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O Município de Vila Nova de Gaia vai pro-
mover durante   os próximos meses um 
amplo Processo Participativo para a elabo-
ração da 2ª Revisão do Plano Diretor Muni-
cipal (PDM). A iniciativa procura aproximar 
os cidadãos do planeamento do seu territó-
rio com o mote “Vamos Planear Gaia 
Juntos?” e conta com o apoio da Universi-
dade de Aveiro para o seu desenvolvimen-
to. A primeira fase do processo participati-
vo iniciou-se durante o confinamento em 
resultado da pandemia covid-19, no passa-
do dia 11 de maio.

Trabalho à distância 
com proximidade

Foram realizadas seis reuniões à distância 
que contaram com a participação de téc-
nicos dos diferentes departamentos da 
GAIURB e duas reuniões presenciais,  a 17 
de julho, com o cumprimento das regras 
de segurança e de distanciamento reco-
mendadas. Estas últimas contaram com a 
participação de técnicos de diversos 
departamentos da CMVNG e técnicos mu-
nicipais.
No total, cerca de cem técnicos puderam 
partilhar a sua visão sobre o território de 
Vila Nova de Gaia e identificar as suas 
principais fragilidades e potencialidades.

o processo participativo procura:

Formar uma visão 

consensual em torno 

dos desafios críticos 

para o território de 

Vila Nova de Gaia.

Ajudar a criar uma 

perceção da transdis-

ciplinaridade dos 

temas que afetam a 

vida do município.

Impulsionar a 

participação cidadã e 

o sentimento de 

pertença ao lugar.

Organizar espaços de 

debate sobre matérias 

de interesse público 

que tenham o propósi-

to de ser convertidos 

em ação coletiva.

Contribuir para definir 

prioridades e orienta-

ções para os investi-

mentos do Município 

de Vila Nova de Gaia.
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Em seguida, a reflexão baseou-se na 
nuvem de palavras gerada pelos contribu-
tos de cada participante que posterior-
mente partilhou a sua visão com o grupo. 
Na segunda parte, utilizando as mesmas 
ferramentas físicas  e/ou digitais, foram 
levantadas questões relativamente ao 
PDM, sobre as dificuldades e mais-valias 
do instrumento de planeamento territorial 
em vigor,  e sugeridos temas e projetos 
das diversas áreas técnicas que tivessem 
interesse relevante para a revisão do PDM.

Ponderadas as referências, os contributos 
foram analisados e organizados por 
temas e características mais referencia-
das:

Avaliação do 
território

A fase de expectativas com os técnicos mu-
nicipais da Gaiurb teve como principais 
objetivos: apresentar a metodologia do 
processo participativo; conhecer os técni-
cos e os trabalhos que têm vindo a desen-
volver, a sua relação com o planeamento do 
território e a sua perceção sobre a partici-
pação e clarificar as expectativas para a 
revisão do PDM e para o processo partici-
pativo e construir uma visão comum para o 
território de Vila Nova de Gaia.
Na primeira parte das sessões foi solicitada 
uma caracterização do território de Vila 
Nova de Gaia em três palavras, registadas 
pelos participantes de forma anónima na 
ferramenta interativa MENTIMETER ou com 
recurso aos post-its.

 dimensões de análise 
do território: 

TEMAS
do território mais destacadas:

- fragmentação/continuidade 
territorial

- diversidade

CARACTERÍSTICAS

MORFOLOGIA URBANA

PAISAGEM E AMBIENTE

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

IDENTIDADE

CULTURA E PATRIMÓNIO

SOCIOECONOMIA
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Os participantes destacaram sobretudo a 
riqueza paisagística e a diversidade am-
biental do território (22%), nas quais os 
recursos naturais foram referidos como 
potenciais fatores estruturantes. Ressalta-
ram também as preocupações com a mor-
fologia urbana (26%), principalmente nas 
questões da legibilidade do território, da 
dispersão urbana e da qualidade do espaço 
público.  

Num segundo nível, referiram as acessibili-
dades e as suas implicações no território, 
com especial enfoque sobre a mobilidade 
(20%), assinalando como aspetos positivos 
os acessos exteriores e atravessamentos e 
como negativos a rede de mobilidade 
urbana intra-concelhia e as barreiras físicas 
causadas pelas infraestruturas viárias de 
diversas escalas.

As referências sobre a cultura e o patri-
mónio (8%) revelaram a importância do 
tema num contexto de complexas escalas 
territoriais e o seu papel para a legibilida-
de territorial, sendo mencionada a neces-
sidade de identificar zonas de interesse 
patrimonial e ambiental como locais privi-
legiados de intervenção. 

Quanto ao tema da socioeconomia (10%), 
destacaram-se preocupações relativas ao 
turismo, às relações de proximidade à 
cidade do Porto e à posição estratégica 
no contexto metropolitano, para além de 
questões sobre habitação, educação, em-
prego, participação cívica e desigualda-
des sociais.

Foi amplamente destacada a identidade 
de Vila Nova de Gaia,  a capacidade de 
inovação e o valor dos diversos núcleos 
territoriais de base que  necessitam ser 
preservados (13%).

Contributos 
por temas

26%

10%
8%

13%
20%
22%

Morfologia Urbana
Paisagem e Ambiente
Acessibilidade e Mobilidade
Identidade
Cultura e Património
Socioeconomia

Distribuição dos contributos sobre o território de Vila Nova de 
Gaia por temas.

Combinação de cenários de características referenciadas para 
o território de Vila Nova de Gaia por temas. 

morfologia 
urbana

cultura e 
património

paisagem e 
  ambiente

acessibilidade 
 e mobilidade

identidade

socioeconomia

FRAGMENTAÇÃO

DIVERSIDADE



4.
Iniciativas 

Experimentais

Vamos planear 
Gaia juntos?
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ETAPAS
DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO

PDM

2.
Expectativas 

do PDM
Diagnóstico 
Colaborativo

1 .

6 .

3.
Propostas dos 
cidadãos e dos 

atores locais

5.
Proposta �nal 

de Revisão do PDM
Apresentação dos 

resultados

estamos aqui!!

ACOMPANHE E PARTICIPE
https://www.gaiurb.pt/p/revisaodopdm

Está aberto o período para participação pública preventiva. 
O prazo decorre entre o dia 3 de junho e o dia 7 de agosto. 


