e da CMM lhes pudessem dar
resposta. Quando sentiu que havia dúvidas por parte dos cidadãos, a equipa
da UA solicitou um melhor esclarecimento, ativando o seu papel de mediador
do processo participativo.

30

Figura 13: Sessão participativa do PDM da Maia, Fase 4
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2.3 Comunicação
A comunicação nas etapas 3 e 4 seguiu os parâmetros estabelecidos nas fases
anteriores. Os convites e os suportes de comunicação foram desenvolvidos
em linguagem acessível com o objetivo não só de alcançar a maioria dos
cidadãos, no sentido de os incentivar a participar nas sessões, mas também
de divulgar os resultados das fases anteriores e o feedback sobre a evolução
do trabalho coletivo.
O envolvimento da Câmara Municipal foi essencial, funcionando como
interlocutora direta com os agentes locais, nomeadamente as Juntas de
Freguesia e as associações locais, as quais, por sua vez, realizaram uma
divulgação mais próxima dos munícipes, ao mesmo tempo informando sobre
aspetos relacionados com as precauções sanitárias exigidas pelo momento de
pandemia COVID-19. Neste contexto, alguns dos suportes de comunicação
foram adaptados ao novo contexto, com o objetivo de garantir que os cidadãos
estavam informados e prevenir algum receio.
Nas próximas páginas, são identificados todos os elementos de comunicação
desenvolvidos nas duas etapas finais.
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Logotipo reformulado utilizado nas fases 3.2 e 4
_______________________________________________________________________________________________

Logotipo antigo utilizado nas fases 1, 2 e 3.1
_______________________________________________________________________________________________

Figuras 14 e 15: Logotipos do processo participativo do PDM da Maia 2019/2020
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Suportes de

comunicação
•

Logotipo do processo participativo;

•

Flyers explicativos do processo de revisão do PDM (enviados
juntamente com a fatura da água para todos os munícipes);

•

Cartaz dos eventos de lançamento e encerramento de fases
públicas (4 unidades);

•

Revisão dos suportes de comunicação com a substituição
pelo novo logotipo da CMM;

•

Cartazes das sessões participativas nas Juntas de Freguesia
(32 unidades);

•

Cartaz da sessão setorial com Jovens Agricultores;

•

Cartazes das Ações Experimentais /
PDM Maia Experimenta (17 unidades)

•

Convites para as sessões participativas (41 unidades);

•

Convites para as ações experimentais (5 unidades);

•

Quadros de apoio e placas de organização das sessões de
preparação das ações experimentais;

•

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

•

Esquissos e diagramas de apoio às ações experimentais em
vias e espaços públicos (10 unidades);

•

•

Banners para divulgação das sessões e ações experimentais
no Facebook;

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

•

Grupos Facebook das diferentes freguesias;

•

Newsletters (29 unidades);

•

Página Facebook dos elementos da equipa UA;

•

Mapas de Memórias (10 unidades);

•

•

Programa base do projeto resultante da ação experimental no
Espaço Público do Castêlo da Maia;

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

•

•

Documento de balanço da ação experimental de Memórias
Coletivas da Maia.

Rede de contactos ligados aos media locais e
nacionais;

•

Cartazes fixados nos espaços públicos e/ou nas
sedes das Juntas de Freguesia.

Canais de

comunicação
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Figura 16: Cartazes do processo participativo do PDM da Maia
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Figura 17: Newsletter do processo participativo do PDM da Maia
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2.4 Tratamento da informação
O registo e sistematização dos contributos dos cidadãos é uma tarefa
fundamental para a credibilidade do processo participativo. Nesse sentido,
os contributos dos participantes foram criteriosamente sistematizados
em todas as reuniões de forma a produzir uma síntese interpretativa dos
resultados de cada sessão. Esta opção teve como objetivo produzir materiais
visuais que comunicassem de forma clara os contributos, acrescentando,
subsequentemente, as sugestões dos novos grupos de participantes,
permitindo assim a construção de uma sequência lógica das sessões e a
continuidade e acompanhamento do processo participativo.
A sistematização dos conteúdos teve como base a identificação de palavraschave recorrentes e similares, resultando em categorias-tipo de agrupamento
dos contributos dos cidadãos em eixos temáticos. O trabalho de síntese foi
realizado de modo a facilitar a organização dos grupos de trabalho nas reuniões
subsequentes, tendo sempre em consideração a multidimensionalidade e
transversalidade das temáticas.
O processo interpretativo que conduziu à sistematização dos contributos
foi desenvolvido a partir de uma perspetiva indutiva, que, não obstante as
inferências da equipa que analisou e organizou os dados, procurou preservar
os significados atribuídos pelos participantes. Este método permitiu manter a
fluidez do processo participativo e a produção coletiva de um discurso crítico e
propositivo sobre o território. Os mediadores/investigadores tiveram a função
de interligar discursos, diferentes atores e vozes que estiveram presentes nas
sessões, gerando perspetivas cada vez mais coletivas do território.
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Figura 18: Sessão participativa, Freguesia de Nogueira e Silva Escura, 7 de novembro de 2019
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3/
FASE 3.
Propostas e
ações experimentais

40

3.1 Propostas (principais contributos)
A fase de propostas começou no dia 6 de setembro de 2020, com a primeira
das reuniões setoriais com os representantes das comunidades escolares e
técnicos municipais da área da educação, e terminou no dia 28 de novembro
de 2020 em Vila Nova da Telha, encerrando aqui a segunda ronda pelas
freguesias. A sistematização dos principais contributos por sessão setorial e
por freguesia é exposta no decorrer deste capítulo.
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Figura 19: Sessão Participativa, Freguesia da Cidade da Maia, 10 de outubro de 2019
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3.1.1 A Maia a propor o futuro
Sessão pública de apresentação da fase de propostas do
processo participativo da revisão do PDM
A sessão pública de arranque da terceira etapa do processo participativo da
revisão do PDM da Maia, realizada em 16 de setembro de 2019, teve início com
a inauguração da exposição «Mapas de Memórias», resultante dos contributos
das memórias dos cidadãos recolhidos durante as sessões participativas.
As memórias dos cidadãos ligaram-se à história do município, numa sessão
que decorreu no âmbito da celebração dos 500 anos do Foral da Maia. Como
referido pelo Vereador Mário Nuno Neves, o «foral era um documento real que
definia deveres e privilégios de um território, tornando-o livre do controlo dos
senhores feudais». Procura também estabelecer as «condições de fixação
das populações através do aumento da área afeta à produção agrícola,
garantindo terras públicas para o uso coletivo da comunidade». Num certo
sentido, a revisão do PDM é uma espécie de novo «contrato foral», onde se
«definem as regras de uso e transformação do solo e, curiosamente, se afirma
a importância das terras agrícolas para o futuro do município».
Como mote para a construção desta nova «carta de foral» nesta sessão
questionou-se o que pensam os cidadãos de Águas Santas, Castêlo da
Maia, Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Moreira, Nogueira e Silva Escura,
Pedrouços, São Pedro Fins e Vila Nova da Telha sobre o futuro da Maia e que
propostas coletivas têm para apresentar no âmbito do ambiente, da mobilidade,
da socioeconomia ou das centralidades. As respostas foram dadas ao longo
desta etapa.

foral da

maia

«foral era um documento real que definia deveres e
privilégios de um território, tornando-o livre do controlo
dos senhores feudais» (Vereador Mário Nuno Neves).
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Figura 20: Sessão pública, início da Fase 3 do processo participativo do PDM Maia, 16 de setembro de 2019
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3.1.2 A Maia a assegurar o futuro
Encontro com representantes das comunidades escolares e
técnicos municipais da área da educação
No encontro com os representantes das comunidades escolares e técnicos
municipais da área da educação, ocorrido em 6 de setembro de 2019,
partilharam-se relatos do muito trabalho já desenvolvido pelos agrupamentos
de escolas dentro dos temas próximos aos que o PDM desenvolve. Falouse da importância da formação cívica (respeitar o nosso e o de todos), da
recriação de desfolhadas, da dinamização de hortas nas escolas, das feiras
de primavera e outono, e também da importância da revitalização dos laços
de ligação das crianças à terra. Abordaram-se também os problemas de
mobilidade que restringem a autonomia das crianças e adolescentes, tais como
a dificuldade de transporte e a dependência excessiva do carro nos percursos
de casa para a escola; a necessidade de intervir no espaço público envolvente
das escolas, melhorando passeios, resolvendo cortes nos percursos pedonais
e criando mais e melhores espaços verdes.
A equipa municipal salientou o trabalho que tem vindo a desenvolver em
torno destas temáticas, designadamente no âmbito das atividades de
enriquecimento curricular (AEC’s). Salientou-se a imprescindível articulação
que se tem promovido entre os professores titulares e os professores de
AEC’s. Abordou-se também o esforço de envolvimento de pais, avós,
instituições, personalidades, artistas e organizações culturais. Referiu-se, por
último, o interessante programa que o município tem em curso para o horário
de prolongamento do ensino pré-escolar (o módulo “Sons e Sentidos”) e o
trabalho sobre o património cultural “Maia: conhecer a minha terra”.
Foi neste contexto que foi lançado um repto suplementar. A equipa do PDM
desafiou as crianças e os jovens estudantes dos vários agrupamentos
escolares a sugerir ideias para a Maia do futuro nos domínios do ambiente, da
mobilidade, das centralidades urbanas e da socioeconomia e cada uma das
turmas participantes foi convidada a experimentar uma das ideias selecionadas.
O objetivo subjacente a esta iniciativa foi ativar a energia cívica jovem do
município para pensar o seu futuro coletivo e mobilizar as comunidades
escolares e familiares, as associações locais e as empresas para o apoio e
experimentação em cada freguesia de algumas das ideias sugeridas.
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Figura 21: Encontro com representantes das comunidades escolares e técnicos municipais da área da educação, 6 de setembro de 2019
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3.1.3 A Maia a planear o futuro
Sessão com os Técnicos Municipais
Na segunda reunião da etapa de propostas do processo participativo do PDM
da Maia com os técnicos municipais, realizada a 11 de setembro de 2019,
os participantes validaram os objetivos e as sugestões feitas na etapa de
diagnóstico, que foram posteriormente discutidas nas freguesias do concelho.
Manteve-se uma abordagem enquadrada nos quatro domínios estruturantes o ambiente, a socioeconomia, a mobilidade e as centralidades - e da reflexão
produzida emergiu uma ideia forte: a Maia como um território metropolitano de
intensa relação urbano-rural onde se procura equilibrar o sentido de vizinhança,
o espírito identitário e novas práticas culturais como a indústria 4.0, uma nova
agricultura, ou a valorização dos corredores ecológicos.
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Figura 22: Sessão participativa com os Técnicos Municipais, 11 de setembro de 2019
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3.1.4 Sessões participativas setoriais
O Processo participativo do PDM da Maia procurou o envolvimento dos
cidadãos a dois níveis: o dos cidadãos “anónimos”, em reuniões abertas à
população em cada freguesia, e o dos cidadãos organizados em coletividades,
associações, atividades ou empresas, em reuniões realizadas por convite e
de âmbito concelhio. Assim, e relativamente ao segundo nível, tiveram lugar
seis reuniões setoriais, com grupos ligados à preservação do meio ambiente,
ao associativismo cultural e desportivo, à indústria e atividades económicas, à
agricultura e à educação e ensino.
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//Grupos representantes do Meio Ambiente
Da sessão participativa dedicada à área do Ambiente, que contou com
associações ligadas à preservação ambiental e à proteção dos animais,
resultou um conjunto de propostas relacionadas com a valorização dos
recursos hídricos, das florestas e da agricultura.

Figuras 23 e 24: Sessão participativa com grupos representantes do Meio Ambiente, 9 de outubro de 2019
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9 de out. de 2019

15

RECURSOS HÍDRICOS

#

Meio
ambiente

PARTICIPANTES

1/ Realizar ações de sensibilização e viabilizar a monitorização da
qualidade da água
2/ Valorizar os moinhos existentes (cultura, história e economia)
3/ Promover a articulação entre as entidades com responsabilidade na
gestão dos recursos hídricos
4/ Renaturalizar galerias ripícolas com espécies autóctones e controlo
das espécies invasoras
5/ Elaborar um plano diretor de águas pluviais que vise corrigir a
impermeabilização do solo
6/ Construir bacias de retenção ao longo de linhas de água
7/ Implementar sistema de reutilização de águas pluviais para rega
(prevenção das secas)
8/ Criar rede de percursos pedonais e cicláveis ao longo das linhas de
água, com o envolvimento dos proprietários dos terrenos

9
6

10 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; Adeporto; Associação
Amigos Picudos; Cantinho do
Tareco; Forestis; Maia Ambiente;
Portucalea; Quercus; Riapal;
Vastus

FLORESTA E AGRICULTURA

9/ Desenvolver programa de adoção das margens do rio (Projeto Rios)
10/ Desenvolver programa escolar para a preservação das florestas
existentes
11/ Reestruturar feiras para promoção dos mercados de proximidade
(compra direta ao produtor)
12/ Potenciar hortas comunitárias nas escolas
13/ Criar uma bolsa de terrenos para arrendamento agrícola (incentivo
ao minifúndio)
14/ Plantar espécies autóctones para promover
e preservar a biodiversidade
15/ Promover gestão dos espaços florestais por associações
16/ Promover serviços florestais sustentáveis
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//Associações Sócio-Desportivas-Culturais
Na sessão com as coletividades e instituições ligadas às áreas Cultural,
Social e do Desporto, participaram pessoas e organizações com perfis
muito diferentes, mas com vontade de construir caminhos comuns. No
setor desportivo, para além da melhoria das infraestruturas, foi sugerido
um grupo de trabalho para ajudar a definir a política municipal de desporto
e a realização de um evento anual que agregue as diversas coletividades.
No campo da cultura, a perspetiva de trabalho conjunto também emergiu
como central, sendo também sugeridos a construção de uma agenda
de programação, a criação de parcerias com escolas, o trabalho de
sistematização dos saberes e memória maiata e a organização de eventos
culturais com o envolvimento da comunidade, dando continuidade ao que
já é realizado.

Figura 25: Sessão participativa com Associações Sócio-Desportivas-Culturais, 6 de novembro de 2019
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#

Associações
6 de nov. de 2019

27

PARTICIPANTES

9
18

12 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; CM Vale de Cambra; Aero Clube
da Maia; Ass. C. D. José Lopes; Ass.
C. D. Vilanovense; Ass. Momentos
Vivos; Cineclube da Maia; CUMA;
EDMM; Espaço NOA; G. R. M. Maia;
R. R. S. S. Folgosa

Desenvolvimento de acessibilidade
(mobilidade) nas instalações e
equipamentos culturais
1/ Criar melhores condições de
acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida em todos os equipamentos culturais
2/ Criar linha de transporte municipal mais
abrangente
3/ Desenvolver sinalética dos equipamentos
culturais
Ativação das tradições e saber maiato
4/ Criar centro de memória para promoção
de tradições e profissões antigas
5/ Recuperar os moinhos do Rio Leça
6/ Realizar estudo sobre os “Ilustres Maiatos”
7/ Promover o conhecimento científico
(património construído, natural e imaterial)
Desenvolvimento de departamento de
apoio às coletividades (socioculturais e
desportivas)
8/ Criar estratégias de divulgação das
atividades culturais desenvolvidas pelas
associações e instituições socioculturais
9/ Criar uma base de dados das associações
e suas respetivas capacidades
10/ Realizar estudo aprofundado sobre a
realidade associativa da Maia
11/ Criar um código de mérito das
coletividades
12/ Criar estratégias para construir uma
aproximação entre as associações e as
escolas

13/ Partilhar o caderno de atividades das
associações no site oficial da CMM
14/ Realizar encontros regulares entre as
associações para definição de uma agenda
comum
15/ Realizar encontro anual das
coletividades (troca de experiências)
Criação de equipamentos culturais
16/ Criar auditório para o Conservatório de
Música da Maia
17/ Ativar galerias comerciais devolutas
para a instalação de atividades ligadas
às indústrias criativas e culturais e para o
desenvolvimento de atividades de formação e
intervenção comunitária
18/ Criar uma sede para a instalação de
todas as associações no município
19/ Realizar estudo de viabilidade para a
criação de um pavilhão multiusos
Incentivo ao desporto informal
20/ Incentivar a prática informal de desporto
nos espaços públicos
21/ Recuperar equipamentos desportivos de
lazer
22/ Promover iniciativas de bairro
Criação de uma política desportiva
municipal
23/ Desenvolver estratégias de divulgação
das atividades desportivas
24/ Construir um pavilhão dedicado à
ginástica
25/ Criar regulamento para o uso adequado
de equipamentos desportivos
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//Empresários
Da reunião participativa com os empresários locais, resultaram cinco
ideias fortes: a atratividade da Maia (espaços para empresas e qualidade
de vida dos trabalhadores); a gestão da mobilidade dos trabalhadores e
das mercadorias; a celeridade dos processos de licenciamento; o impacto
ambiental da atividade; e a responsabilidade social das empresas para
com a comunidade e o território onde se localizam. No caso da economia,
indústria e agricultura, destacou-se a possibilidade de se organizar um
evento de promoção do tecido empresarial e de reforço da ligação à
comunidade - um território e empresas de portas abertas.

Figuras 26 e 27: Sessão participativa com empresários, 13 de novembro de 2019
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# Empresários
13 de nov. de 2019

16

PARTICIPANTES

1
15

1/ Recuperar, respeitar e fiscalizar as
condicionantes da faixa de proteção (cordão verde
em torno da área industrial) para zona urbana
previstas no PDM de 1994
2/ Melhorar a gestão dos serviços municipais em
relação aos procedimentos e prazos dos processos
de licenciamento (descentralização, maior celeridade
e organização)
3/ Incentivar a fixação de empresas através da
criação de ZER (Zonas Empresariais Responsáveis)
4/ Melhorar as conexões das zonas industriais
às autoestradas, visando limitar o tráfego de
atravessamento em zonas urbanas

14 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; AlwaysWell; Balium Lda; BCR Sul;
Fleetwise; Medio Plan. Gestão; J. Soares
Correia SA; Milon Ind. Met. e Moldes;
Moldacampo; O Gatinho; Politérmica
Engenharia; Real Objectiva Maia;
Siderurgia Nacional; Vitalstage

5/ Incentivar as empresas a elaborar planos de
mobilidade empresarial com o objetivo de melhorar
a mobilidade dos trabalhadores e a logística de
transportes das mercadorias
6/ Melhorar a qualidade de passeios e arruamentos
7/ Sensibilizar em relação ao tema da mobilidade
reduzida (parques públicos, passeios, etc.)
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//Agricultores
Na sessão participativa dedicada aos produtores agrícolas, a reflexão
tocou em vários temas, nomeadamente a gestão da água, os riscos
associados à impermeabilização dos solos e ao entubamento das linhas de
água, a sensibilização da sociedade para as necessidades e importância
da agricultura e os circuitos de comercialização de proximidade.
Também foram discutidas as temáticas da dispersão da propriedade e
do emparcelamento, dos caminhos agrícolas e da pressão urbana sobre
os solos agrícolas. Foi surgindo como ação experimental a organização
de um dia de “Portas Abertas”, em que as casas agrícolas estão abertas
para receber os maiatos e todos os que desejarem conhecer como se
concebem os produtos locais.

Figuras 28 e 29: Sessão participativa com agricultores, 6 de novembro de 2019
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# Agricultores
6 de nov. de 2019

31

PARTICIPANTES

6
25

16 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; CAM; CM Vale de Cambra; CM Porto; Cristina
Lopes (leite) Domingos Santos (leite); Eduardo
Gens (leite); Fernando Martins; JAJ Sociedade
Agrícola; Jorge Castro (milho, carne); Martins
Aroso (kiwis); Ricardo Arantes (leite); Sociedade
Agrícola de Taim; Sociedade Agro Pecuaria Jose
Luis Sousa Torres, Lda; Vale do Leandro

Desenvolvimento de mecanismos
inovadores para comercialização da
produção local
1/ Realizar um estudo de viabilidade para
a criação do mercado agrícola da Maia,
utilizando a aplicação de inquérito aos
produtores e consumidores locais
2/ Criar um dia dedicado ao comércio de
produtos locais
3/ Instalar máquinas de venda de leite fresco
em pontos estratégicos no concelho
Criação de um gabinete de promoção e
apoio à produção agrícola local
4/ Oferecer curso de empreendedorismo
através de cooperação entre a Cooperativa
Agrícola, as universidades e a CMM
5/ Regulamentar - dentro das competências
do município - o comércio justo e local
(preços)
6/ Desenvolver estratégia de promoção e
divulgação dos produtos alimentares locais
Implementação de política de
emparcelamento
7/ Aderir à Bolsa de Terras
8/ Sensibilizar proprietários através de ação
conjunta entre a Junta de Freguesia, a CMM
e a Cooperativa Agrícola
9/ Criar política de produção para parcelas
improdutivas através
de instrumentos como impostos progressivos,
produção compulsória etc.

Criação de programas de educação e
sensibilização
10/ Desenvolver campanhas informativas
sobre a importância da agricultura para o
concelho
11/ Dar a conhecer a produção local à
sociedade e às escolas (ex. eventos Open
Day e Hortíssima)
12/ Desenvolver programas educacionais a
longo prazo para agricultores, por setor de
produção
13/ Promover ações de formação e boas
práticas ambientais para os agricultores
14/ Produzir “Guia de Boas Práticas”
(intensivo & natural)
Recuperação e manutenção dos
caminhos rurais e florestais
15/ Mapear os caminhos rurais existentes,
identificar proprietários, articular protocolos e
incentivos e realizar obras de requalificação
16/ Definir responsabilidades de limpeza e
manutenção
Intervenção no Rio Leça e nas linhas
de água
17/ Criar espaços de fruição pública ao
longo do rio
18/ Limpar e desobstruir as linhas de água
19/ Criar sistema de fiscalização eficiente
dos focos de poluição
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//Escola Cívica
O projeto “Escola Cívica”, lançado no âmbito do processo participativo,
foi dinamizado pelo Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia.
Procurou dar resposta à Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania em três temas fundamentais: Desenvolvimento da Identidade
Comunitária; Cidadania na Escola e na Comunidade; e Participação
Cívica Ativa na Escola e na Comunidade. Na sessão de apresentação
do projeto, surgiram ideias ligadas à segurança rodoviária, mobilidade
para a escola, cultura e tradições, cidade, espaços de convívio e linhas
de água, civismo e aproveitamento dos recursos locais. Estas ideias
foram posteriormente trabalhadas nas salas de aula e na comunidade
escolar, a fim de serem concretizadas sob o mote “sozinhos vamos
mais rápido; juntos vamos mais longe”.

Dentro do mesmo espírito, foi desenvolvido um trabalho com os
alunos da EB1JI do Corim, em Águas Santas. Estes foram desafiados
a conceber a cidade do futuro, projeto que os próprios chamaram «a
cidade como queremos que fique»! Olhando para o bairro ou rua onde
moram, para o espaço da escola e para o caminho casa-escola, os alunos
identificaram o que mais gostam e o que não gostam. A partir desse
diagnóstico feito em conjunto, desenharam propostas para o futuro. Os
aspetos a melhorar concentraram-se na mobilidade (ruas e passeios
estreitos e carros a mais), pois é assim que a grande maioria chega à
escola. Foi também identificada a falta de espaços para brincadeiras parques - no local onde moram. Já no recreio, o piso do campo não é o
mais adequado para jogar à bola e os picos dos arbustos incomodam.
As propostas chegaram em desenhos com forma de mundo. Relva no
campo e bancadas para ver os jogos, mais parques infantis, passeios
livres de obstáculos, espaços verdes generosos.

Figura 30: Sessão de apresentação do projeto Escola Cívica, Escola Secundária de
Castêlo da Maia, 4 e novembro de 2019.

Figura 31: Sessão participativa “A cidade que queremos” na EB1JI do Corim em
Águas Santas, 6 de novembro de 2019.
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#

Escola
Cívica
6 de nov. de 2019

Mobilidade
1/ Melhorar os transportes públicos dentro do
agrupamento
2/ Construir uma ponte pedonal na N14
3/ Construir mais passeios e ciclovias (trajeto
escola-casa)
4/ Criar rede de transporte escolar gratuito e
exclusivo
5/ Criar meios de transporte entre as escolas
dos agrupamentos
6/ Melhorar segurança rodoviária junto às
escolas
7/ Sensibilizar os pais para o problema do
estacionamento à porta das escolas
Espaços verdes e públicos
8/ Construir parques infantis com mais
árvores
9/ Construir pequenos canteiros verdes
para solucionar o problema das raízes nos
pavimentos
10/ Criar mais espaços verdes para lazer
11/ Intervir nos espaços públicos com arte
urbana
12/ Organizar encontros nos espaços
públicos para incentivar o “brincar ao ar livre e
em grupo” (ex. “praças de convívio”)

Coletividades
13/ Desenvolver projeto de cidadania
através de parcerias entre as associações e
as escolas
14/ Criar projetos intergeracionais (troca de
conhecimento entre as crianças e os idosos)
15/ Criar um pavilhão multiusos para
atividades das coletividades desportivas
16/ Criar rede de ajuda entre os pais e
encarregados de educação para acompanhar
as crianças às escolas
17/ Aproveitar recursos locais (Juntas,
associações, escolas etc.) para desenvolver
projetos coletivos
18/ Sensibilizar pais para se envolverem em
atividades cívicas
Memórias e tradições
19/ Organizar encontros para trabalhar as
memórias (ex. realizar percurso da Ribeira de
Almorode)
20/ Criar clube para desenvolver atividades
sobre as tradições locais (ex. desfolhada,
santeiros etc.)
21/ Desenvolver atividades lúdicas para
descobrir ou explorar as diferentes formas de
ver a cidade
Educação Ambiental
22/ Criar Centro de Ciência Viva em parceria
com a Universidade do Porto
23/ Dar continuidade ao trabalho de
promoção da separação de resíduos
24/ Valorizar os resíduos orgânicos
produzidos na escola (ex. compostagem)
25/ Visitar as casas agrícolas
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3.1.5 Sessões participativas nas freguesias
Nesta etapa do processo participativo, durante os meses de setembro a dezembro de 2019, a equipa do PDM esteve nas freguesias de Águas Santas, Castêlo
da Maia, Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Moreira, Nogueira e Silva Escura,
Pedrouços, São Pedro Fins e Vila Nova da Telha para apoiar a construção de
propostas coletivas para os temas de ambiente, mobilidade, socioeconomia e
centralidades. O ponto de partida foi o conjunto dos dez mapas de memórias e o
diagnóstico colaborativo feito pelos cidadãos.
Algumas das ideias e propostas resultantes desta fase do processo foram posteriormente trabalhadas e transformadas em micro-ações experimentais do PDM.
Se na primeira ronda pelas dez freguesias foi feito um esforço de (re)construção
de uma memória coletiva que se julgava menos presente, na qual sobressaiu
uma centralidade inesperada dos espaços rurais e dinâmicas agrícolas do município (curiosamente algo que a arquiteta Teresa Andresen sugeriu na sessão
pública de lançamento do Plano), na segunda ronda emergiu uma agenda dos
cidadãos para o futuro centrada em cinco questões: o equilíbrio dos sistemas
ambientais (rio Leça e afluentes); a melhoria da relação entre a agricultura e o
mundo urbano; a criação de uma mobilidade menos motorizada e com mais segurança para os utilizadores vulneráveis; a qualificação e animação do espaço
público das centralidades; e a valorização da energia cívica, empreendedora,
associativa e institucional que permitiu esta notável dinâmica de envolvimento.
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//Contributos das 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

•

Número de participantes (geral, homens, mulheres)

•

Instituições locais representadas

•

Principais propostas por áreas temáticas

•

Proposta de Ação Experimental

É importante salientar que as propostas apresentadas nesta fase foram submetidas à avaliação da equipa do PDM, sendo que as que respondiam aos
critérios de (a) interesse coletivo, (b) alinhamento com os objetivos estratégicos do PDM e (c) sustentabilidade financeira foram incorporadas no Plano e/
ou regulamento e apresentadas publicamente na Fase 4 - Apresentação do
PDM nas freguesias.
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10
14

5 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Águas Santas; FAUP;
Cerealis; Casa dos Profiteroles

3/ A conceção de uma rede contínua de
espaços verdes na freguesia

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 transporte público (redução de
tarifas)

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

SOCIOECONOMIA

PARTICIPANTES

2/ A criação de percursos pedonais
ribeirinhos

CENTRALIDADES

24

1/ A limpeza das margens do rio Leça

MOBILIDADE

26 de set. de 2019

AMBIENTE

1# Águas
Santas

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

AÇÕES EXPERIMENTAIS
1// Fechar a Avenida D. Afonso Henriques
ao trânsito num final de semana
2// Atividade coletiva de limpeza e fruição
do rio Leça
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PARTICIPANTES

15
23

CENTRALIDADES

38

MOBILIDADE

3 de out. de 2019

1/ Requalificação do mercado e
disponibilização de espaços gratuitos para
venda de produtos locais
2/ Valorizar as margens do rio Almorode
(Limpeza da Ribeira do Arquinho)
3/ Mapeamento e valorização dos caminhos
agrícolas, pedonais e cicláveis (ligação Gruta/
Parque Avioso e ligação aos Montes (ex.
Monte Santo António)

4/ Reduzir a velocidade dos automóveis
nos aglomerados urbanos (medidas de
acalmia em locais críticos)
5/ Desenvolvimento de incentivos ao
uso do transporte público (estudar
modelos inovadores de transporte para
as empresas)
6/ Melhorar a mobilidade (tráfego,
passeios, ciclovias) nas zonas escolares

SOCIOECONOMIA

AMBIENTE

2# Castêlo
da Maia

7/ Dinamizar
micro ações de
melhoria do espaço
público dos bairros
(urbanismo tático)

8/ Criar espaços de
comercialização de produtos
agrícolas locais
9/ Qualificar as zonas
industriais com serviços de
apoio (restauração)
10/ Promover trabalho em
rede entre associações
e organizações públicas
(escolas)
11/ Desenvolver o conceito
de escola cívica

AÇÕES EXPERIMENTAIS
4 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Castêlo da Maia; AECM;
AMCM

1// Dinamizar micro ações de
melhoria do espaço público
dos bairros (urbanismo tático)
para potenciar um lugar de
encontro da comunidade e
criar espírito de vizinhança.
Local indicado: Área Verde
(jardim na Rua José Andrade
Maia)

2// Testar semáforo para peões e medidas de acalmia na
N14 na proximidade da Conservatório, com o objetivo de
aumentar a segurança, uma vez que o local apresenta alto
índice de acidentes. Apesar da existência de passadeira,
não há visibilidade, os automóveis circulam em velocidade
elevada e é um ponto onde há grande fluxo de peões devido
a proximidade da interface de metro e o caminho para a
conservatória. Observa-se a necessidade de articulação da
Câmara Municipal da Maia com Estradas de Portugal
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PARTICIPANTES

6
37

3/ Desenvolver programas educativos de
sensibilização ambiental

4/ Reduzir o peso das deslocações
em transporte individual motorizado
através da criação e melhorias de
passeios públicos
5/ Resolver o problema do tráfego
de atravessamento através da
articulação de protocolos para
eliminar as portagens na A41 entre a
zona da SONAE e Vermoim
6/ Melhorar a rede de transporte
público intraconcelhio articulando
com a Autoridade Metropolitana
de Transportes a incorporação da
estação Zona Industrial, atualmente
zona MAI2 na zona MAI1

CENTRALIDADES

2/ Criar incentivos para a produção de
energia renovável

7/ Reabilitar Casa do Povo de Vermoim e
criar Museu da Cidade
8/ Valorizar o Parque dos Maninhos e - em
continuidade - a envolvente do afluente do
Almorode e o Parque Urbano Novo Rumo
(desporto)
9/ Disseminar pela freguesia (e não por
zonas) habitação de qualidade bem como o
modelo “cooperativa” (rendas acessíveis)

SOCIOECONOMIA

41

AMBIENTE

3 de out.de 2019

1/ Identificar usos “verdes” para os terrenos
com a classificação de solos rurais para
recuperar e valorizar

MOBILIDADE

da
3# Cidade
Maia

10/ Valorizar o património imaterial
(Suggia); As referências atuais da Maia;
Partilha de memórias e de experiências;
Sistematização e Mapeamento das
memórias da Maia (Museu da Imagem
Antiga); Exposição de memórias da Maia
11/ Abrir Quinta dos Cónegos e Quinta da
Boa Vista
12/ Abrir os espaços desportivos aos
cidadãos
13/ Reforçar a ligação com as escolas,
dinamizar os espaços envolventes e a
relação com a comunidade

AÇÕES EXPERIMENTAIS
7 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Cidade da Maia, AF
Cidade da Maia; G. D. Leões da
Guarda; G. C. R. de Vermoim;
APEE D. Manuel II; Iberobus

1// Atender à procura dos residentes interessados em
hortas urbanas com o objetivo de atender a demanda dos
residentes interessados e valorizar a ruralidade da Maia
(Ambiente)
2// Alterar Rua Padre Luís Campos para apenas um
sentido, adaptando o espaço do segundo sentido para uso
dos peões, com o objetivo de melhorar a qualidade do perfil
viário ao promover um tráfego mais fluído e melhorar as
condições de caminhabilidade dos peões (Mobilidade)

3// Implementar medidas de acalmia
de tráfego na Rua 5 de outubro com
o objetivo de aumentar as condições
de segurança para os peões
(Mobilidade)
4// Criar um Museu Virtual da
Maia com o objetivo de valorizar
o património imaterial existente
(Socioeconomia)
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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)

11
34

7 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Folgosa; AF Folgosa;
JCA Arq Lda; Moldacampo;
A. Ramos; SSPR

7/ Criar ou melhorar equipamentos e serviços de
proximidade nos centros constituídos, nas vertentes da
Educação (Creche, Infantário, EB 1), Desporto (Campo de
Futebol, Basquetebol, Voleibol, Ginástica), Saúde (Centro
de Saúde) e Apoio Social (Lar, Centro de Dia, Centro
Pastoral)
8/ Reforçar a ligação entre os centros de Vilar de Luz,
Santa Cristina e Zona Central e destes ao centro do
Concelho e à área metropolitana (novo acesso à A3,
interface com ferrovia e transportes públicos, praça de
táxis). Criação de ciclovias, circuitos pedonais e melhoria
de passeios
9/ Criar ou melhorar Espaços Públicos 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)

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

SOCIOECONOMIA

PARTICIPANTES

CENTRALIDADES

45

AMBIENTE

17 de out. de 2019

MOBILIDADE

4#

Folgosa

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

AÇÕES EXPERIMENTAIS
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 polo 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)
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1/ Criar uma rede de ecocaminhos ou caminhos rurais
2/ Criar um núcleo museológico
para promoção da identidade
cultural através da requalificação
dos moinhos
3/ Criar um parque verde e de
lazer no Monte Penedo com
plantação de árvores autóctones
e caminhos pedonais

40

PARTICIPANTES

14
26

4/ Melhorar e construir passeios e
ciclovia na via central de Milheirós e
Rua do Paiol até a Igreja e Junta de
Freguesia
5/ Melhorar a frequência das linhas
de transporte público 706, 707 e 603,
optimizando as mesmas na interface
com a Rotunda 2+1

SOCIOECONOMIA CENTRALIDADES

AMBIENTE

24 de out.de 2019

MOBILIDADE

5#

Milheirós

6/ Criar acessos com medidas de
acalmia de tráfego na envolvente das
escolas (reduzir velocidade, lombas,
sistemas de controlo) e medidas que
desincentivem o acesso de carro

7/ Criar passeios e Parque Urbano junto ao
rio Leça (moinhos); valorizar a envolvente do
Monte Penedo
8/ Promover mais habitação (de qualidade e
baixa volumetria), social e privada; instalar um
novo Centro de Saúde
9/ Criar e melhorar infraestruturas de
drenagem de águas pluviais; criar zonas de
estacionamento com carregamento elétrico;
novo Centro de Saúde

10/ Realizar um estudo de mercado para a viabilização da
criação de um mercado de frescos na área sul do município
11/ Aproveitar o setor agrícola como imagem de marca
12/ Estimular a criação de quintas pedagógicas agricultura/centralidades
13/ Envolver universidades no setor agrícola
14/ Criar rede de eco-caminhos pedonais e cicláveis ao
longo do Leça e criar rede de moinhos do Leça
15/ Criar a banda de Milheirós (Dinamização cultural)
16/ Aumentar a capacidade geriátrica da freguesia com
mais lares da 3.ª idade ou aumentar a capacidade dos
existentes, assim como o serviço de apoio domiciliário
17/ Adequar as necessidades do Centro de Saúde com
espaço e localização, promover a sua funcionalidade e
atribuir um corpo técnico/funcional adequado
18/ Aumentar a prioridade para os locais (Jardins infantis)

3 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Milheirós; EDMM

AÇÕES EXPERIMENTAIS
1// Limpeza e fruição do Rio Leça (Ambiente)
2// Implementar sentido único e medidas de acalmia
de tráfego na Via Central de Milheirós com o objetivo de
melhorar a qualidade de tráfego da via e segurança para
circulação de peões (Mobilidade)

3// Visita temática (com guião)
e piquenique na zona de Monte
Penedo com o objetivo de dar a
conhecer o lugar e o seu potencial
como espaço de interação social
(Centralidades)
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38

1/ Desenvolver um trabalho intermunicipal
para a construção de caminhos pedonais
(passadiços e ecovias) ao longo de todo o Rio
Leça
2/ Respeitar as linhas de água, valorizando o
seu curso natural sempre que possível
3/ Controlar as descargas para o rio através de
monitorização realizada por entidades externas
e divulgação à comunidade de relatórios
periódicos através de diferentes meios de
comunicação

MOBILIDADE

AMBIENTE

31 de out. de 2019

11
27

11/ Promover a implementação ou melhoria de
equipamentos (Centro Cultural, Lar, Centro de
Dia, Casa Mortuária, Centro Paroquial, apoio a
peregrinos e escuteiros)
12/ Melhorar as infraestruturas de ligação
intraconcelhia, aumentando a permeabilidade
na EN13, entre a parte nascente e poente da
freguesia (alterando perfil viário, potenciando
mais atravessamentos, percursos pedonais e
cicláveis e revitalizando os caminhos de Fátima
e Santiago)
13/ Promover ou melhorar a rede de espaços
públicos da freguesia (Parque natural junto ao
Mosteiro, zonas de convívio, requalificação de
arruamentos, passeios, ciclovias ou instalação
de mobiliário urbano, nomeadamente bancos)

3 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Moreira; AEPPR

6/ Construir e melhorar passeios em zonas
prioritárias: entre lugar da Guarda e Godim; no
acesso ao ecocentro; ao redor do Mosteiro

8/ Melhorar a eficiência da rede de autocarros para
ligação ao metro
9/ Atenuar o impacto da mobilidade do aeroporto
10/ Realizar campanha de sensibilização para o
trânsito de pesados (volume e velocidade)

SOCIOECONOMIA

PARTICIPANTES

5/ Resolver tráfego de atravessamento na zona
urbana de Pedras Rubras, através da proibição de
circulação de pesados (ex. limitação por altura, peso
ou tara); implementar maior fiscalização e articulação
com empresas para controlo de circulação

7/ Estudar a mobilidade para a Zona Industrial,
introduzindo sistemas partilhados

4/ Fiscalizar e aplicar coimas em caso de ações
de descarga de resíduos de construção em
terrenos privados e públicos

CENTRALIDADES

6#

Moreira

AÇÕES EXPERIMENTAIS

14/ Estudar o fenómeno da impermeabilização dos
terrenos da ZI
15/ Reforçar a dinâmica cultural do Mosteiro
16/ Dinamizar equipamento com respostas
integradas para toda a comunidade (desde a
população jovem à idosa)
17/ Apoiar a produção local e a sua comercialização
18/ Apoiar as famílias carenciadas identificando
os casos e as necessidades na área da saúde,
educação e transportes (prioritariamente)
19/ Continuar a dinamizar o serviço de transporte a
pedido de apoio social
20/ Construir lares que permitam albergar utentes
com mais e/ou menos rendimentos

1// Realizar campanhas para a diminuição do tráfego com
o objetivo de proibir camiões de circular - sinalizar rotas
alternativas e distribuir material de sensibilização (Mobilidade)

3// Iniciativa de sensibilização para
o problema da impermeabilização
dos solos (Socioeconomia)

2// Viabilizar formas de divulgação à comunidade acerca da
monitorização mensal das descargas realizadas no Rio Leça,
com o objetivo de informar a comunidade e efetivar uma
maior fiscalização (Ambiente)
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24

PARTICIPANTES

3/ Formular um projeto
sustentável (lazer e
ecoturismo) para o
Parque Millennium

- Centro da Maia / estação de
Ermesinde
- Via Diagonal / metro de
Castêlo da Maia / estação de
Leandro
- Leandro / Silva Escura /
Cidade da Maia
5/ Criar acessos com
medidas de acalmia de
tráfego na envolvente das
escolas
6/ Criar via pedonal que ligue
a escola EBS Levante da
Maia à Sidónio Pais
7/ Resolver tráfego de
atravessamento na via
Diagonal

6
18

6 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Nogueira e Silva Escura;
AF Nogueira e Silva Escura; A. R. C.
Nogueira e Silva Escura; Associação
de Pais EBS Levante; Associação de
Pais do Monte Calvário

CENTRALIDADES

2/ Melhorar fiscalização
ambiental em relação às
empresas (descarga de
resíduos por empresas,
com alto risco de
incêndio)

4/ Ampliar rede e frequência
dos transportes públicos nos
seguintes destinos:

SOCIOECONOMIA

1/ Criar bacias de
retenção e contenção
das construções sobre
as linhas de água com
o objetivo de evitar as
constantes cheias do leito
do rio

MOBILIDADE

7 de nov.de 2019

AMBIENTE

7#

Nogueira e
Silva Escura

8/ Criar Parques e Jardins
públicos (espaços verdes
de lazer) nos Lugares, com
parques infantis, percursos
pedestres e ciclovias
9/ Manter e preservar os
espaços agrícolas como
centralidades
10/ Incrementar a oferta
habitacional (prédios
e não só vivendas),
nomeadamente em Frejufe,
Cavadinha e Devesas,
associada à promoção do
comércio de proximidade

11/ Promover a agricultura
através de feiras de
produtos locais quinzenais
12/ Promover projetos
educativos (escolas) para
as crianças recuperarem o
contacto com a agricultura
13/ Promover tradições
locais (canastras,
lavadouros, agricultura,
festas religiosas etc.) para
o turismo

AÇÕES EXPERIMENTAIS
1// Mapeamento coletivo dos pontos de cheias
causadas pelas linhas de água entubadas, com o
objetivo de informar, sensibilizar e diminuir os impactos
(Ambiente/Socioeconomia)
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PARTICIPANTES

13
14

2/ Ligar, através da construção de
passadiços na Ribeira dos Amores,
o Parque dos Amores ao espaço
verde existente em terreno privado
junto ao Rio Leça
3/ Criar hortas comunitárias nos
terrenos abandonados da Brisa

CENTRALIDADES

1/ Limpar Ribeira dos Amores

5/ Ampliar rede e frequência dos
transportes públicos nos seguintes
destinos: frequência do 603; de
Pedrouços ao centro do Porto;
acesso ao metro; ao centro de
Areosa e Costa Cabral
6/ Melhorar a segurança rodoviária
com medidas de acalmia de tráfego
na Rua Afonso Henriques

7/ Ampliar o parque desportivo (Piscina) e complementar
essa centralidade com espaços verdes na envolvente;
8/ Requalificar o mercado/feira e lavadouros; lar de
terceira idade; crematório e posto da PSP
9/ Promover a criação de: Serviços tipo “Loja do Cidadão”;
Repartição de finanças; Posto de correios; Caixas
multibanco; Farmácia; Comércio de proximidade
10/ Reativar a linha de cintura (para incluir passageiros) e
integrar na rede de metro; aumentar e melhorar frequência
de transportes coletivos
11/ Eliminar arruamentos sem saída; coser a malha
urbana; criar rotunda (N. Senhora da Natividade) e
melhorar vias de modo a permitir circulação de pesados
(zonas industriais, de comércio retalhista e armazenagem)

4/Criar acessos com medidas de
acalmia de tráfego e executar projeto
de sinalização na envolvente das
escolas

SOCIOECONOMIA

27

AMBIENTE

14 de nov. de 2019

MOBILIDADE

8#

Pedrouços

12/ Melhorar a oferta cultural para aumentar
a atratividade do território para jovens
(tirando partido do potencial de proximidade
do Porto e do local de residência de
estudantes universitários)
13/ Criar serviço móvel com ligação a
sistema informático para serviços que só
podem ser atualmente acedidos no centro
da Maia. Exemplo: Rede May (Braga)
14/ Aproveitar salas da Casa do Alto para
realizar atividades seniores

AÇÕES EXPERIMENTAIS
6 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Pedrouços; AF
Pedrouços; Flor de Linho; AE
Pedrouços, B.U. Pedrouços

1// Atividade de divulgação do Parque dos Amores
através de um piquenique comunitário com a participação
das escolas (Ambiente)
2// Explorar alternativas de mobilidade na deslocação
casa-escola e projeto de sinalização na envolvente
das escolas com o objetivo de melhorar a segurança
rodoviária (Mobilidade)

3// Implementar medidas de
acalmia de tráfego na Avenida
D. Afonso Henriques num final
de semana com o objetivo de
melhorar a segurança rodoviária
(Mobilidade)
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CENTRALIDADES

1/ Construir mini-hídricas com armazenamento de
água para irrigação de campos agrícolas no verão
2/ Criar vias estruturantes para acesso rodoviário
à Siderurgia diminuindo o impacto ambiental
(poluição do ar e poluição sonora)
3/ Criar infraestruturas para lazer no Monte de São
Miguel-O-Anjo (ex. construção de um teleférico)
4/ Resolver os focos de poluição da Ribeira do
Leandro (análises regulares ao solo e água)

24

PARTICIPANTES

4
20

5/ Rever os itinerários e horários dos autocarros
de transporte público;articular com os horários dos
comboios
6/ Promover medidas de acalmia de tráfego nas ruas:
Rua da Portela de Baixo, Rua Joaquim Gonçalves,
Rua do Vale, Rua D. José Alves Correia da Silva e
parte da Rua Central (Ribeiro)
7/ Construir passeios públicos nas ruas: Rua Nova do
Gondão, Rua Central de Arcos e rua que dá acesso à
farmácia, desde o cruzamento do Café AD Vincula até
à farmácia
8/ Tirar partido do potencial locativo da linha de
caminho de ferro (15 minutos até ao centro do Porto)
9/ Equacionar uma nova ligação rodoviária e
ferroviária à Siderurgia (para retirar parte dos 200
camiões/dia)

3 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF São Pedro Fins;
JCA Arq Lda

10/ Minimizar o impacto ambiental e
económico (agrícola) da Siderurgia/
Cimpor, pela monitorização de
emissões e análise de lençóis
freáticos, criação de cortina arbórea
envolvente e contenção da sua
expansão
11/ Garantir acesso da Siderurgia à
A41 independente dos aglomerados
urbanos
12/ Recuperar a antiga Escola
Primária e casa do Bispo, e criar
espaços de lazer junto ao apeadeiro
de Leandro e Escola dos Arcos.
13/ Rever os limites da freguesia,
eventualmente unindo São Pedro Fins
com Folgosa ou Santa Cristina

SOCIOECONOMIA

AMBIENTE

21 de nov. de 2019

MOBILIDADE

9#

São Pedro
Fins

14/ Desenvolver uma iniciativa
de co-criação de novos espaços
de brincar para as crianças
15/ Desenvolver um estudo do
arranjo do espaço público do
Souto
16/ Registar estórias locais em
vídeo/áudio
17/ Criar uma unidade de saúde
local

AÇÕES EXPERIMENTAIS
1// Caminhada para explorar o “eco-caminho” da
Ribeira de Leandro com o objetivo de sensibilizar
a população para a sua importância e incentivar a
implementação de infraestruturas de lazer ao longo do
percurso (Ambiente/Mobilidade)

2// Conversa sobre o Parque
Infantil no Largo do Souto
(Centralidades)
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20

2/ Intensificar a gestão da qualidade do ar
(aeroporto)
3/ Limpar as sarjetas antes das
chuvas para evitar cheias e inundações
(saneamento)

PARTICIPANTES

4
16

2 ENTIDADES REPRESENTADAS
CMM; JF Vila Nova da Telha

MOBILIDADE

4/ Criar percursos de lazer ao longo das
linhas de água (Ribeira de Cambados e
Rio da Mina)

8/ Alargar arruamentos (Trav.
da Castanheira), ordenar
estacionamento e limitar horário e
percursos de trânsito de pesados
9/ Promover a centralidade na
Junta de Freguesia (com parque de
lazer e equipamentos) e a ligação
urbana (habitacional) entre a Junta
e a urbanização do Lidador
10/ Criar via estruturante de
ligação entre a Junta de Freguesia,
túnel e aeroporto; ordenar
e fiscalizar estacionamento
desordenado decorrente do
aeroporto (funcionários)

5/ Rever os sentidos das principais
vias e ao mesmo tempo melhorar os
arruamentos, passeios e sinalização
das mesmas
6/ Limitar o tráfego de veículos
pesados em hora de ponta
7/ Melhorar rotas de transporte público
rodoviário do centro da Maia para
Vilar do Senhor, Metro e Vila Nova da
Telha; potenciar os transportes flexíveis
existentes (transporte a pedido)

SOCIOECONOMIA

28 de nov. de 2019

1/ Construir barreiras de proteção sonora
(taludes) para diminuir a poluição sonora
causada pelo aeroporto

CENTRALIDADES

AMBIENTE

Nova
10 Vila
da Telha

11/ Criar mais equipamentos
(Lar/Centro Dia, Creche),
na envolvente da Junta de
Freguesia
12/ Melhorar os caminhos
agrícolas
13/ Melhorar a gestão
dos espaços Rent-a-car,
realocando-os nas zonas
industriais (Vilar do Senhor)

AÇÕES EXPERIMENTAIS
1// Fechar a Rua da Fábrica por algumas horas
(Mobilidade)
2// Ação de sensibilização para o estacionamento
indevido - ligado ao aeroporto (Mobilidade)
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3.2 Ações experimentais
A preparação das ações experimentais motivou várias reuniões. Na
primeira sessão, ocorrida no dia 12 de dezembro de 2019, que contou com
a presença de 98 participantes para além das equipas técnicas e de apoio,
foram discutidas as fichas de trabalho e selecionadas as ações com maior
potencial de experimentação. Formaram-se grupos de cidadãos dispostos a
desenvolvê-las - em conjunto com a equipa técnica a as juntas de freguesia - e
os programas de ação foram definidos e posteriormente consolidados em mais
duas sessões, ocorridas a 6 e 12 de fevereiro de 2020, que tiveram 48 e 47
participantes respetivamente. Das 200 propostas sugeridas pelos cidadãos,
foram selecionadas 17 ações que seriam implementadas no início de abril.
Contudo, umas semanas antes da realização das ações experimentais, surgiu
o primeiro confinamento devido à pandemia da COVID-19 o que obrigou a
protelar o processo para outubro de 2020. Passados uns meses, a 8 e 10 de
setembro de 2020, foram realizadas mais duas reuniões com os cidadãos
proponentes, que contaram com 7 e 12 participantes, respetivamente, com o
objetivo de reativar a programação para a realização das ações experimentais.
Várias contingências, obrigaram a que se concretizassem apenas 9 ações das
17 ações propostas (ver item 3.2.2).
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Figura 32: Primeira sessão participativa de preparação das ações experimentais, 12 de dezembro de 2019
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3.2.1 Reuniões preparatórias
Como referido, nas sessões de trabalho dedicadas à preparação das ações
experimentais foram distribuídas aos participantes fichas por cada ação
proposta, a fim de serem definidos colaborativamente todos pormenores para
a sua operacionalização. Organizados em grupos de trabalho, os cidadãos,
com o apoio das equipas técnicas, estruturaram cada ação, definindo o
nome, a justificação, os objetivos, o tipo de ação, o programa e os recursos
necessários para a sua concretização e possível articulação com os Planos e
Políticas Municipais/Intermunicipais.
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Figura 33: Sessão participativa de preparação das ações experimentais, Fevereiro de 2019
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Uma vez apropriadas e definidas pelos cidadãos, as ações experimentais
foram:
1. Estruturadas a partir dos eixos temáticos trabalhados durante o processo
participativo: ambiente, mobilidade, centralidades e socioeconomia.
2. Classificadas de acordo com o caráter das atividades a realizar:
caminhar (C); dialogar (D); qualificar (Q) e animar (A) (Figura 35).
3. Organizadas em quatro blocos territoriais e um de ações temáticas
(Figura 35):

EIXOS TEMÁTICOS

•

B1 - Nogueira e Silva Escura, São Pedro Fins e Folgosa

•

B2 - Milheirós, Águas Santas e Pedrouços

•

B3 - Vila Nova da Telha, Moreira e Castêlo da Maia

•

B4 - Cidade da Maia

•

B5 - Ações Temáticas

Apresenta-se no quadro abaixo a evolução entre a totalidade das ações
propostas (28) nas freguesias e sessões setoriais, as ações definidas e
trabalhadas (17) nas sessões preparatórias e as ações realizadas (9) (Figura
36). Identificam-se também os eixos temáticos em que as mesmas se
enquadram e o caráter das atividades realizadas.

ambiente
mobilidade
centralidades
socioeconomia
Figura 34: Eixos temáticos trabalhados na Fase 3 do processo participativo do PDM da Maia
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Figura 35: Mapeamento das ações experimentais do processo participativo do PDM da Maia
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Figura 36: Tabela das ações experimentais propostas (cor azul), trabalhadas (cor azul) e realizadas (cor laranja) no processo participativo do PDM da Maia
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Figura 37: Cartaz da ação experimental Open Day Siderurgia, 11 de outubro de 2020
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Apesar das limitações associadas à pandemia COVID-19, criaram-se as
condições adequadas para que a implementação da maioria das ações
experimentais acontecesse de forma segura e participada. Entretanto, as ações
que exigiam uma dinâmica de interação mais intensa entre os participantes, na
impossibilidade de as executar de acordo com as normas de distanciamento
físico estabelecidas, foram canceladas.
As ações do grupo “qualificar”, relacionadas com os problemas de segurança
rodoviária, manifestados tão intensamente no decorrer de todo o processo
participativo e que implicavam intervenções nas vias de tráfego, não obtiveram
parecer favorável da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e
por isso foram adiadas por tempo indeterminado, com a expectativa de que se
encontre uma solução que responda à problemática identificada e ao mesmo
tempo atenda às normas vigentes.
Desta forma, das 28 ações propostas, 17 foram desenvolvidas pelos
proponentes, e das desenvolvidas, nove foram implementadas, distribuídas
dentro dos quatro eixos temáticos (Mobilidade, Ambiente, Centralidades e
Socioeconomia) trabalhados durante a Fase 3.
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Figura 38: Cartaz “Maia experimenta”, 2020
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3.2.2 Descrição e balanço das ações experimentais
Nos encontros de realização das ações experimentais, os técnicos municipais
das áreas de urbanismo, ambiente, património, turismo, mobilidade, polícia
municipal, cultura e educação partilharam o seu conhecimento e dialogaram
com os cidadãos proponentes das ideias e os responsáveis das freguesias,
explicando as intenções e ouvindo sugestões.
Apresentam-se nos infográficos a seguir as ações realizadas e os principais
objetivos e resultados alcançados.
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Figura 39: Ação experimental “Conhecer os caminhos rurais de Folgosa”, 10 de outubro de 2020
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JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

A ação teve como objetivos:

Na caminhada realizada a partir
da Junta de Freguesia, com o
percurso previamente definido e em
companhia dos técnicos da CMM,
da equipa do processo participativo,
de representantes das autarquias e
proprietários locais, os participantes
discutiram e identificaram os seguintes
aspetos:

•

Conhecer e valorizar o contexto
rural do concelho;

•

Elevado potencial dos caminhos
rurais;

•

Identificar a necessidade de
sinalização dos percursos;

•

Valorização enquanto fator
identitário e turístico;

EQUIPA DE
PROMOTORES

•

Identificar caminhos rurais com
constrangimentos (largura) à
passagem dos tratores;

•

Necessidade de organizar os
atores ao longo dos percursos;

Vitor Ramalho (Presidente)
Sílvia Ramos
Sónia Ramos
Catarina Ramos
Luciano Carneiro
Manuel Coelho
Marta Miranda Pereira
Mário Ramos
Manuel Rocha
Hugo Rocha e Silva
Sandra Campos
Agostinho Marques

•
•

Caracterizar os caminhos.

A elaboração de uma carta base
de recomendações, contendo
os percursos estruturantes a
integrar o PDM, com proposta
gráfica e orçamental a curto
prazo - documento que guiará o
processo de negociação com os
proprietários;

•

As ramificações dos percursos
deverão ser articuladas entre
proprietários e Juntas de
Freguesia.

PARTICIPANTES

5
10

A coexistência de contextos urbanos
e mundo rural foi fortemente
valorizada nas diversas sessões do
Processo Participativo. Esta ação
permitiu conhecer e dar a conhecer
as potencialidades e problemas de
um troço do território rural.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL

ação do eixo mobilidade
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Figura 40: Ação experimental “A proteção das linhas de água”, 10 de outubro de 2020
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5

JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

1
4

A região é bastante afetada pelo
problema das cheias; há prejuízos
nas ruas e nas propriedades (como
por exemplo o Maia Jardim). Causa
transtornos na mobilidade e na
acessibilidade da população.
A ação teve como objetivos:
•

•

•

EQUIPA DE
PROMOTORES
lídio Carneiro (Presidente)
Agostinho Silva
Manuel Carvalho
Carla Marin

•

Conhecer as razões e motivos
que causam os problemas das
cheias;
Identificar questões relativas à
responsabilidade pela limpeza
das linhas d’água à superfície,
bem como das linhas entubadas
(passagens hidráulicas);
Conhecer as ações planeadas
pela CMM e órgãos competentes
no que concerne ao tratamento
dos pontos críticos identificados
na carta de gestão de águas,
com especial atenção aos pontos
mapeados na sessão participativa
(6 pontos críticos);
Consciencializar os cidadãos da
importância de terem um papel
ativo.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL
A partir do ponto de encontro no
Maia Jardim, onde a equipa técnica
da CMM, com a colaboração do
comandante dos Bombeiros e sua
equipa, deu uma “aula” sobre as
causas das cheias e inundações e
possíveis soluções, deu-se início à
caminhada pelos pontos mapeados,
com paragens para discussão sobre
as situações identificadas.
Os participantes no final da
atividade elaboraram as seguintes
recomendações:
•

A gestão das linhas de água e
das suas margens exigem novas
práticas;

•

Necessidade de formação e
capacitação de atores locais;

•

Necessidade de articulação entre
diversos atores;

•

A sugestão da elaboração
de um guia de boas práticas
para empresas, autarquias e
proprietários.

ação do eixo ambiente
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Figura 41: Ação experimental Open Day Siderurgia, 11 de outubro de 2020
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28

JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

8

Apresentação do processo fabril por
parte da Siderurgia Nacional (SN),
de modo a esclarecer a população,
abrindo a possibilidade de colocação
de questões.

•

Possibilitar a colocação
de questões por parte dos
moradores;

A sessão decorreu no Anfiteatro da JF
de Folgosa, com a presença de mais
de três dezenas de cidadãos e dos
representantes da SN e da autarquia.
Foram dadas explicações relativas à
melhoria do funcionamento da fábrica
e ao Masterplan que a autarquia tem
em preparação, mas os cidadãos
queixaram-se da poluição e solicitaram
dados sobre os indicadores de
qualidade do ar.

•

Compreender o porquê das
queixas;

Após a esclarecedora sessão e
debate, pode-se concluir que:

•

Esclarecer a população sobre o
que está a ser feito para minimizar
os danos na envolvente;

•

O problema da poluição é grave
e apesar da ação da SN é
necessária mais monitorização;

•

Abordar a priorização da
linha férrea em detrimento da
rodoviária;

•

É necessário que se disponibilize
periodicamente informação aos
cidadãos (medições);

•

Apresentar o Masterplan da
Siderurgia e conhecer o protocolo
da CMM com SN.

•

Estabeleceu-se o compromisso
de se organizar nova sessão para
apresentação do Masterplan à
comunidade.

A ação teve como objetivos:

20

EQUIPA DE
PROMOTORES

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL

Vitor Ramalho (Presidente)
Alvarinho Sampaio (Presidente)
Cidália Ribeiro

ação do eixo ambiente
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Figura 42: Ação experimental “Mobilidade na Rua Padre Luís Campos”, 12 de outubro de 2020
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10

JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

3
7

EQUIPA DE
PROMOTORES
Olga Freire (Presidente)
Mário Ramos

ação do eixo mobilidade

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL

O perfil da Rua Padre Luís Campos
não permite o cruzamento de veículos
motorizados, designadamente
autocarros. Os passeios são de
dimensões reduzidas e elevados.

A conversa com os participantes ocorreu
na Junta de Freguesia da Cidade da Maia,
com a presença de representantes das
autarquias e com a mediação de técnicos
da CMM e do processo participativo.

A ação teve como objetivos discutir as
possibilidades de:

Os participantes identificaram as
seguintes soluções a serem analisadas
tecnicamente:

•

Melhorar a circulação pedonal;

•

Promover a segurança rodoviária;

•
•

•

Definição de um sentido único
(descendente);

Eliminar estacionamento indevido
no perímetro escolar;

•

Alargamento dos passeios e supressão
do estacionamento indevido;

Implementar sentido único para
automóveis.

•

Definição de via alternativa ao
escoamento por trás da subestação;

•

Desenho de piso indicativo de áreas de
impedimento de paragem;

•

Desfasamento no horário de entrada
e saída da escola e compatibilização
com o horário de entrada e saída de
camiões;

•

Semáforos de sentido duplo como
última alternativa para manter o fluxo
ascendente;

•

Ações educativas na escola e
estabelecimento de compromisso com
a associação de pais.
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Figura 43: Ação experimental “Consciencialização e fruição do Rio Leça”, 17 de outubro de 2020
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14

JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

4
10

Reconhecimento e fruição do rio Leça
nas freguesias de Águas Santas e
Milheirós com o objetivo de identificar
ações e iniciativas que possam
devolver o rio Leça à população.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL
A caminhada realizou-se a partir do
Moinho do Pisão até a Ponte da Alvura,
com o percurso previamente definido
e na companhia dos técnicos da CMM,
da equipa do processo participativo, de
representantes das autarquias e com apoio
logístico dos Bombeiros de Moreira.
Os participantes desfrutaram das
diferentes transformações de paisagem ao
longo do Leça, identificaram as espécies
que configuram as galerias ripícolas e
aprenderam sobre os moinhos do Leça
e seu património arqueológico, através
de verdadeiras “aulas” concedidas pelos
técnicos municipais.
Os cidadãos discutiram e identificaram os
seguintes aspetos:

EQUIPA DE
PROMOTORES
Artur Branco
Maria José Castro Neves (Presidente)
Rui Manuel
Cláudia Albergaria
Manuel Luis
Nuno Alvura
Clara Lemos
Manuel Carvalho

ação do eixo ambiente

•

Necessidade urgente de uma ação
articulada de despoluição do Leça,
tratamento das margens e fiscalização;

•

Necessidade de sinalização dos
percursos;

•

Necessidade de articulação com
proprietários para desobstrução das
margens;

•

Potencial de valorização dos moinhos;

•

Potencial de valorização do património
arqueológico;

•

Grande expectativa com a
implementação do parque de Alvura.
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Figura 44: Ação experimental “Dinamização do Parque dos Amores”, 18 de outubro de 2020
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JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

1
10

Dar a conhecer o parque à população
e promover o convívio entre os
fregueses e as várias gerações.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL
A sessão consistiu num passeio
ao longo da Ribeira dos Amores, à
procura dos elos de ligação entre os
territórios urbanos e os elementos
naturais.
Neste encontro, os técnicos municipais
partilharam o seu conhecimento
e dialogaram com os cidadãos,
explicando as intenções e ouvindo
sugestões.
Foi identificada a necessidade de:

EQUIPA DE
PROMOTORES
Joaquim Araújo (Presidente)
Ana Vilela
Alexandrina Araújo
Fátima Torres
Fernando Serafim
António Fonseca
Pedro Teixeira
Virgílio Garcia
Isabel Carvalho

•

Limpar o percurso;

•

Cerzir a relação entre o edificado,
a linha de água e as zonas verdes;

•

Tirar partido do potencial de
articulação com o Leça e
territórios urbanos adjacentes,
nomeadamente a ligação ao Porto.

ação do eixo ambiente
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Figura 45: Ação experimental “A problemática da impermeabilização dos solos, 24 de outubro de 2020
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9

JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

2
7

Os solos impermeáveis, na época
em que aumentam os fenómenos
extremos, tornam as linhas d’água
despreparadas para receber o
aumento de caudal e causam cheias
e inundações.
A ação teve como objetivos:
•

Sensibilizar para a
impermeabilidade dos solos
urbanos onde os fenómenos
extremos dificultam o percurso
das linhas d’água;

•

Discutir estratégias para minimizar
os efeitos das cheias provocadas
por fenómenos extremos;

•

Discutir estratégias para aumentar
a área permeável dos solos
urbanos.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL
O evento, realizado na Junta de
Freguesia de Moreira, contou com a
apresentação de um vídeo realizado
pela Junta de Freguesia de Moreira,
para ilustrar e dar a conhecer o caso
do vale da Ribeira de Laceiras / Real.
Na sequência, o técnico municipal Artur
Branco expôs os projetos em curso
na CMM para responder ao problema
das cheias na Maia. A apresentação
terminou com a exposição de Carla
Gonçalves, da FCUP, que apresentou
alternativas e soluções para a
problemática baseadas na natureza. A
seguir às apresentações, houve uma
ronda de debates com mediação da
Universidade de Aveiro.
Foram observadas as seguintes
necessidades:
•

Recuperar o plano de linhas de
água e identificar possíveis soluções
baseadas na natureza;

•

EQUIPA DE
PROMOTORES

Corrigir erros para valorizar o vale
da ribeira como corredor ecológico;

•

Planear e implementar a médio
prazo soluções baseadas na
natureza;

Carlos Guilherme Moreira (Presidente)
Amadeu Alves de Azevedo

•

Estabelecer um compromisso
com todas as partes envolvidas
(empresas, proprietários,
autarquias).

ação do eixo ambiente
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Figura 46: Ação experimental “Melhoria do espaço público junto à Rua José Maria Carvalho, 24 de outubro de 2020
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JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

5
7

Há um espaço, mantido pela CMM,
apenas com o corte de vegetação
que é usado pelos moradores das
urbanizações Real Castêlo e Castêlo
Residence para eventos (S. João,
Magusto, Dia da Criança, Festa da
Natureza). A potencialidade do local
não está totalmente aproveitada,
tendo os moradores sugerido a
melhoria do espaço, adaptado a fins
de lazer.
Os objetivos apontados pelos
proponentes foram:

EQUIPA DE
PROMOTORES
Joaquim Azevedo
Carla Ornelas
Paulo Silva
Nelson Vergas
António Alves
Joaquim Barbosa
Rosa Torres
Pedro Alminhas
Eduarda Micaela Babo
Joana Moura
Domingos Santos
Laura Silva

•

Melhorar um espaço público para
usufruto dos Castelenses;

•

Criar espírito de vizinhança e
convívio, numa área que potencia
a partilha e a proximidade;

•

Usar o local para o projeto Brincar
de Rua, como espaço para
brincadeira não estruturada;

•

Demonstrar a possibilidade
de ocupação de parcelas não
aproveitadas com árvores e
arbustos autóctones, adaptadas
às alterações climáticas.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL
No desenvolver da proposta foi elaborado
um flyer com um esboço do local, com
imagens de elementos de vegetação
e mobiliário urbano a recortar e colar,
que foi distribuído pelas caixas de
correio dos moradores da urbanização.
Os vizinhos foram desafiados, através
deste exercício, a pensar o modo de
organização do espaço e a apresentar
e experimentar as suas propostas no
dia previsto para a ação. A ação incluiu
também um trabalho feito nas disciplinas
de Cidadania e Desenvolvimento,
Educação Visual e Ciências da Natureza
do Agrupamento de Escolas do Castêlo
sobre as espécies arbustivas e arbóreas
autóctones que os presentes gostariam
de plantar no jardim.
Como resultados obtidos, constatou-se:
• Elevada participação;
• Necessidade de definição de um
programa funcional (lazer e desporto);
• O envolvimento da escola na escolha
das espécies arbóreas e arbustivas;
• Exigências quanto a prazos de
execução;
• O compromisso da elaboração de um
documento compilando as propostas
experimentadas e um esboço da
solução final deliberada no local.

ação do eixo centralidades
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Figura 47: Ação experimental “Memórias da Maia”, 25 de outubro de 2020
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JUSTIFICAÇÃO
OBJETIVOS

PARTICIPANTES

7
8

Os proponentes identificaram
enquanto objetivos da ação:
• Valorizar a pessoa enquanto
repositório vivo de memórias /
tesouro vivo;
• Dar a conhecer as histórias das
gentes da Maia;
• Pensar numa plataforma que
organize as memórias da Maia.

RESULTADOS
OBSERVADOS E DISCUTIDOS NO LOCAL
EQUIPA DE
PROMOTORES
Olga Freire (Presidente)
Elvira Rebelo
Fernando Rebelo
Fernando Teixeira

O evento, inicialmente pensado para se
realizar ao ar livre e em formato world
cafe, por questões de contingência
impostas pela pandemia realizou-se
na Quinta dos Cónegos. Inicialmente,
foi divulgado um conjunto de vídeos de
testemunhos de memórias partilhadas
por Elvira Rebelo, Fernando Rebelo e
Manuel Fernando Teixeira Gonçalves.

Em seguida, foi proposta uma partilha
de conhecimento entre os presentes,
com mediação da equipa do processo
participativo, sobre os seguintes temas:
• lugares/edifícios/espaços (sentido
de pertença);
• pessoas/famílias/raízes (histórias
de vida);
• experiências, atividades e vivências
(marcos e referências coletivas).
• Os contributos recolhidos foram
sistematizados e apresentados em
documento específico sobre a ação
Memórias da Maia.
Como recomendações finais,
destacaram-se:
• A necessidade de equacionar
o enquadramento na estrutura
municipal e plano de ação;
• O compromisso de realizar uma
conversa entre os departamentos
municipais que trabalham sobre
cultura, museus, turismo e território
por forma a estudar como podem
ser trabalhados e organizados os
testemunhos recolhidos e como se
poderá alargar a outros contributos;
• A necessidade de articular este
trabalho com o Museu da Cidade
de Maia.

ação do eixo socioeconomia
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3.2.3 Avaliação dos resultados e propostas de continuidade das ações
No processo de avaliação das ações experimentais realizou-se uma reflexão
conjunta entre a equipa técnica da CMM, a equipa técnica do PDM e a equipa
do processo participativo, que pretendeu obter: um reconhecimento dos
objetivos e motivos levantados pelos cidadãos proponentes previamente
à realização das ações; uma síntese dos problemas e necessidades
identificados pelos participantes no decorrer das ações; uma sistematização
dos trabalhos preparatórios necessários para a Câmara Municipal da Maia
avançar, por fim, com possíveis projetos e ações, identificados e classificados
por nível de prioridade para concretizar as propostas.
As fichas apresentadas a seguir sintetizam o resultado da reflexão sobre as
ações experimentais realizadas e as propostas de encaminhamento definidas
durante o processo de avaliação.
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objetivos

trabalhos
preparatórios
•

Valorização enquanto fator
identitário;

Levantamento topográfico e cadastral do
Caminho Principal (estruturante);

•

Potencial de atratividade para
deslocação e mobilidade;

Levantamento de minas (referida a existência de
cerca de 40 na freguesia);

•

Organização dos atores ao longo dos percursos;

•

Pedagogia Ambiental;

•

•

Usos: Turístico, Lazer,
Lúdico, Desporto, Produção –
Centralidade dos campos.

Elaboração de uma carta base de
recomendações, contendo os percursos
estruturantes a integrar no PDM, com proposta
gráfica e orçamental a curto prazo. Este
documento guiará o processo de negociações
com proprietários. Ramificações deverão ser
articuladas entre proprietários e Juntas de
Freguesia.

•
•

problemas e
necessidades
•

Caminhos com necessidade de limpeza;

•

Troço do caminho principal - efetuar faixa de gestão
de combustível (proprietário já notificado pela UPF);

•

Problema do poço que aluiu;

•

Problema da “linha de água” que vem do Monte
Gonçalão e inunda terrenos agrícolas a poente.

projetos e
ações
N1
• Realização de mapa com percursos
pedonais;
• Definição de um calendário de
limpeza;
• Realização de ação com caminhos
limpos.
N2
• Dinamização do percurso com
atividades de animação através de
operadores de turismo de natureza.
N3
• Candidatura Litoral Rural;
• Elaboração de proposta do caminho
principal (sugestão: perfil 4 metros do
RMUE – Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação);
• Inclusão dos percursos no
Plano Estratégico do Turismo (já
contemplado);
• Verificar se Projeto Agris contempla
projeto para o troço principal (não
contempla).
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problemas e
necessidades

objetivos
•

Soluções baseadas na natureza;

•

Minimizar os efeitos das cheias
provocadas por fenómenos
extremos;

•
•

•

•

Aumentar a área permeável dos
solos urbanos;
Informar quanto às ações
planeadas pela CMM e órgãos
competentes no que concerne
ao tratamento dos pontos críticos
identificados na carta de gestão de
águas, com especial atenção para
os pontos mapeados nas sessões
participativas;
Consciencializar os cidadãos da
importância de terem um papel
ativo quanto às responsabilidades
de manter limpos os cursos d’água/
valas de recolha de águas pluviais
e áreas permeáveis.

•

projetos e
ações
N1

Identificada a
necessidade de
limpeza das caixas de
escoamento das águas
pluviais como medida
preventiva;

•

Sensibilização dos agricultores
para o problema das linhas de água
(entubamento);

•

Identificaçãodos proprietários;

•

Ação de formação sobre galeria ripícola;

Sonae – pensar
possibilidade de colocar
cobertura verde no
edifício Maia Jardim.

•

Levantamento e mapeamento dos
pontos críticos;

•

Criação da figura do Guarda-rios – Ex:
Lousada e Parque das Serras do Porto;

•

Elaboração de brochura/guia de boas
práticas.

trabalhos
preparatórios
•

Elaborar estudo conjunto para
a rede hidrográfica;

•

Desenvolver estratégias
para trabalhar o problema da
impermeabilização do solo da
zona industrial.

N2
•

Verificação da existência/possibilidade
de candidaturas a fundos que viabilizem
a ação dos proprietários no sentido de
tratamento e recuperação das galerias
ripícolas;

•

Criação de laboratório para trabalhar
estas questões, como por exemplo o
Laboratório Rios+ (CM de Famalicão).

104

projetos e
ações

objetivos a
potenciar
•

Permitir esclarecimentos à
população e dar a possibilidade de
serem colocadas questões;

•

Perceber o porquê das queixas dos
moradores;

•

Esclarecer a população sobre o
que está a ser feito para minimizar
os danos na envolvente;

•

Abordar a priorização da linha
férrea em detrimento da rodoviária.

trabalhos
preparatórios
•

Definir uma estratégia
de comunicação mais
célere para informar
sobre as questões
relacionadas com a
Siderurgia Nacional.

problemas e
necessidades
•

Comunicação ineficiente,
pouco conhecimento
da população sobre
os métodos de
monitorização da
poluição e sobre as
ações da Siderurgia
Nacional.

N1
•

Agendar nas assembleias de freguesia
a apresentação do masterplan da
Siderurgia e protocolo elaborado com o
município;

•

Divulgação junto da população de
informação sobre a monitorização da
qualidade do ar e ruído - elaborar plano
de comunicação.

N2
•

Execução dos projetos via / cobertura
arbórea;

•

Aferir com DCM ponto de situação da
execução das vias:

1. RVP23 - o projeto de execução está em
fase de conclusão;
2. RVP25 - o projeto de execução desta
via irá ser revisto, de forma a diminuir a
sua extensão e impacto do território;
3. RVP36 - prazo: 3 anos (nó do
Millennium).
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objetivos
•

Proporcionar segurança rodoviária
e melhorar a circulação pedonal;

trabalhos
preparatórios

Sugestões feitas pelos participantes:
•

Implementar sentido único;

•

Melhorar circulação pedonal;

•

Promover segurança rodoviária;

•

Eliminar estacionamento indevido
no perímetro escolar.

problemas e
necessidades

•

Verificar com a Educação o
horário de funcionamento da
escola (já verificado);

•

Realizar conversa entre
JF Cidade da Maia e a
Associação de Pais;

•

Perceber se a via é utilizada
por peões nas deslocações
para a escola;

•

Identificar proprietário do
terreno ao lado da Pedisana.

•

Estacionamento indevido/abusivo por parte dos pais junto à
EB1/JI de Currais;

•

Dificuldade de circulação dos camiões TIR no acesso às
empresas (ex: Pedisana e Gráfica MaiaDouro) e em alguns
pontos da via de veículos nos dois sentidos, sobretudo com
autocarros;

•

Necessidade de uma via distribuidora do tráfego de
atravessamento do concelho.

projetos e
ações
N1
•

Realizar reforço das ações de
sensibilização junto da escola pelo
Serviço de Polícia Municipal e PSP
quanto ao estacionamento abusivo;

•

Instalar semáforos no troço mais
estreito da rua e testar funcionamento
de circulação alternada.

N2
•

Verificar a possibilidade de criar
estacionamento para a escola no
terreno ao lado da Pedisana;

•

Realizar plano de mobilidade escolar;

•

Desenvolver projeto de reabilitação da
envolvente da escola que contemple:

1. A inserção de zona partilhada/
coexistência e sentido único
descendente, exceto para transportes
públicos, cargas e descargas e serviços
públicos;
2. O alargamento do passeio de um lado
e redução da faixa de rodagem ao
estritamente necessário.
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projetos e
ações
objetivos
•

Conhecer o potencial
do rio Leça e pensar
estratégias para o
devolver à população.

problemas e
necessidades
•

Necessidade de
intervenção nas
travessias;

•

Necessidade de limpeza
das margens do rio.

N1

trabalhos
preparatórios
•

Aferir questão da
Comunidade Cigana e
realojamento;

•

Aferir ocupação dos
moinhos junto a Alvura;

•

Aferir com Serviços
Municipalizados de Água
e Saneamento sobre as
descargas de esgotos para
o rio, identificadas junto dos
Moinhos do Pinto.

•

Realizar ação de limpeza das margens
junto ao rio Leça, com a Maiambiente e
Lipor, envolvendo a população (Lipor já
manifestou compromisso);

•

Realizar ação de avaliação dos
macroinvertebrados na água do rio
Leça;

•

Denunciar o depósito de lixo e entulho
ao Ministério Público;

•

Identificar outros percursos possíveis e
articular com operadores de turismo de
natureza.

N2
•

Realizar projeto integrado de
despoluição e requalificação do rio
Leça.

Está em curso o Masterplan Corredor
Ecológico do Leça e Plano Estratégico para
a Recuperação do Rio Leça 2030.
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trabalhos
preparatórios
objetivos

•

•

Dar a conhecer o parque;

•

Promover o convívio entre
os fregueses.

Não foram identificados.

N1

problemas e
necessidades
•

Sensibilização para a recolha dos
dejetos caninos;

•

Dotar o parque de equipamentos
para a prática de desporto informal.

•

Realizar limpeza das margens da
Ribeira do Amores (Ribeira do Boi
Morto), Pedrouços – Águas Santas.

•

Realizar a ampliação do Parque
dos Amores a norte, envolvendo os
terrenos no município de Matosinhos,
e a sul (Porto);

•

Criar percurso pedonal desde o
Parque dos Amores até ao rio Leça.

projetos e
ações
N2

108

objetivos

trabalhos
preparatórios

•

Soluções baseadas na natureza;

•

•

Minimizar os efeitos das cheias
provocadas por fenómenos
extremos;

Elaborar estudo
conjunto para a rede
hidrográfica;

•

Desenvolver estratégias
para trabalhar
o problema da
impermeabilização do
solo da zona industrial.

•
•

•

Aumentar a área permeável dos
solos urbanos;
Informar quanto às ações
planeadas pela CMM e órgãos
competentes no que concerne
ao tratamento dos pontos críticos
identificados na carta de gestão
de águas, com especial atenção
para os pontos mapeados nas
sessões participativas;
Consciencializar os cidadãos da
importância de terem um papel
ativo quanto às responsabilidades
de manter limpos os cursos
d’água/valas de recolha de águas
pluviais e áreas permeáveis.

problemas e
necessidades
•

Identificada a necessidade
de limpeza das caixas de
escoamento das águas pluviais
como medida preventiva;

•

Sonae – pensar possibilidade
de colocar cobertura verde no
edifício Maia Jardim.

projetos e
ações
N1
•

Sensibilização dos agricultores
para o problema das linhas de água
(entubamento);

•

Identificaçãodos proprietários;

•

Ação de formação sobre galeria ripícola;

•

Levantamento e mapeamento dos
pontos críticos;

•

Criação da figura do Guarda-rios- Ex:
Lousada e Parque das Serras do Porto;

•

Elaboração de brochura/guia de boas
práticas.

N2
•

Verificação da existência/possibilidade
de candidaturas a fundos que viabilizem
a ação dos proprietários no sentido de
tratamento e recuperação das galerias
ripícolas;

•

Criação de laboratório para trabalhar
estas questões, como por exemplo o
Laboratório Rios+ (CM de Famalicão).
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objetivos
•
•

•

•

Melhorar um espaço público para
usufruto dos Castelenses;
Criar espírito de vizinhança e
convívio, numa área que potencia
partilha e proximidade;
Servir de local para a
implementação do projeto Brincar
de Rua, como espaço para
brincadeira não estruturada;
Demonstrar a possibilidade
de ocupação de parcelas não
aproveitadas com árvores e
arbustos autóctones, adaptados
às alterações climáticas.

trabalhos
preparatórios
•

Verificar com a Escola do Castêlo
as espécies que tiveram mais
votos:

projetos e
ações
N1
•

Realizar esboço de solução a
implementar;

•

Divulgar o resultado do concurso
promovido pela Escola Secundária
do Castêlo da Maia.

1º Alfazema, 2º Sobreiro e Salgueiro
(empatados) e 3º Azevinho.
N2
•

Realizar projeto definitivo;

•

Implementação do projeto.

problemas e
necessidades
Fortalecer as relações de vizinhança
e de apropriação do espaço público
por parte de miúdos e graúdos, a
partir da valorização desse espaço
com os equipamentos necessários
para acolhimento de atividades de
interação social.

110

trabalhos
preparatórios
•

Dar a conhecer as
histórias das gentes da
Maia;

•

Pensar numa plataforma
que organize as memórias
da Maia.

N1
•

Realizar uma síntese da ação.

objetivos
•

projetos e
ações
Reunir com Museu, Cultura
e Turismo para aferir a
possibilidade e o modo de
implementar o projeto.

N2

problemas e
necessidades
•

•

Identificar pessoas que possam
recuperar e contar histórias nas
freguesias;

•

Gravar memórias dos cidadãos.

Nesta ação experimental
foram identificadas ideias,
sugestões, memórias
e projetos que serão
sintetizados e poderão servir
de base informativa para o
projeto do museu.
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3.2.4 Aprendizagens
As ações experimentais realizadas resultaram da dinâmica de envolvimento
dos cidadãos no processo de participação pública, tendo a sua concretização
contado com o conhecimento disciplinar dos técnicos municipais. Se os
cidadãos contribuíram com a inteligência coletiva que resultou das sessões
onde foram apuradas as propostas para ações experimentais, os técnicos
possibilitaram a sua qualificação de modo a permitir a concretização futura
do que delas resultou. Esta prática não só permitiu aferir soluções para os
problemas inicialmente identificados, mas também desbloquear uma prática
de envolvimento entre cidadãos e técnicos em fases iniciais de processos e
projetos a concretizar pelo município.
Para cada ação experimental foram estabelecidos objetivos a atingir,
identificados problemas e necessidades que carecem de resposta, programados
trabalhos preparatórios para a sua concretização, apurados os projetos e
ações a executar e, por fim, convocados os decisores com poder para acionar
a sua implementação. Assim, o conhecimento sistematizado que terá resultado
deste processo permitirá testar novas metodologias de envolvimento cidadão
em processos de planeamento e projeto, e, após a sua concretização, aferir
o modo como o nível de participação cidadã na elaboração das soluções terá
contribuído para, no futuro, construir comunidades atentas e zeladoras do bem
comum. Comunidades envolvidas na resolução dos seus problemas tendem a
valorizar as suas conquistas coletivas.
Da sistematização das ações experimentais resultou a categorização destas
em três temáticas.
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Caminhar, como ato de reconhecimento do território. Quer
no percurso pelos caminhos rurais de Folgosa, quer no
corredor verde do rio Leça, quer no Parque dos Amores em
Pedrouços, o ato de caminhar em grupo permitiu - em três
contextos distintos - aprofundar o conhecimento do território,
qualificar esse conhecimento com os esclarecimentos
dos técnicos do município e dialogar in loco sobre que
soluções e propostas de intervenção poderão dar resposta
às potencialidades e problemas identificados. Destas ações
resultou um conjunto de sugestões que pretendem:
1. reencontrar os caminhos rurais de Folgosa e ativá-los
como fator identitário, turístico ou de lazer, fundamental
para a valorização do território rural e das comunidades e
práticas a ele associadas;
2. tirar partido do potencial ambiental, paisagístico e de
fruição do rio Leça e encontrar os modos de o cuidar e
devolver à comunidade;
3. qualificar o Parque dos Amores de modo a melhorar a
sua vocação como espaço de interação social importante
para a freguesia e incrementar as atividades que nele as
comunidades e famílias poderão realizar.

113

Dialogar, como prática de encontro entre cidadãos, decisores
políticos, técnicos municipais e empresas com presença impactante
no território e na vida das comunidades. O ato de dialogar permitiu
quer apurar melhores soluções (porque resultantes dum processo
participado), quer qualificar opiniões individuais (pela partilha
de diferentes pontos de vista e interesses, ainda que por vezes
antagónicos). Destas ações resultou um conjunto de sugestões que
pretendem:
1. incrementar o conhecimento e o envolvimento dos cidadãos na
valorização das linhas de água, revendo práticas, elaborando
documentação e identificando projetos ou processos que
contribuam para a sua recuperação e manutenção;
2. confrontar opiniões e apurar esclarecimentos sobre o
funcionamento da Siderurgia Nacional e os impactos resultantes
na vida e saúde das comunidades, procurando um maior, mais
qualificado e mais consequente envolvimento dos cidadãos,
quer na implementação dos projetos já aprovados, quer na
monitorização dos seus resultados;
3. qualificar o espaço público e melhorar as condições de
convivência em segurança entre peões, automóveis e pesados
numa artéria importante para a mobilidade da Cidade da Maia,
envolvendo as empresas e comunidade escolar por ela servidas;
4. valorizar a identidade das comunidades associada às memórias
e histórias não contadas das “gentes comuns”, identificando
metodologias para a sua recolha, agentes e atores para o fazer,
modos de estruturar o acervo resultante e para concretizar o
projeto.
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Animar, como momento de experimentação da utilização do
espaço público, permitindo testar soluções, equipamentos
e organização espacial que conduzam à sua qualificação
e melhoria de condições para a sua fruição. Desta ação
resultou um conjunto de sugestões que pretendem:
1. reinventar modos de envolvimento de associações de
vizinhos e comunidade escolar no desenho dum espaço
público no Castêlo da Maia, de forma a permitir a sua
utilização lúdica e intergeracional;
2. fornecer à equipa técnica municipal, responsável pela
elaboração do projeto a concretizar, um conjunto de
recomendações testadas experimentalmente na ação;
3. criar mecanismos de acompanhamento pelos cidadãos
dos resultados expectáveis após a concretização do
projeto.
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Figura 48: Ação experimental “Melhoria do espaço público junto à Rua José Maria Carvalho, 24 de outubro de 2020
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4/
FASE 4.
Apresentação do PDM
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Resultados FASE 4

Figura 49: Resultados da Fase 4 do processo participativo do PDM da Mais
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4.1 Sessões nas Freguesias
A quarta fase do processo participativo consistiu na apresentação do PDM
nas freguesias, através da exposição das linhas estratégicas definidas e do
esclarecimento sobre a incorporação e/ou encaminhamento das propostas
realizadas pelos cidadãos na fase anterior.
O resultado dos contributos da etapa anterior (Propostas) foi sistematizado,
avaliado e validado pela equipa técnica, à luz do quadro estratégico do Plano e
condicionalismos legais. Como mencionado anteriormente, as propostas que
responderam a um interesse coletivo e estavam alinhadas com os objetivos
estratégicos do PDM foram incluídas nos documentos escritos ou desenhados
do Plano. Dada a qualidade do material produzido pelos participantes, as
propostas que não se enquadraram no âmbito do PDM foram encaminhadas
para outros departamentos, tendo-se revelado de enorme utilidade para
fundamentar decisões de políticas públicas nos mais variados domínios.
A terceira e última ronda de sessões do processo participativo nas freguesias
iniciou-se a 8 de setembro de 2020, em Águas Santas, e encerrou-se a 10 de
outubro de 2020, em Vila Nova da Telha.
No quadro a seguir, apresenta-se uma síntese das principais questões e
dúvidas que os cidadãos levantaram nas sessões:
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1#

Águas Santas
8 de set. de 2020

•
•

Figura 50: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Àguas Santas, 8 de setembro de 2020

Possibilidade de ampliação da
Zona Industrial;
A ETAR de Parada está a
produzir fertilizantes - alerta-se
para questões de saúde pública
relacionada com o forte cheiro e
questiona-se se esta produção
em meio urbano está fiscalizada
e devidamente regular.
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2#

Pedrouços
10 de set. de 2020

•
•

Figura 51: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Pedrouços, 10 de setembro de 2020

Expansão urbana;
Proposta de arruamentos
e rede ecológica.

122

3#

Castêlo da Maia
15 de set. de 2020

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Processos urbanísticos devem ter
resposta mais célere;
A articulação das ARU com o PDM não
é clara;
Articular as propostas de mobilidade
com atividade física (através de projetos
escolares e do plano de mobilidade);
Estratégia da cidadania deve ser
valorizada;
Rede de ciclovias não é clara;
Como trabalhar o tema das energias
renováveis?;
O impacto da variante à EN14 (falta
de informação e de alternativas de
atravessamento);
A falta de passeios e a velocidade
excessiva;
O impacto do ruído;
Respeito pelas linhas de água;
Excessivo tráfego de pesados na Via
Diagonal.

Figura 52: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Castêlo da Maia, 15 de setembro de 2020
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4#

Cidade da Maia
17 de set. de 2020

•
•
•

•
•

Criação de carta de património;
Espaços verdes privados não são mapeados;
Ampliar rede de ciclovias; Incrementar potencial
de edificabilidade na envolvente das estações de
Metro;
Tributar as mais-valias;
Plano geral do Leça deveria fazer parte do PDM.

Figura 53: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia da Cidade da Maia, 17 de setembro de 2020
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5#

Folgosa
22 de set. de 2020

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Figura 54: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Folgosa, 22 de setembro de 2020

Possibilidade de ampliação de áreas
industriais;
Clarificar o critério objetivo de
densificação de áreas habitacionais;
Esclarecer os gráficos e tabelas;
O emparcelamento dos terrenos
agrícolas (será nesta geração?);
Estudo hidrográfico para conhecer as
reservas de água;
Valorizar os caminhos rurais e o Vale do
Coronado (com 15 a 16 proprietários);
Apoiar BTT da Maia; Via nova
da SN- Siderurgia Nacional
(impacto visual e sonoro);
Ramal ferroviário SN;
Falta de transporte coletivo (jovens);
Falta comércio e equipamentos
(Centro de Saúde);
Potencializar a Estação S. Frutuoso
(15 min do Porto);
Ampliar a rede de ciclovias.
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6#

São Pedro Fins
24 de set. de 2020

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faltam unidade de Saúde e GNR;
Largo do Souto- uma oportunidade para
qualificar; Melhorar infraestrutura de rede
de águas pluviais (S. Miguel o Anjo);
Teleférico não faz sentido;
Poluição da Ribeira do Leandro- a multa
é barata;
Reabilitar os planos de arranjo dos
montes;
Redes de caminhos rurais (Vale Leandro,
Open Day da agricultura);
Os valores patrimoniais (criação de carta
do património);
Ampliar vias cicláveis e pedonais;
Parque fotovoltaico (autonomia
energética, impacto paisagístico);
Qualificação de Eco-caminho;
Bem-estar (animal / agricultura).

Figura 55: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de São Pedro Fins, 24 de setembro de 2020
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7#

Milheirós
29 de set. de 2020

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como integrar no Plano e dar visibilidade aos projetos em
desenvolvimento (Parque de Alvura)?;
Como garantir a atração e fixação dos jovens e como atrair
mais investimento para a freguesia?;
Qual a resposta para desviar o fluxo rodoviário da freguesia
e que soluções para o trânsito de atravessamento (redução
de velocidade)?;
Como promover o desporto e a cultura em Milheirós?;
Há preocupação com a perda da identidade cultural, a
Escola Dramática e Musical de Milheirós está ao abandono;
Necessidade de Posto de Saúde com horário alargado;
As atividades desportivas informais, como lhes dar corpo?;
Como qualificar o espaço público dos bairros e equipá-lo
com mobiliário urbano adequado (desporto/brincar)?;
Urgência em despoluir o rio Leça e tratar as margens;
Como qualificar para uso balnear?;
Ruas sem passeios;
Ampliar rede de ciclovias;
Como tirar partido da agricultura, mais-valia para o território;
Lei dos benefícios fiscais imóveis para reabilitação;
Crítica à remodelação da escola sem ouvir a comunidade
educativa.

Figura 56: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Milheirós, 29 de setembro de 2020
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8#

Nogueira e Silva Escura
1 de out. de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como vai o PDM resolver o problema do
tráfego de atravessamento?;
Como se resolve a questão das
portagens?;
Como é possível atrair investimentos
para a freguesia?;
Potencial do Centro Hípico (localização e
dimensão);
Parque Millenium (programa e dimensão
- o que é);
Agroparque florestal;
Via da Escola - terreno REN Travessa
Sidónio Pais);
Problema da variante à Siderurgia
Nacional;
Impacto do pórticos na freguesia;
Necessidade de variante à via Diagonal
(trânsito de atravessamento);
As fábricas em contexto urbano;
Carta arqueológica (mamoa).

Figura 57: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Nogueira e Silva Escura, 1 de outubro de 2020
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9#

Moreira
6 de out. de 2020

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Dúvida sobre os critérios de classificação dos
equipamentos estruturantes;
Preocupação em classificar o cemitério como área
a preservar e ampliar e pensar forma de evitar
especulação imobiliária na envolvente imediata;
Necessidade de equipamentos sociais de apoio a
idosos;
Como irá o PDM resolver o problema dos parques
de estacionamento?;
Como assegurar o controlo da dimensão e escala
dos lugares?;
Preocupação manifesta para que o Plano olhe
para áreas vazias com o intuito de densificar
(as limitações do zonamento);
Preocupação em proteger o património do
núcleo histórico de Crestins e evitar a deserção/
gentrificação;
Como é que o património imaterial integra o PDM?;
Preocupação com as cheias e revisão do plano
hídrico;
Projeto intermunicipal do Leça;
Os edifícios devolutos (requalificar para novos usos
- cooperativa);
A articulação com ARU (colmatação, expansão);
Servidão aeronáutica.

Figura 58: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Moreira, 6 de outubro de 2020
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10

Vila Nova da Telha
8 de out. de 2020

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Questões sobre os parâmetros
de construção (altura e índices de
impermeabilização do solo), assim como
a burocracia relacionada com a servidão
aérea e necessidade de autorização da
ANAC para construções;
Dúvidas em relação às permissões e
autorizações em terrenos limítrofes
(entre freguesias e entre concelhos);
Como se resolverá o problema dos
acessos à Ponte de Cambados?;
Há oportunidade de ligar Cambados e
Urbanização Lidador;
Preocupação em proteger o património do
núcleo histórico de Crestins;
O problema dos terrenos agrícolas e
linhas de água (perda de dimensão);
Necessidade de ciclovias de ligação ao
Metro;
Falta de passeios;
Compensação do Aeroporto.

Figura 59: Sessão da Fase 4 do processo participativo do PDM da Maia, Freguesia de Vila Nova da Telha, 8 de outubro de 2020
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4.2 Sugestões para a proposta final do PDM
Após a sistematização dos contributos dos cidadãos que foram apurados no
decurso das sessões participativas - quer relativos a recursos e problemas
identificados na fase de diagnóstico, quer relativos a sugestões recolhidas
na fase de propostas -, foram estabelecidos quatro eixos principais a ter em
conta:
1. Centros e Centralidades
2. Corredores Ecológicos
3. Mobilidade
4. Agricultura
Para cada um desses eixos, as principais recomendações a ter em conta na
proposta final do Plano são as que se seguem:
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•

Clarificar os perímetros urbanos
(consolidar, novos/emergentes) e
indicadores urbanísticos (densidade);
Programar os novos equipamentos
(sociais, saúde, educação, desporto...)
de acordo com critérios estratégicos;

•

Mapear os valores patrimoniais (edifícios,
conjuntos, percursos) - Ação experimental.

•

Valorizar as linhas de água (Leça e
afluentes) e a rede de corredores verdes Ação experimental;

•

Revitalizar e potenciar os caminhos
agrícolas (p. ex. em Folgosa) Ação experimental

•

Responder ao problema da
impermeabilização dos solos e entubamento
de linhas de água - Ação experimental;

•

Clarificar a proposta de Estrutura Ecológica
Municipal.

agricultura mobilidade

centros e
centralidades
corredores
ecológicos

•

•

Proposta de hierarquização viária;

•

Medidas de acalmia de tráfego
(p. ex. zonas 30) - Ação experimental;

•

Traçado do metro - comunicar
definição de prioridades estratégicas;

•

Clarificar as redes cicláveis
(corredores que ligam ao transporte
coletivo).

Propostas:
•

Lazer / Turismo em espaço rural;

•

Produção - Emparcelamento;

•

I&D - Parque Millenium / Agroparque;

•

Ação experimental.
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5/
Avaliação final
do processo
participativo

5.1 Balanço geral
As autarquias locais são um dos mais eficazes pilares de desenvolvimento
do país. A função que desempenham - de proximidade, conhecimento,
competência e rapidez de atuação - não tem paralelo na administração do
Estado. Em muitos casos, o que falta em meios financeiros e humanos, sobra
em voluntarismo, dedicação e capacidade colaborativa. Infelizmente, num
país excessivamente centralizado, este nível da administração nem sempre é
olhado com bons olhos e devidamente valorizado.
O trabalho realizado durante dois anos com o município da Maia no processo
participativo da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) permitiu-nos
conhecer de perto as qualidades referidas. Nas sessões de avaliação do
trabalho produzido, estiveram quase 40 técnicos de diferentes divisões e
departamentos - pessoas competentes, dedicadas, que trabalham muitas
horas em prol da comunidade, não raras vezes em prejuízo da sua vida
pessoal e familiar.
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O município tem em desenvolvimento vários instrumentos de planeamento
para além do PDM, em áreas desde o urbanismo à mobilidade, do ambiente
à energia, das alterações climáticas ao turismo, da saúde à iluminação
pública. Está envolvido em projetos e redes internacionais (p. ex. SPARCS)
e lidera programas inovadores em vários domínios (através do Living Lab
Maia). É assinalável o esforço de capacitação técnica, uma ferramenta de
enorme utilidade para dotar o processo de decisão política de mais robustez
e coerência - ingredientes essenciais à melhoria da vida dos cidadãos, das
organizações e das empresas.
Da intensa relação de trabalho, percebe-se que há um genuíno esforço de
coordenação e cooperação entre as diferentes unidades orgânicas, com
pontes crescentemente reforçadas. Identifica-se um compromisso com
os temas estratégicos que o Plano elegeu - qualificação dos corredores
ecológicos, reforço das centralidades, aposta na mobilidade não motorizada
e valorização económica, paisagística e lúdica da ruralidade - e com o seu
aprofundamento em instrumentos de planeamento complementares. Sentese também um cuidado significativo com o envolvimento dos cidadãos e o
processo participativo do PDM parece ter ajudado a abrir portas e a facilitar
canais de diálogo.
Embora os processos não se possam medir apenas por indicadores
quantitativos, estes podem dar um sinal do interesse revelado. Durante os dois
anos de trabalho, foram realizadas mais de 50 reuniões públicas com cerca
de 1.600 participantes, com maior predominância do género masculino (66%).
Os cidadãos geraram mais de 1.000 contributos para propostas, muitos deles
de natureza semelhante, que deram origem a 144 propostas, das quais cerca
de 100 foram integradas no PDM ou noutros instrumentos de planeamento
municipal. Trata-se de um resultado global muito inspirador, que se deseja
continue através de outros exercícios de planeamento.
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Figura 60: Balanço geral do processo participativo do PDM da Maia
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5.2 Balanço com todas as equipas
técnicas do PDM
Durante todo o processo, foram realizadas reuniões periódicas de coordenação
para definição de estratégias e ajustes de metodologias com a equipa técnica
municipal responsável e a equipa do PDM. Em 28 de outubro de 2020, ocorreu
a sessão de balanço de conclusão do processo participativo, onde foram feitas
as recomendações para a versão final do PDM, já apresentadas no tópico
anterior, e definidas as estratégias futuras e de continuidade para os resultados
das ações experimentais, conforme exposto no item 3.2.3. Além das questões
mencionadas, decidiu-se organizar uma última reunião com todas as áreas
técnicas municipais, com o objetivo de procurar interrelações com o PDM
(turismo, mobilidade, cultura, educação, ambiente, agricultura, etc.).
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Figura 61: Sessão participativa do PDM da Maia
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5.3 Balanço com todas as equipas técnicas da
Câmara Municipal da Maia
Esta sessão ocorreu no dia 17 de novembro de 2020, através de uma plataforma
virtual, e contou com a presença de 39 técnicos municipais de diferentes
áreas. Foram realizadas apresentações pela equipa do PDM (estrutura final
do PDM) e do processo participativo (resultados do processo) e recolhidas
as perceções dos técnicos presentes com base na questão lançada pela Arq.
Joana Calvet, coordenadora interna do processo de revisão de PDM, sobre
a maneira como o PDM incorpora os trabalhos realizados pelos diferentes
setores. Foram mencionados os seguintes planos/instrumentos a acrescentar
aos programas setoriais, para responder às inquietudes partilhadas pelos
cidadãos durante o processo participativo:
•

Plano de Ação para a Energia e Sustentabilidade 2030;

•

Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas;

•

Plano Diretor de Iluminação Pública;

•

Plano Municipal de Saúde;

•

Mobilidade - Estudo para expansão da linha D do Metro e a ligação
entre as estações Fórum Maia - Verdes.
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Da discussão e contributos que surgiram nesta reunião, destaca-se o consenso
de que o desenvolvimento do município não se esgota no PDM - há outros
instrumentos que refletirão a estratégia de desenvolvimento territorial.
Sobre os pilares do PDM, organizados a partir da leitura das ideias dos cidadãos,
sintetizaram-se as principais recomendações para dar resposta:
•

Ambiente - PDM deve responder à agenda de preocupações ambientais;

•

Mobilidade - necessidade de atenção especial às freguesias periféricas;

•

Centralidades - combater a dispersão urbana; potenciar microcentralidades;
valorizar o património, com atenção especial à arquitetura ligada à prática
agrícola;

•

Socioeconomia - valorizar a dimensão da agricultura sustentável; tirar
partido da relação entre inovação tecnológica em contexto urbano-rural.

Os presentes trouxeram ainda outras questões a destacar:
•

A seriedade e transparência com que foram tratados os contributos
partilhados pelos cidadãos nas sessões;

•

A necessidade de avaliar com algum distanciamento o potencial do trabalho
com os mapas de memórias, que apresentam como resultado o histórico
da transformação territorial a partir dos afetos dos cidadãos e como esta
transformação tem ou teve impacto nas questões de identidade local;

•

A necessidade de trabalhar questões ambientais de microescala de forma
mais concertada, como a questão animal (animais abandonados, matilhas),
a arborização em contexto urbano (caldeiras e copas) e arranjos de espaço
público, e as questões que impactam na mobilidade e vivências cotidianas;

•

A imprescindível necessidade de manter os setores e planos articulados e
em constante diálogo;

•

A necessidade de um trabalho de monitorização e construção de indicadores
para avaliar os resultados.

Como recomendação final, sugeriu-se a realização de uma conferência sobre
todo o trabalho realizado.
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Figura 62: Sessão virtual de balanço do processo participativo do PDM da Maia com os técnicos municipais da CMM, 17 de novembro de 2020

141

5.4 Balanço com os proponentes e
participantes das ações experimentais
No dia 22 de dezembro de 2020 ocorreu, através da plataforma Zoom, uma
reunião com os proponentes e participantes das ações experimentais. Nesta
reunião foram apresentados os resultados e as propostas de continuidade
por parte da Câmara Municipal da Maia, de forma a transmitir feedback e
informar os participantes dos desdobramentos. Durante a discussão, após a
apresentação dos resultados, surgiu o compromisso - entre os proponentes
da ação Memórias da Maia e da ação de Melhoria do Espaço Público do
Castêlo da Maia e a equipa do processo participativo - para a elaboração dos
documentos de recomendações.
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Figura 63: Ação experimental “Melhoria do espaço público junto à Rua José Maria Carvalho, 24 de outubro de 2020

143

5.5 Inquéritos de avaliação
Durante todo o processo, foram enviados inquéritos de satisfação aos
participantes posteriormente à realização das sessões.
As questões no inquérito foram as seguintes:
1. Interesse do evento;
2. Acolhimento;
3. Pertinência dos conteúdos apresentados;
4. Duração do evento;
5. Satisfação global com o evento;
6. Pontos positivos do evento;
7. Pontos de melhoria do evento;
8. Por que meios de divulgação tomou conhecimento;
9. Que outros eventos gostaria de ver realizados;
10. Comentários / Sugestões.
As respostas foram obtidas através de uma escala de avaliação de 1 a 5,
sendo 1 - Mau e 5 - Muito bom.
A tabela abaixo representa a fase, número de emails enviados, número de
respostas recebidas, percentagem da amostra e média de satisfação global
por fase:
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FASE

Nº e-mails enviados

Nº e-mails recebidos

% de respostas

média de satisfação

FASE 2
DIAGNÓSTICO

271

36

13,28%

4,35

FASE 3
PROPOSTAS

234

22

9,40%

4,26

FASE 4
APROVAÇÃO

282

28

10%

4,4

Figura 64: Tabela com os resultados dos inquéritos de avaliação
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Os resultados obtidos através dos inquéritos de satisfação permitem concluir
que a opinião generalizada dos participantes que responderam é muito
positiva, quer relativamente ao modo como se desenrolaram as sessões,
quer quanto aos resultados obtidos. Tal opinião foi comum nas três fases de
participação - Diagnóstico; Propostas; Apresentação do PDM. Ainda assim, os
participantes não se coibiram de identificar tanto os aspetos que consideraram
mais positivos, como aqueles que carecem de melhoria.
No que concerne a aspetos positivos, sublinham-se a criação de uma
oportunidade de auscultação dos munícipes; a promoção de um espaço de
debate de ideias e diálogo crítico; a interação e animação conseguidas nas
sessões; a partilha de tradições, conhecimento ou memórias do território; a
organização e metodologia adotadas; a clareza de objetivos para cada sessão;
e a criação de momentos de esclarecimento e interação com os técnicos
municipais, entre outros.
Quanto a aspetos a melhorar, sublinham-se a necessidade de mais tempo
para tratar os temas; alguma dispersão pontual relativamente aos assuntos
a discutir; as condições - designadamente acústicas - de alguns espaços; a
duração de algumas sessões para além do tempo previsto; a conveniência de
ter informado antecipadamente os cidadãos dos temas a debater de modo a
qualificar a sua participação; e a necessidade de divulgação dos resultados,
entre outros.
Este conjunto de observações constitui um importante contributo para o
aperfeiçoamento das metodologias aplicadas e do tratamento dos resultados
obtidos, por parte da equipa mediadora, da equipa técnica do município e da
equipa externa.
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Os resultados completos, discriminados por fase, freguesia/sessão setorial e
questões podem ser encontrados no anexo 3.
Os resultados obtidos através dos inquéritos de satisfação permitem concluir
que a opinião generalizada dos participantes que responderam é muito
positiva, quer relativamente ao modo como se desenrolaram as sessões,
quer quanto aos resultados obtidos. Tal opinião foi comum nas três fases de
participação - Diagnóstico; Propostas; Apresentação do PDM. Ainda assim, os
participantes não se coibiram de identificar tanto os aspetos que consideraram
mais positivos, como aqueles que carecem de melhoria.
No que concerne a aspetos positivos, sublinham-se a criação de uma
oportunidade de auscultação dos munícipes; a promoção de um espaço de
debate de ideias e diálogo crítico; a interação e animação conseguidas nas
sessões; a partilha de tradições, conhecimento ou memórias do território; a
organização e metodologia adotadas; a clareza de objetivos para cada sessão;
e a criação de momentos de esclarecimento e interação com os técnicos
municipais, entre outros.
Quanto a aspetos a melhorar, sublinham-se a necessidade de mais tempo
para tratar os temas; alguma dispersão pontual relativamente aos assuntos
a discutir; as condições - designadamente acústicas - de alguns espaços; a
duração de algumas sessões para além do tempo previsto; a conveniência de
ter informado antecipadamente os cidadãos dos temas a debater de modo a
qualificar a sua participação; e a necessidade de divulgação dos resultados,
entre outros.
Este conjunto de observações constitui um importante contributo para o
aperfeiçoamento das metodologias aplicadas e do tratamento dos resultados
obtidos, por parte da equipa mediadora, da equipa técnica do município e da
equipa externa.
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Espaços de reunião - ruído, maiores,
melhores;

•

Sessões precisam de mais tempo;

•

Necessidade de respeitar tempo de
duração das sessões;

Objetivos claros;

•

Interação, participação interessante e
animada;

Diversificar formas de participação
para não desperdiçar contributos;

•

Partilha de tradições, conhecimento,
experiência, memórias;

Centrar menos no passado, programar
presente e acautelar futuro;

•

Abrir leque de recursos e problemas;

•

Aprendizagem sobre a freguesia;

•

•

Momento de esclarecimento;

Mais enfoque no PDM a rever para
concretizar ideias estratégicas;

•

Interação com técnicos.

•

Evitar desvio de temas;

•

Focar no assunto a tratar, evitar
dispersão;

•

Resumos dos porta-vozes -mais
focados nos resultados;

•

Sublinhar necessidade de divulgação
dos resultados;

•

Melhorar conhecimento do território
por técnicos;

•

Informar antecipadamente os cidadãos
dos temas a debater para qualificar
participação.

Auscultação munícipes - oportunidade;

•

Debate ideias, diálogo crítico;

•

Metodologia;

•

Organização;

•
•
•

a melhorar

positivo

•

•
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6/
Considerações
finais

6.1 Aprendizagens
O processo participativo da revisão do PDM da Maia foi um exercício inspirador
e de resultados muito positivos, podendo considerar-se um processo
pioneiro em Portugal. Recuperando as recomendações iniciais da Fase 1 Expectativas, foi pedido que este exercício fosse um momento de verdadeira
participação dos cidadãos, estivesse centrado em assuntos de interesse
coletivo, evitando o foco em questões de valorização fundiária, e, por último,
tivesse consequências - seja na melhoria das propostas do Plano, seja na
compreensão do seu valor pelos cidadãos, seja ainda na criação de melhores
canais de diálogo entre decisores, técnicos e comunidade.
O documento que se apresenta sustenta os estes compromissos. Este
exercício permitiu atingir de forma plena quatro objetivos:
1. Fornecer informação útil ao processo de planeamento;
2. Fazer pedagogia sobre a construção do sentido coletivo e a correta
transformação do território;
3. Reconhecer e valorizar recursos invisíveis da comunidade e transformálos em ações para o benefício da sociedade;
4. Corresponsabilizar os cidadãos pelas opções tomadas e mobilizá-los
para a ação coletiva.
O desafio que agora se coloca é o de dar continuidade a esta cultura de
envolvimento dos cidadãos noutros exercícios de planeamento, para que não
se perca a confiança que se granjeou ao longo destes dois anos de trabalho.
A Universidade de Aveiro sente-se imensamente grata por ter feito parte deste
trabalho.
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Figura 65: Membros da equipa do processo participativo do PDM da Maia
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6.2 Impactos
(notícias na imprensa local e nacional)
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Artigos completos em https://www.cm-maia.pt/institucional/2-revisao-ao-pdm/participacao-envolvimento/clipping

Artigos completos em https://www.cm-maia.pt/institucional/2-revisao-ao-pdm/participacao-envolvimento/clipping

Artigos completos em https://www.cm-maia.pt/institucional/2-revisao-ao-pdm/participacao-envolvimento/clipping

7/
Equipa

Câmara Municipal da Maia
Joana Calvet
Márcia Batista
Sofia Cruz
Marta Moreira
João Nuno Gusmão
João Pedro Moreira
André Tomé Ribeiro

GIPP
José António Lameiras
Martinho Augusto

Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas- L3P
Universidade de Aveiro
José Carlos Mota
Catarina Isidoro
Gil Moreira
Isabella Rusconi
Janaina Barbosa
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8/
Anexos

1# Newsletters
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2# mapas

175

10. Intervenção nas áreas industriais

3. Intervenções junto às fontes
poluidoras do rio Leça.
4. Requalificação das margens do
rio Leça (passadiços)

OBJ.9. Consolidar o sistema de recolha e
tratamento de resíduos sólidos urbanos

OBJ.8. Criar mecanismos para optimizar o
aproveitamento de água

OBJ.7. Aumentar os índices de eficiência
energética (poupança de energia) nos
setores dos serviços, residencial e
industrial

OBJ.6. Criar mais espaços verdes
públicos

OBJ.5. Resolver os focos de poluição
industriais (indústria pesada)

OBJ.4. Resolver os focos de poluição do
Rio Leça e dos aquíferos preservando a
biodiversidade existente e desenvolvendo
suas potencialidades sociais, ambientais
e económicas

Monte
Penedo

5. Desenvolvimento do
ecoturismo

Parque da
Caverneira

existentes (desporto, lazer, cultura)

7. Qualificação dos parques verdes

9.

OBJ.3. Afirmar a Maia como uma
referência na resposta às alterações
climáticas potenciando a marca Maia
ligada ao Ambiente

6. Ações de proteção da floresta
(ordenamento florestal)

ve Cria
es rd çã
t
ru es o d
e
tu
ra ass co
s
de ocia rre
es do do
p
or s às res
te
s

OBJ.2. Desenvolver a agricultura
biológica

8. Produção descentralizada de
energia renovável

como elemento catalisador do
desenvolvimento sustentável na região

1. Valorização dos terrenos agrícolas

Parque Urbano
dos Moutidos

2. Identificação de territórios piloto para
desenvolvimento de ações de mitigação

nd
es

OBJ.1. Promover sinergias entre os
espaços rurais e os espaços urbanos
preservando a qualidade de vida existente

#F1 Sessão Águas Santas 26/09/2019

AMBIENTE

gr
a

7
Mais transportes para
o centro da Maia

Ligação nó
A4 São Mamede

7

Zona do Paço

OBJ.G. Desenvolver o programa
acessibilidade para todos

OBJ.F. Gerir melhor a oferta de
estacionamento

5

São
Gemil

2

4

5

4

5

Centro Escolar da
Gandra

de

5

1

Rio Tinto

Centro Escolar da
Picua

7
2

5

Proximidade
ao Porto

1

7. Adoção de medidas de
acalmia de tráfego em locais
críticos

8. Desenvolvimento de sistema
tarifário para o estacionamento

1

Centro
escolar
Corim

2

EBS

4

3

2

EB JI
Moutidos

rotas alternativas/sistema de
informação sobre as rotas para pesados;.
SCUTS: articular protocolos

identificação de zonas prioritárias e criação de

5

2. Realização e melhorias de
passeios públicos

- plano cicloviário

1. Ampliação e articulação
rede cicloviária

(ex. Redução de tarifas)

4. Desenvolvimento de incentivos ao uso
do transporte público

3. Melhorar a mobilidade nas zonas escolares

5. Tráfego de atravessamento -

paralelepípedo)

6. Melhorar situação da malha
viária (mau estado,

São Mamede

OBJ.E. Reduzir a velocidade dos
automóveis nos aglomerados urbanos

OBJ.D. Melhorar a conectividade de
infraestruturas de mobilidade
interconcelhia (resolver tráfego de
atravessamentos, melhorar acessos às
auto-estradas e melhorar a malha viária)

OBJ.C. Melhorar a rede de transporte
público intraconcelhio, com o objetivo de
o tornar mais atrativo.

OBJ.B. Melhorar a mobilidade urbana,
desenvolvendo um sistema articulado
com interfaces intermodais
(TI/Autocarro/Metro/CP) para o efeito

OBJ.A. Reduzir o peso das deslocações
em transporte individual motorizado,
potenciando e promovendo a utilização
de modos ativos (pedonal, bicicleta)
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MOBILIDADE

A

c
e
ss
o

à

A3
?
de
Ermesin

LUGAR DO
PAÇO

7. Potenciar a implementação de usos
mistos complementares e valorizadores do
uso habitacional

3

6

2

2

2

6

MIRANTE

arquitetura vernacular

de moinhos, lavadouros e
outros exemplares de

4. Promoção da reabilitação

PICUA

JUNTA DE
FREGUESIA

ALTO DA
MAIA

territorial

2

GRANJA

1

redução da fragmentação

1. Estabilização dos perímetros urbanos e

7

BICA

2 3 4 6

3

REBORDÃOS

7

2

QUINTA DE CORM

MONTE

PISÃO

QUINTA DA CRUZ

3

MOSTEIRO

QUINTA DA
CORGA

Área de Ardegães
descaracterizada

8.Promoção de mecanismos de incentivo à
fixação e permanência de atividades
industriais nos polos constituídos

6. Promoção de habitação a custos controlados

5. Controle da especulação imobiliária

7

Zona do Paço

promoção da reabilitação do edificado devoluto

3.Qualificação do património construído e

sociabilização e lazer

como estruturador do território urbano e de

2. Reforço do conceito de espaço público

OBJ.G. Valorizar e promover os valores
patrimoniais de caráter material

OBJ.F. Valorizar os núcleos comunitários
(espaços públicos e funções)

OBJ.E. Potenciar usos mistos reforçando
a compatibilidade com o uso habitacional

OBJ.D.Preservar a diversidade
urbanística; promover o equilíbrio entre o
urbano, o rural e o industrial

OBJ.C. Controlar a dispersão urbana e a
ocupação difusa do território; densificar e
estabilizar as centralidades urbanas;
controlar as áreas de expansão

OBJ.B. Potenciar a centralidade do
Concelho e da Cidade da Maia no
contexto metropolitano

OBJ.A. Promover a integração entre a
Cidade e as Freguesias e destas entre si,
estabelecendo também relações de
complementaridade

#F1 Sessão Águas Santas 26/09/2019

CENTRALIDADES

comunitários

Criação de pontos

Criação de

Dinamização dos

centros urbanos

de encontro

comércio local

Incentivos ao

Criação de espaços

partido dos espaços
devolutos (jovens/arte/tecnologia)
Tirar

roteiros turísticos

redes de valores patrimoniais
(edifícios, moinhos, tanques/lavadouros, …)

Organizar itinerários culturais / criação de

Levantamento de eventos culturais
imateriais (festas. Tradições, …)

agrícola não

local (escolas, hipers, restaurantes)

Criação de incentivos para que terrenos da reserva
cultivados passem a ter uso;

Apoiar a venda da agricultura

verdes para escoamento dos produtos locais

comerciais (espaço público)

animação urbana /espaços

8. Organizar eventos de

Valorização dos núcleos

OBJ.9. Potenciar a prática desportiva e a
marca desporto da Maia, apostando no
Turismo Desportivo

OBJ.8. Melhorar a assistência aos idosos
(diário e permanente)

OBJ.7. Desenvolver programas
interculturais, aumentando oferta de
atividades e manter e melhorar
equipamentos

OBJ.6. Valorizar património imaterial.
Preservar identidade cultural e o
sentimento de comunidade existente

OBJ.5. Promover o património histórico,
arquitetónico e arqueológico

OBJ.4. Tirar partido das condições
logísticas, aproveitando as oportunidades
de desenvolvimento pela proximidade ao
aeroporto/aeródromo

OBJ.3. Fortalecer o comércio local

OBJ.2. Promover o cultivo e a produção
local (agricultura sustentável)

OBJ.1. Explorar a relação urbano-rural (o
melhor dos dois mundos)

#F1 Sessão Águas Santas 26/09/2019

SOCIOECONOMIA

GEMUNDE

energia) nos setores dos serviços,
residencial e industrial

PARQUE
DE AVIOSO

BARCA

ZONA DE
BANHOS

R. de Avioso

GONDIM

SANTA MARIA
DE AVIOSO
QUINTA
DA GRUTA

optimizar o aproveitamento de água

OBJ.H. Criar mecanismos para

contra incêndios (ordenamento florestal)

OBJ.G. Ações de proteção da floresta

(eólica, solar, biomassa, hídrica...)

4. Produção descentralizada de
energia renovável

impactos ambientais

3. Identificação de territórios piloto para
o desenvolvimento de ações
experimentais de mitigação de

2. Criação de locais estratégicos para
venda e distribuição de produtos
locais e ecológicos

A1

catalisador do
desenvolvimento sustentável
na região (Limpeza dos
caminhos agrícolas/públicos, ex.
Rua 28 de setembro junto ao
Ribeiro)

1. Valorização dos terrenos
agrícolas como elemento

9. Desenvolvimento do
ecoturismo

13. Criação de corredores verdes
associados às grandes estruturas de
transportes (poluição do ar e sonora)
excesso de tráfego na N14

RIBEIRA
DO
AVIOSO

e
R. 28 d
ro
b
m
B2 sete

ZONA DE
BANHOS E
NAVEGÁVEL

METRO CM

F11

ISMAI

SÃO
PEDRO
DE AVIOSO

R. Vilarinho
de Baixo

5. Intervenções para aumentar os índices
de eficiência energética (poupança de

sólidos urbanos

6. Consolidação e melhoria do sistema de
recolha e tratamento de resíduos

(indústrias, saneamento, agricultura…)

7. Intervenções junto às fontes
poluidoras do rio Leça/rio Almorode

MÃE D’
ÁGUA

lazer, cultura...)
Parque S. Pedro de Avioso,
Parque de Avioso, Quinta da
Gruta, Mãe d'água

11. Qualificação dos parques
verdes existentes (desporto,

públicos e preservar os existentes

OBJ.F. Criar mais espaços verdes

OBJ.E. Resolver os focos de poluição
(indústria, agricultura…)

R. Frederico Ulrich

8. Requalificação das margens do rio Leça/
rio Almorode (passadiços, praias fluviais,
moinhos, acesso público...) e reconstrução das
galerias ripícolas

dos impactos ambientais
(regulação, incentivos fiscais,
programas de inovação...)

10. Intervenção nas áreas
industriais para diminuição

MONTE VISO
(CAMINHO
AGRÍCOLA)

12. Arborização dos
espaços urbanos
(impermeabilização,
qualidade do ar)

referência na resposta às alterações
climáticas potenciando a marca Maia
ligada ao Ambiente (marketing territorial)

OBJ.C. Afirmar a Maia como uma

biológica

de
oro

OBJ.B. Desenvolver a agricultura

do rio Leça/rio Almorode e dos aquíferos
preservando a biodiversidade existente e
desenvolvendo suas potencialidades
sociais, ambientais e económicas

Alm
Rio

espaços rurais e os espaços urbanos
preservando a qualidade de vida existente

OBJ.D. Resolver os focos de poluição

N14
de
oro
Alm
Rio

OBJ. A. Promover sinergias entre os

#F2 Sessão Castêlo da Maia 03/10/2019

AMBIENTE

Rio
Rib Alm
e
ira orod
do e e
A
r
q
uin
ho

EB Seara

4

5

8. Desenvolvimento de sistema tarifário
para o estacionamento

4

EB Mandim

2

8

ISMAI

SÃO
PEDRO
DE AVIOSO

R. Vilarinho
de Baixo

R. Frederico
Ulrich

JI C. do Preto

GEMUNDE

EB Bajouca

7. Adoção de medidas de acalmia de
tráfego em locais críticos

estado, paralelepípedo)

6. Melhorar situação da
malha viária (mau

Conservatória

3

EB Gestalinho

BARCA

ES/EB/EB23
Castêlo da Maia

7

8

Ginásio

2

PARQUE
DE AVIOSO

EB Ferronho

MÃE D’
ÁGUA

aeronáutica no Aeródromo Vilar de Luz

OBJ.H. Potenciar a atividade

acessibilidade para todos

OBJ.G. Desenvolver o programa

OBJ.F. Gerir melhor a oferta de
estacionamento

1

vai para as piscinas
(Folgosa)

2. Realização e melhorias
de passeios públicos

4

Falta TP: entre freguesias; Gemunde; São Pedro
Avioso; ISMAI; centro da Maia; TECMAIA

4. Desenvolvimento de incentivos ao uso
do TP (ex. redução de tarifas)

6
2

EB Ferreiró

GONDIM

2

4

3. Melhorar a mobilidade (tráfego,
passeios, ciclovias) nas zonas escolares

desenvolvimento de plano cicloviário

1. Ampliação de rede cicloviária -

R. de
Avioso

OBJ.E. Reduzir a velocidade dos
automóveis nos aglomerados urbanos

infraestruturas de mobilidade
interconcelhia (resolver tráfego de
atravessamentos, melhorar acessos às
auto-estradas e melhorar a malha viária)

OBJ.D. Melhorar a conectividade de

público intraconcelhio, com o objetivo de
o tornar mais atrativo.

OBJ.C. Melhorar a rede de transporte

5. Tráfego de atravessamento - Identificação de
zonas prioritárias e criação de rotas
alternativas/sistema de informação sobre as
rotas para pesados; SCUTS: articular protocolos

desenvolvendo um sistema articulado
com interfaces intermodais
(TI/Autocarro/Metro/CP) para o efeito

OBJ.B. Melhorar a mobilidade urbana,

OBJ.A. Reduzir o peso das deslocações
em transporte individual motorizado,
potenciando e promovendo a utilização
de modos ativos (pedonal, bicicleta)
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MOBILIDADE

N14

EB Seara

JI C. do Preto

GEMUNDE

EB Bajouca

industriais nos polos

urbanos e redução da
fragmentação territorial

2. Estabilização dos perímetros

de atividades
constituídos

incentivo à fixação e permanência

4. Promoção de mecanismos de

7

8

7
Sport Club

6

Maieutica C.A.

6

PARQUE
DE AVIOSO

PISCINA

EB Gestalinho

BARCA

ES/EB/EB23
Castêlo da Maia

Conservatória

1

8

8

7

7

3

da oferta

residencial

(escolares, desportivos,
culturais) e da densidade

equipamentos

1. Valorização dos

8

nelas reside

complementem e
valorizem a vida de quem

habitacionais que

mistos em zonas

5. Implementação de usos

7

lavadouros e outros exemplares de arquitetura
vernacular

8. Promoção da reabilitação de moinhos,

3

EB Ferreiró

público(s) como
estruturador(es) do território
urbano e de sociabilização e
lazer (Praças, Largos,
Avenidas, Ruas, Jardins,
Parques...)

melhoria do(s) espaço(s)

6. Criação, consolidação ou

patrimoniais de caráter material

OBJ. G. Valorizar e promover os valores

OBJ. F. Valorizar os núcleos
comunitários (espaços públicos e funções)

OBJ. E. Potenciar usos mistos reforçando
a compatibilidade com o uso habitacional

GONDIM

SANTA MARIA
DE AVIOSO

Ginásio

6

EB Ferronho

5
SÃO
PEDRO
DE AVIOSO

EB Mandim

3

1

3

MÃE D’
ÁGUA

OBJ. D. Preservar a diversidade
urbanística; promover o equilíbrio entre o
urbano, o rural e o industrial

expansão urbana e a ocupação difusa do
território; densificar e estabilizar as
centralidades urbanas

OBJ. C. Controlar a dispersão /

devoluto

necessidade de usos mistos
(serviços) na zona industrial

3

especulação imobiliária

controlados; Controle da

3. Promoção de habitação a custos

promoção da reabilitação do edificado
(público e privado)

7. Qualificação do património construído e

Concelho e da Cidade da Maia no
contexto metropolitano (concelhos
vizinhos/área metropolitana)

OBJ. B. Potenciar a centralidade do

OBJ. A. Promover a integração entre a
Cidade e as Freguesias, e destas entre si,
estabelecendo relações de
complementaridade (habitação, indústria,
comércio, serviços, equipamentos)
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CENTRALIDADES

OBJ.H. Potenciar a prática desportiva e

arquitetónico e arqueológico

OBJ.E. Valorizar património imaterial.
Preservar identidade cultural e o
sentimento de comunidade existente

Castelo
Maia
Ginásio

Spot Club CM

Agrupamento
Escolas CM

Conservatório

BARCA

19. Incentivar a criação
de uma Escola Cívica

GONDIM

Junta
Freguesia

SANTA MARIA
DE AVIOSO

8. Organizar eventos de
animação urbana /Auscultar
jovens ISMAI para alinhar
ofertas culturais

Quinta da Gruta

Metro

SÃO
PEDRO
DE AVIOSO

23. Estimular o desporto
escolar e informal

15. Ativação de referências
identitárias (Feira das
Cebolas, Desfolhada,
Tertúlia Castelense)

16. Criação de espaços
de encontro

11. Criação de redes de valores
patrimoniais naturais e de roteiros
turísticos (Parque Avioso)

10. Potenciar a área envolvente do
Metro (ligação à Maia e ao Porto)

ISMAI

14. Aprofundar a
relação com o
ISMAI (Turismo)

10. Potenciar a área
envolvente do Metro
(ligação à Maia e ao
Porto)

GEMUNDE

1. Criação de incentivos para que
terrenos da reserva agrícola não
cultivados passem a ter uso;

idosos (diária e permanente)

OBJ.D. Promover o património histórico,

OBJ.B. Fortalecer o comércio local

MÃE D’
ÁGUA

OBJ.G. Melhorar a assistência aos

logísticas (Metro e Vias Regionais)

2. Apoiar a venda
agricultura local
(escolas, hipers,
restaurantes

a marca desporto da Maia, apostando no
Turismo Desportivo

OBJ.F. Valorizar e ampliar a oferta
cultural

OBJ.C. Tirar partido das condições

OBJ.A. Promover a produção agrícola
local (sustentável e de proximidade)
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SONAE
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N14 / Via Norte

.D
Av

e
rG

o
an
rm

ra
ei
Vi

1

5d
eo
utu
bro

EB1 JI nº2
Gueifães

Rua

1

Pavilhão
EB23 Gueifães

Piscina

GUEIFÃES

6

Casa do Povo
Vermoim

AFLUENTE
DO RIO
ALMORODE

Largo dos
Tamanqueiros

EB1 JI Gueifães

Urb. Norte Coop.

Rotunda do
Lavrador

II

Parque
dos Maninhos

Av. Dom Manuel

Urb. dos Altos

A 41

Ürb. CIdade Jardim

Escola
Secundária
da Maia

ESTÁDIO

Junta de
Freguesia

2

s
õe
Fórum Jovem da
Maia

Parque Urbano
Novo Rumo

Jardim
das Pirâmides

Praça
Parque Central

reiros

Câmara
Municipal

Maia Welcome Center

Av. Visconde de Bar

Quinta da
Boavista

Quinta
dos Cónegos

ZOO

LUGAR DO
OUTEIRO
(NASCENTE)

1
A4

VERMOIM

RIBEIRA
DOS
MOGOS

#F3 Sessão Cidade da Maia 10/10/2019

de
lmoro

AMBIENTE
OBJ. B. Afirmar a Maia como
uma referência na resposta às
Rio A

preservando a qualidade
de vida existente

de
lmoro
Rio A

sinergias entre os

CLIMÁTICAS potenciando a
marca Maia ligada ao
Ambiente
ALTERAÇÕES

OBJ. D. Criar mais
ESPAÇOS VERDES

ESPAÇOS RURAIS E
ESPAÇOS URBANOS

públicos e preservar os
existentes

OBJ. A. Promover
m
Si

o Simõe
R. August
s

e

Rio Le
ça

Porto

13

OBJ. C. Resolver os focos de poluição
do RIO LEÇA e dos aquíferos
preservando a biodiversidade existente
e desenvolvendo suas potencialidades
sociais, ambientais e económicas

SONAE

7

B

B

OBJ.A. Reduzir o peso das deslocações

em transporte individual motorizado,
potenciando e promovendo a utilização

de MODOS ATIVOS (pedonal, bicicleta)
Fórum Jovem da
Maia

7

A 41

1

N14 / Via Norte
Porto

13

OBJ.B. Melhorar a mobilidade urbana,
desenvolvendo um sistema articulado com
INTERFACES INTERMODAIS
(TI/Autocarro/Metro/CP) para o efeito

1

1

.D
Av

o
an
rm
e
rG

5d
eo
utu
bro

ra
ei
Vi

EB1 JI nº2
Gueifães

Rua

Pavilhão
EB23 Gueifães

Piscina

GUEIFÃES

1

Casa do Povo
Vermoim

2

de
lmoro

OBJ.D. Melhorar a CONECTIVIDADE de
infraestruturas de mobilidade interconcelhia
(resolver tráfego de atravessamentos, melhorar
acessos às auto-estradas e melhorar a malha viária)

2

2

Largo dos
Tamanqueiros

EB1 JI Gueifães

Parque
dos Maninhos

7

Urb. Norte Coop.

Rotunda do
Lavrador

5

VERMOIM

RIBEIRA
DOS
MOGOS

II
Av. Dom Manuel

Urb. dos Altos

3

Ürb. CIdade Jardim

Escola
Secundária
da Maia

it
Le
to
os
t
s
n
u
Sa
ug
io
aA
ón
t
Ru
n
.A
Av

TRANSPORTE PÚBLICO intraconcelhio,
com o objetivo de o tornar mais atrativo.

7

Parque Urbano
Novo Rumo

Jardim
das Pirâmides

reiros
Praça
Parque Central

Escola
Currais

Junta de
Freguesia

6

ESTÁDIO

2

Tro
fa
Tro
fa

1

Câmara
Municipal

Maia Welcome Center

Av. Visconde de Bar

6

Quinta da
Boavista

Quinta
dos Cónegos

ZOO

LUGAR DO
OUTEIRO
(NASCENTE)

1
A4

B

s
õe
s

OBJ.C. Melhorar a rede de

5

8 9

Rio A
de
lmoro
Rio A

AFLUENTE
DO RIO
ALMORODE

OBJ.E. Reduzir a VELOCIDADE DOS
AUTOMÓVEIS nos aglomerados urbanos
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MOBILIDADE

OBJ.F. Gerir melhor a oferta
de ESTACIONAMENTO

OBJ.G. Desenvolver o programa
ACESSIBILIDADE para todos
OBJ.H. Potenciar a ATIVIDADE
AERONÁUTICA no Aeródromo Vilar de
Luz
N

m
Si

o Simõe
R. August

e

Rio Le
ça

RELAÇÕES DE COMPLEMENTARIDADE
SONAE

N14 / Via Norte
Porto

13

OBJ. A. Promover a integração entre a Cidade e

OBJ. B. Potenciar a CENTRALIDADE do
Concelho e da Cidade da Maia no contexto
metropolitano (concelhos vizinhos/área
metropolitana)

CENTRALIDADES URBANAS

densificar e ESTABILIZAR AS

.D
Av

ra
ei
Vi

Pavilhão
EB23 Gueifães

Piscina

GUEIFÃES

OBJ. F. Valorizar os
NÚCLEOS COMUNITÁRIOS
entre o urbano, o rural e o industrial
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OBJ. C. Controlar a dispersão / expansão
urbana e a ocupação difusa do território;

Tro
fa
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Parque Urbano
Novo Rumo

Jardim
das Pirâmides
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Parque Central
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Municipal
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Rio A

(habitação, indústria, comércio, serviços,
equipamentos)

(espaços públicos e funções)

OBJ. E. Potenciar USOS MISTOS
reforçando a compatibilidade com o
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13
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OBJ.H. Melhorar a assistência aos
IDOSOS (diária e permanente)
OBJ.G. Valorizar e ampliar
a OFERTA CULTURAL

SOCIOECONOMIA

Rio A
de
lmoro
Rio A

Tro
fa

it
Le
to
os
t
s
n
u
Sa
ug
io
aA
ón
t
Ru
n
.A
Av

OBJ.F. Valorizar património imaterial.
Preservar identidade cultural e o

s
õe

sentimento de COMUNIDADE existente

Maia, apostando no Turismo Desportivo

OBJ.I. Potenciar a PRÁTICA
DESPORTIVA e a marca desporto da
OBJ.A. Valorizar o POTENCIAL
INDUSTRIAL da Maia
N

m
Si

o Simõe
R. August

e

Rio Le
ça
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R
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a
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Parque de Jogos

N318

CAMPOSA
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