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Expectativas para a participação cidadã
O Município de Vila Nova de Gaia promove,
durante os próximos meses, um amplo Processo Participativo aberto a todos os cidadãos para a elaboração da 2ª Revisão do
seu Plano Diretor Municipal (PDM).
A iniciativa, com o mote “Vamos Planear
Gaia Juntos?”, procura aproximar os cidadãos do planeamento do seu território.

A 2ª revisão do PDM, em elaboração pela
Divisão de Planeamento e Reabilitação
Urbana, conta com a colaboração de consultores externos e do Laboratório de
Políticas Públicas da Universidade de
Aveiro (L3P), responsável por dinamizar o
processo participativo.

Sessão com o
Executivo Municipal

No dia 15 de junho, teve lugar nos Paços do
Concelho uma sessão de apresentação ao
Executivo Municipal com o objetivo de clarificar a estratégia proposta para as próximas etapas do processo participativo e
recolher contributos quanto à metodologia
e atores a envolver, datas e ferramentas que
permitam dinamizar sessões de forma
segura face às restrições impostas pela
pandemia da Covid-19. Nesta sessão, foram
apresentadas as particularidades da revisão
do PDM relativamente às regras de adaptação do plano ao novo regime de gestão

territorial, bem como a estrutura para o
processo participativo. Os vereadores e
membros do executivo presentes tiveram
a oportunidade de manifestar as suas opiniões e contributos e o Presidente da
Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, enfatizou a importância
do processo participativo ser abrangente
a diversos perfis e faixas etárias de cidadãos e salientou a necessidade de utilizar
as metodologias adequadas para chegar
aos diferentes grupos, tais como associações e empresas.
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Sessão com a Assembleia
Municipal e Presidentes
das Juntas de Freguesia
No dia 10 de julho, foi a vez de
ouvir os responsáveis políticos
da Assembleia Municipal e os
presidentes das Juntas de Freguesia de Vila Nova de Gaia. A
sessão teve lugar no Cine
Teatro Eduardo Brazão, na
freguesia de Valadares.
Nessa sessão, mediada pelo
Presidente do Conselho de
Administração da Gaiurb EM, António
Miguel Castro, foi apresentado o Relatório
da Avaliação da Execução do PDM em
vigor, tendo sido destacados os pontos
relevantes para a segunda revisão deste
instrumento relativamente às regras de
adaptação ao novo regime de gestão territorial e à conceptualização dos chamados
“planos de terceira geração”. Sublinhou-se
a necessidade de operacionalizar e ajustar
as estratégias de ordenamento do território
concelhio associadas ao desenvolvimento
de uma nova conjuntura, como é o caso das
alterações climáticas, da mobilidade sustentável e da participação cívica, já refletida
nos eixos/objetivos fundamentais da
Agenda Gaia-2030 para o desenvolvimento
sustentável.
Posteriormente, foi apresentada a metodologia participativa, que tem como principal
objetivo estimular a apropriação do plano
por parte dos cidadãos e o envolvimento
dos autarcas, técnicos municipais e demais
atores ao longo de todo o processo.

Fez-se um apelo aos presentes para que
dessem os seus contributos sobre quais
as melhores formas de envolver os cidadãos gaienses. As apresentações foram
seguidas de questões e comentários colocados pelo público presente e os contributos foram recolhidos para integrar o
processo participativo, destacando-se e a
importância dos instrumentos de comunicação de forma a alcançar e mobilizar os
residentes e a implementação de medidas
diversificadas que permitam a maior pluralidade e heterogeneidade possível na
representatividade dos cidadãos.
O Vice-presidente da Câmara de Vila
Nova de Gaia, Patrocínio Miguel Vieira de
Azevedo, procedeu ao encerramento da
sessão, reforçando o apelo aos presentes
para que acompanhem e participem
deste trabalho, na expectativa da plena
disponibilidade de todos para abertamente discutir e construir em conjunto o
território de Vila Nova de Gaia.
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Conselho Municipal de Juventude
A primeira etapa relativa às expectativas do
processo participativo terminou com uma
sessão no dia 29 de julho com o Conselho
Municipal de Juventude, que contou com a
presença do Vereador Elísio Pinto. Numa
sessão muito participada, os jovens foram
chamados a responder à pergunta: “Como
podemos planear Gaia juntos?”. Da conversa e debate, surgiram mais de 40 sugestões
de envolvimento no processo participativo
de revisão do PDM. Para além destas propostas de natureza metodológica, foram
também referidas diversas preocupações
relativas à melhoria do espaço público, criação de áreas verdes e promoção da mobilidade suave e dos transportes públicos no
território. Os principais contributos foram
os seguintes:
- Criar momentos de convívio
presenciais onde será dada plena
voz aos jovens para partilhar
problemas e soluções;
- Adequar horários e locais das
reuniões para atender às suas
necessidades (nas JF para que
seja próximo de casa e também
nos locais de encontro dos
jovens);
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- Valorizar espaços ao ar livre
e permitir dinâmicas
multigeracionais;
- Apostar na divulgação
através dos meios de
comunicação e nos lugares
onde os jovens estão;
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- Criar oportunidade de
colaboração direta dos jovens
no planeamento dos recursos
ecológicos;
- Envolvência direta em
iniciativas juvenis como a
greve climática estudantil.
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Gaia juntos?
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estamos aqui!!
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de Revisão do PDM

Apresentação dos
resultados

Estamos já a preparar mais novidades e a ultimar a fase de diagnóstico
colaborativo que irá decorrer em breve.

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