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Quem somos

Um laboratório dedicado ao 

desenvolvimento de projectos de 

investigação de curta e média duração, 

relacionados com os temas do 

ordenamento do território e urbanismo, a 

funcionar em resposta aos desafios 

colocados por instituições públicas, 

empresas e organizações do terceiro sector.
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Alguns exemplos da atuação do L3P



Dinamização
do Processo

Participativo
PROPOSTA DE DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO 

PARTICIPATIVO DE REVISÃO DO PDM



Etapas do processo 
participativo



ETAPA 1
Expectativas do PDM

Photo by Àlex Folguera on Unsplash

PARA QUE QUEREMOS O PDM?
QUE TERRITÓRIO DESEJAMOS?

Créditos: MUNICÍPIO DE VALONGO

https://unsplash.com/@afolguera?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.cm-valongo.pt/pages/575?news_id=1797


ETAPA 1 
expectativas

EXECUTIVO MUNICIPAL
Sessão de apresentação e recolha de 
expectativas

ASSEMBLEIA MUNICIPAL E 
JUNTAS DE FREGUESIA
Sessão com representantes: 
apresentação, recolha de expectativas 
e propostas de engajamento

TÉCNICOS MUNICIPAIS
Oficinas participativas para recolha 
das expectativas e proposição de 
engajamento

COMUNIDADE ESCOLAR
Sessão com representantes das 
Associações de Pais e Direções dos 
Agrupamentos Escolares



ETAPA 2
Diagnóstico colaborativo

Elaboração de um diagnóstico partilhado do 
território municipal e de cada uma das 
freguesias

Sessão participativa na Maia  
Foto: L3P



ETAPA 2 
diagnóstico

FREGUESIAS
Organização de reuniões por freguesia 
para produzir um diagnóstico partilhado 
do território municipal (PDM);
Levantar memórias, identidades, 
reconhecer o território colaborativamente;
Modelo misto ou digital.

MEMÓRIAS COLETIVAS
Recolha de memórias na segurança 
do lar: caderno ou carta-convite com 
selo de retorno para envio de 
contribuições.

SESSÕES SETORIAIS
Diagnósticos temáticos;
Atividades específicas com empresários, 
PME’s, agentes culturais, organizações 
ambientais, agricultores, etc.



Etapa 2 
diagnóstico
Produção dos mapas de 
memórias

Exemplos de Mapas de Memórias



ETAPA 3
Propostas dos 
cidadãos 

Organização de sessões temáticas para a 
conceção das propostas dos cidadãos e dos 
atores locais para ações experimentais

Ação de descontaminação do Fojo das Pombas  
Créditos: MUNICÍPIO DE VALONGO

https://www.cm-valongo.pt/pages/575?news_id=1797


Etapa 3 
propostas

Elaboração de sessões temáticas para a 
conceção das propostas dos cidadãos e 
dos atores locais; 
Temas sugeridos: Ambiente, Mobilidade, 
Questões Sociais, Economia, Habitação, 
Centralidades.

Mapa dos atores de Valongo e exemplo de sessão de propostas temáticas



ETAPA 4
Ações experimentais

Encontros com o Parque - 1ª Edição  - "Biogeodiversidade e outros". 
Créditos: Parque das Serras do Porto

https://www.facebook.com/groups/festaPSeP/media


Etapa 4
ações 
experimentais

Seleção, planeamento e execução de ações 
experimentais de teste de propostas dos 
cidadãos em resultado do processo 
participativo do PDM;
Os cidadãos proponentes atuam em 
conjunto com as equipas da CMV e UA na 
elaboração e ativação das suas propostas.

Reflorestação de Floresta autóctone - Valongo, 2020
Créditos: Município de Valongo

https://www.cm-valongo.pt/pages/575?news_id=1776


ETAPA 5
Acompanhamento final 
na Revisão do PDM

5ª Sessão Participativa PSep no Centro Escolar de Recarei. 
Foto: L3P|UA



Etapa 5
acompanhamento 
final na Revisão
do PDM

Apresentação da Proposta 
de Revisão do PDM
Apoio à apresentação da Proposta 
de Revisão do PDM de Valongo a 
submeter à Discussão Pública;
Apoio à revisão do Relatório de 
Ponderação das participações 
recebidas. 

Relatório não técnico
Produção de um Relatório do 
Plano, documento não técnico, 
para facilitar a compreensão do 
plano pelos cidadãos;
Divulgação através das 
plataformas.



Etapa 5 
resultados

EXPOSIÇÃO
● Apoio na elaboração e exposição 

dos resultados (exposição 
itinerante do processo 
participativo);

● Publicação sobre o Processo 
participativo da Revisão do PDM 
de Valongo.

Exposição do Eixo Atlântico - Ermesinde. 2017
Créditos: Município de Valongo

https://www.eixoatlantico.com/pt/noticias/cidades/2734-o-parque-urbano-de-ermesinde-en-valongo-acolle-a-exposicion-conmemorativa-do-eixo#galleryfecb722248-14


Ferramentas

Como será a dinamização e a divulgação 
do processo participativo



presenciais

MAPEAMENTO
colaborativo durante as 

sessões presenciais

Ferramentas

DIAGRAMAS 
colaborativos (lotus)  

com post-its

MEMÓRIAS
envolvimento cidadão 
para além das sessões

REUNIÕES 
presenciais dinamizadas 

pela equipa UA e técnicos 
CMV
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digitais

REUNIÕES 
online dinamizadas 

pela equipa UA 

Ferramentas

DIAGRAMAS 
digitais 

interativos

REDES
sociais e plataformas 

colaborativas

MAPEAMENTO
de forma digital e 

colaborativa
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Newsletters do Processo Participativo de revisão do PDMV

Conteúdo 
escrito

Produção de newsletters para 
divulgação de todo o processo 
participativo

Carta participativa - agenda dos 
cidadãos

Mapas de memórias e 
cartografia temática

Relatório não técnico do PDM



L3P@ua.pt
http://laboratorio3p.web.ua.pt/
facebook.com/laboratoriodeplaneamento

OBRIGADO!
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