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1.  Introdução 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da 1ª revisão do 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Guimarães. 

 

1 .1 .  Objet ivos e  metodologia  

A AAE é “um instrumento de avaliação de impactes de natureza estratégica” (Partidário, 2007), que tem como 

principais objetivos: 

 Assegurar uma visão estratégica e uma perspetiva alargada em relação às questões ambientais, num 

quadro de sustentabilidade; 

 Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto as opções estão em 

discussão; 

 Auxiliar na identificação, seleção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face aos objetivos de 

ambiente e desenvolvimento; 

 Detetar problemas e oportunidades, sugerir programas de gestão e monitorização estratégica; 

 Assegurar processos participados e transparentes, que envolvem todos os agentes relevantes; 

 Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento. 

Para a elaboração da AAE da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Guimarães, seguiram-se as 

orientações do “Guia de boas práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações Metodológicas” (2007) 

da Agência Portuguesa do Ambiente e do Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território da DGOTDU. 

Numa 1ª fase procedeu-se à definição do âmbito da AAE, que resultou no Relatório dos Fatores Críticos para a 

Decisão (FCD). Nessa fase procedeu-se à a) identificação e entendimento do objeto de avaliação e b) definição dos 

Fatores Críticos para a Decisão. 

Os FCD estruturaram a avaliação estratégica e decorreram do contexto e da escala em que a AAE foi realizada. Os 

FCD foram identificados em função da integração dos seguintes elementos: 

 Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE, com as macro-orientações de política nacional, 

europeia e internacional, e os objetivos e metas de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e 

de sustentabilidade; 
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 Questões Estratégicas (QE) fundamentais, que traduzem os objetivos estratégicos do plano e o seu 

potencial com implicações ambientais: 

 Fatores Ambientais (FA) pertinentes para a avaliação, selecionados em face do alcance e da escala do 

objeto de avaliação. Definem-se com base nos fatores ambientais estabelecidos pelo DL n.º 232/2007, de 

15 de Junho. 

Em suma, identificaram-se as orientações nacionais e internacionais em matéria de ambiente e sustentabilidade, 

que foram cruzadas com as questões estratégicas da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Guimarães. 

Este cruzamento permitiu a seleção de um conjunto de fatores ambientais e de sustentabilidade. Definiram-se ainda 

as autoridades competentes e o público relevante para envolvimento e participação no processo de AAE. 

Na 2ª fase utilizou-se a seguinte metodologia: 

1. Análise das principais tendências ligadas aos FCD 

Efetuaram-se diagnósticos adaptados à escala de análise e avaliação, atendendo aos problemas ambientais 

pertinentes (relevantes) para o plano. Foram analisadas as principais tendências em três momentos: passado 

histórico, situação atual e tendências futuras. A avaliação das tendências futuras considerou os cenários de 

planeamento e contemplou as tendências de evolução na ausência do plano.  

2. Avaliar oportunidades e riscos 

A avaliação das oportunidades e riscos adotou como referencial o Quadro de Referência Estratégico, recorrendo à 

análise SWOT. 

3. Propor diretrizes de planeamento ou programação, monitorização, gestão e avaliação. 

As diretrizes destinadas a prevenir e evitar ou reduzir os efeitos adversos foram estabelecidos para cada FCD 

identificando temas para o programa de seguimento.  

 

2.  Identi f icação e entendimento do objeto de aval iação  

A 1ª revisão do PDM de Guimarães, para além de consubstanciar um modelo de organização territorial, reveste a 

natureza de instrumento orientador das estratégias de desenvolvimento do território concelhio, assente em objetivos 

definidos para quatro áreas chave – modelo urbano, qualificação ambiental e infraestruturas e sistemas de 

mobilidade e base económica e emprego que se apresentam de seguida. 

 

1. Modelo Urbano 

Objetivo geral: Nuclearização e qualificação dos aglomerados urbanos, promovendo o seu funcionamento em rede 
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Objetivos específicos: 

 Afirmação da cidade de Guimarães no contexto regional; 

 Afirmação do centro histórico como parte integrante da cidade e exemplo de qualificação do espaço 

público e do edificado, quer público, quer privado;  

 Consolidação e densificação da primeira periferia da cidade de Guimarães em relação ao centro histórico 

e expansão da sua área urbana para norte e poente – Creixomil, Silvares, Fermentões e Urgezes - 

motivada quer pelo investimento realizado em acessibilidades e equipamentos, quer pela condicionante 

física da Penha; 

 Consolidação das vilas, que se apresentam como estruturas intermédias de proximidade das freguesias à 

cidade, apostando no reforço de singularidade de cada uma delas e na nuclearização e valorização das 

suas áreas centrais, dotando-as de um conjunto de serviços e equipamentos complementares à cidade de 

Guimarães; 

 Contenção do disperso dentro do limite das áreas afetadas por este tipo de povoamento, evitando a 

criação de novas áreas de expansão urbana em zonas não infraestruturadas e sensíveis do ponto de vista 

paisagístico e biofísico; 

 Valorização do património que deverá extravasar o centro histórico e expandir-se a todo o concelho, 

valorizando a memória de qualidade da História e a sua importância para a identidade e afetividade dos 

cidadãos com a sua cidade; 

 Clarificação de usos de solo e funções, assegurando a compatibilização da função industrial com a função 

habitacional e salvaguardando uma localização estratégica de parques e unidades industriais relevantes; 

 Qualificação ambiental dos espaços urbanos e a sua articulação com os espaços rurais, protegendo e 

promovendo os sistemas integrantes da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

2. Qualificação ambiental 

Objetivo geral: Estabilidade física e sustentabilidade ecológica 
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A Estrutura Ecológica Municipal (definição), a Reserva Ecológica Nacional (redefinição) e a Reserva Agrícola 

Nacional (redefinição) são as principais figuras que contribuem para a prossecução do presente objetivo geral, que 

tem como principais objetivos específicos: 

 Proteção e valorização dos valores e recursos naturais, paisagísticos e culturais; 

 Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

 Prevenção dos riscos naturais; 

 Potenciar a multifuncionalidade dos espaços, integrando a proteção e conservação com a atividade 

residencial, produtiva, de recreio e lazer; 

 Criação de um continuum naturale (estruturado sobretudo a partir das linhas de água ou de cumeada) em 

complementaridade com o continuum culturale (principalmente a partir das redes de circulação); 

 Sensibilização ambiental; 

 Qualificação urbanística e requalificação / valorização específica do património arquitetónico concelhio; 

 Maximização das infraestruturas habilitantes para construção já instaladas no terreno (abastecimento de 

água e saneamento) e qualificação ambiental (exemplo: SIDVA) 

 

3. Infraestruturas e sistemas de mobilidade  

Objetivo geral: Rentabilização das infraestruturas e reforço dos sistemas de mobilidade 

Objetivos específicos 

 Rentabilização das infraestruturas viárias existentes, potenciando o aproveitamento da sua capacidade 

máxima; 

 Assegurar a acessibilidade interna do concelho (nomeadamente entre vilas e a cidade); 

 Assegurar ligações eficazes de Guimarães (e suas áreas industriais e de atividades mais expressivas) à 

região e país (variantes e ligação à autoestrada); 

 Promoção de outras formas de circulação e transporte para além da automóvel, como seja o comboio 

(através da salvaguarda de um canal para uma possível linha de caminho de ferro que garanta a ligação 



 
                                                                           

            TRAJECTÓRIAS      CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.             1ª Revisão do PDM de Guimarães 

              
Avaliação Ambiental Estratégica – Resumo Não Técnico     7I24 

 

de Guimarães e Braga), a bicicleta (através da salvaguarda de percursos/ ciclovias) ou mesmo o peão 

(com o estudo da área central da cidade; através do programa PAGUS, que visa reorganizar toda a 

circulação automóvel nesta área, racionalizando circulações automóveis e promovendo o conforto 

pedonal).  

 

4. Base económica e emprego 

Objetivo geral: Reforço da competitividade 

Objetivos específicos 

 Diversificação das atividades económicas, apostando no: 

o  Comércio - criação de áreas comerciais que, de forma concentrada, respondam à procura existente 

de médias e grandes superfícies, 

o Turismo, extravasando o centro histórico e evidenciando as potencialidades de todo o concelho e 

respetivas especificidades como a rota patrimonial da indústria, as termas de Caldelas ou a Citânia de 

Briteiros, 

o Logística a uma escala regional; 

 Contenção da dispersão industrial, compatibilizando a função industrial com a função habitacional; 

 Otimização das zonas industriais existentes, nomeadamente através de:  

o Interligação viária (Via do Ave),  

o Ligação eficaz à rede viária arterial do concelho,  

o Otimização/reforço infraestrutural,  

o Possíveis expansões, 

o Progressiva conversão em áreas empresariais qualificadas. 

 Potenciar novos, grandes e qualificados investimentos, aproveitando a existência de equipamentos como a 

Universidade do Minho ou o AvePark  
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3.  Definição de Fatores Crít icos para a Decisão  

Conforme referido anteriormente os FCD estruturam a avaliação estratégica e são identificados em função dos 

elementos descritos de seguida. 

3.1 .  Quadro de Re ferência  Estratégico  

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE identifica as macro-orientações de política nacional, 

europeia e internacional, e os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade. 

  

Imagem 1: Principais instrumentos de política 

Adaptado do Plano de Implementação da ENDS – PIENDS, Junho de 2006 

 

O PDM é um instrumento de planeamento fundamental para a aplicação das estratégias definidas a nível regional, 

nacional e internacional ao nível local, por isso deve articular-se com os planos de diversas áreas, conforme 

ilustrado na figura acima apresentada. 

Existe uma grande convergência entre as questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objetivos 

dos instrumentos que orientam o planeamento estratégico nacional e regional. 

Os instrumentos que apresentam menos interligações são, compreensivelmente, os de carácter sectorial. 

PNPOT 

PROT-N 

QREN 

PROF-BM 

PBH   Ave 

1ª Revisão do PDM de 

Guimarães 
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A questão estratégica “geração de valor” destaca-se pelo elevado número de interligações fortes que apresenta, 

seguida pela “proteção e valorização ambiental e paisagística”, com interligações sobretudo nos instrumentos de 

carácter sectorial. 

 

3 .2 .  Fatores  ambienta is  

Os fatores ambientais definem o âmbito ambiental relevante e estão definidos na alínea e) do n.º1 do art. 6º do DL 

232/2007 de 15 de Junho: biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores 

climáticos, bens materiais, património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico e a paisagem. 

Os fatores ambientais a analisar, e que contribuem para os FCD, devem ser ajustados a cada caso específico, 

função da focagem estratégica, da escala de avaliação e, consequentemente, da sua relevância. 

 

3.3 .  Fatores  Crí t icos para  a  Decisão  

Em resultado das correspondências entre as questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de Guimarães e o Quadro 

de Referência Estratégico e considerando os fatores ambientais legalmente definidos identificam-se um conjunto de 

áreas estratégicas de convergência para o desenvolvimento sustentável e para o ambiente, que constituem os 

Fatores Críticos para a Decisão (FCD) da 1ª revisão do PDM de Guimarães: 

 Coesão territorial – inclui as questões de equidade no acesso a equipamentos, acesso e rentabilização de 

infraestruturas viárias e de saneamento básico e mobilidade para todos; 

 Recursos naturais – compreende a proteção e valorização dos recursos naturais e prevenção dos riscos 

naturais; 

 Património cultural e paisagístico – atende à proteção e valorização do património concelhio, enquanto 

fator de diferenciação territorial e preservação da identidade concelhia; 

 Geração de valor – aborda o capital de recursos naturais, humanos e infraestruturais relevantes para a 

geração de valor no concelho. 

 



 
                                                                           

            TRAJECTÓRIAS      CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.             1ª Revisão do PDM de Guimarães 

              
Avaliação Ambiental Estratégica – Resumo Não Técnico     10I24 

 

3.4 .  Convergência  entre  os fatores  ambienta is  e  os FCD  

Interessa agora verificar o grau de convergência dos fatores críticos com os fatores ambientais referidos DL 

232/2007 de 15 de Junho, anteriormente referidos, pelo que se elaborou a tabela de dupla entrada apresentada de 

seguida.  

Da análise da tabela abaixo apresentada infere-se que:  

 Todos os FCD apresentam uma grande convergência com os fatores ambientais, com um mínimo de três 

e um máximo de sete correspondências; 

 Os fatores ambientais alvos de uma avaliação mais superficial serão os fatores climáticos, pela sua menor 

convergência; 

 Os fatores ambientais “património cultural”, “população”, “bens materiais”, “água” e “solo”, pelo elevado 

número de correspondências que apresentam, serão alvo de cuidada avaliação. 

 

Tabela 1: Convergência entre os FCD da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os Fatores Ambientais 
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Biodiversidade  X   

Fauna  X   

Flora  X X  

Paisagem   X  

Património Cultural   X X 

Fatores Climáticos     

População X X X X 

Saúde Humana X    

Bens materiais X X  X 

Água X X   

Solo X X   

Atmosfera X    
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3.5 .  Anál ise  in tegrada pa ra  cada FCD 

Conforme referido anteriormente, entende-se por FCD as dimensões de análise que estruturam a avaliação a ser 

desenvolvida posteriormente. Os critérios, por sua vez, devem ser entendidos como questões pertinentes 

associadas a cada FCD, que permitam estruturar a análise. A estes associam-se objetivos de sustentabilidade e 

indicadores que permitam monitorizar a 1ª revisão do PDM de Guimarães. 

Tabela 2: Critérios e objetivos por fator crítico de decisão 

F
C

D
 

Critérios Objetivos de sustentabilidade 

C
o

es
ão

 T
er

ri
to

ri
al

 Uso do Solo 

 

Racionalizar o uso urbano do solo 

Assegurar a espacialização das políticas económica, social, cultural e 

ambiental 

 Mobilidade 

Promoção de outras formas de circulação e transporte para além do 

automóvel 

Redução da emissão de gases com efeito estufa 

Infraestruturas de 

saneamento básico 

Programar as áreas urbanas tendo em conta as redes existentes e 

programadas 

Rentabilização das redes 

P
at

ri
m

ó
n

io
 

P
ai

sa
g

ís
ti

co
 e

 

C
u

lt
u

ra
l 

Património arquitetónico Preservação e valorização do património arquitetónico 

Património arqueológico 
Preservação e valorização do património arqueológico 

 

Identidade 

Reforço da identidade do território  

Proteger o carácter e a diversidade da paisagem 

R
ec

u
rs

o
s 

N
at

u
ra

is
 Riscos naturais Proteger pessoas e bens 

Floresta 

Controlar as monoculturas de espécies de rápido crescimento e as invasoras 

lenhosas 

Proteção das espécies florestais autóctones e das folhosas de folha caduca 

Defesa da floresta contra incêndios 

Recursos hídricos Proteção dos leitos dos cursos de água e respetivas margens  

Fragmentação de 

ecossistemas 

Evitar a fragmentação de habitats e promover a obtenção do continuum 

naturale 

G
er

aç
ão

 

d
e 

V
al

o
r Atratividade Captação de investimento 

Especificidades territoriais Valorização dos recursos específicos 

Âncoras de desenvolvimento 
Aproveitamento do potencial que decorre da existência de estruturas como a 

Universidade do Minho e o Parque de Ciência e Tecnologia 
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4. Situação atual  e tendências de evolução sem plano  

 

FCD Sub-temas Situação Atual 
Tendências de 

evolução sem Plano 

Coesão territorial 

Uso urbano do solo   
 

Acessibilidade e transportes  
 

Redes  
 

Paisagem e património cultural  

Património Cultural  
 

Paisagem  
 

Recursos naturais 

Floresta  
 

Riscos naturais  
 

Água  
 

Fragmentação de ecossistemas  
 

Geração de valor 

Atratividade  
 

Especificidades territoriais  
 

Âncoras de desenvolvimento  
 

 

 

Tendências de 

evolução 

   

Negativa 

Afastamento dos objetivos e metas 
Sem alteração significativa 

Positiva 

Aproximação aos objetivos e 

metas 

 

Distância à situação 

desejável 

(objetivos e metas) 

    

Muito distantes Distante Próximo Muito próximo 
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5.  Avaliação 

Pretende-se ao longo do presente capítulo sumariar as principais conclusões da análise por FCD, ao nível das 

oportunidades e riscos, bem como das respetivas recomendações. Termina-se o subcapítulo com um quadro 

síntese. 

 

Tabela 3: Impactes por linha de Acão estratégica da revisão do PDM de Guimarães para o FCD “coesão territorial” 

Critério Linhas de ação Oportunidades Riscos 

Uso urbano do 

solo 

Estruturação do sistema urbano do 

concelho, através de uma clara 

hierarquização dos núcleos 

urbanos e do seu efetivo 

funcionamento em rede 

Regeneração urbana e reforço 

da urbanidade, que se traduzem 

num aumento da qualidade de 

vida dos residentes e num 

reforço da atratividade das áreas 

urbanas 

Fixação de população nas vilas 

Manutenção ou reforço da 

desestruturação urbana das vilas 

de nível 2, decorrentes da aposta 

na sua afirmação. 

Congestionamento, sinistralidade e 

conflitos funcionais das EN que 

servem as vilas podem dificultar o 

seu funcionamento em rede 

Criação criteriosa de novas zonas 

industriais 

Localização privilegiada, logo 

atrativa, das novas zonas 

industriais, o que se traduz em 

importantes benefícios 

económicos 

 

Abandono das zonas industriais 

existentes 

Contenção do difuso 

Utilização mais racional e 

eficiente das infraestruturas e 

equipamentos, com o 

consequente aumento da 

qualidade ambiental e da 

qualidade de vida 

Abandono das zonas urbanas 

excêntricas 

Acessibilidades e 

transporte 

Proposta de prolongamento da 

linha ferroviária de Guimarães até 

Braga, passando pelo polo 

universitário e AvePark 

Melhoria das acessibilidades ao 

polo universitário e AvePark 

Extinção da pista de cicloturismo 

existente 

Estruturação da rede viária, 

designadamente através da criação 

de um patamar intermédio entre a 

rede regional e a rede local 

 

Melhoria da acessibilidade e 

mobilidade  

Diminuição do 

congestionamento, sinistralidade 

e conflitos funcionais das EN 

 

Redes 

Programação de áreas urbanas, 

tendo em conta as redes de 

drenagem de águas residuais e 

abastecimento de água existentes 

e programadas 

 

Aumento dos níveis de 

atendimento no abastecimento 

de água e saneamento básico, 

com o consequente aumento da 

qualidade ambiental e 

habitacional 

Cofinanciamento para a 

expansão de redes de 

abastecimento de água e 

saneamento 

Baixas percentagens de adesão 

aos sistemas públicos de 

abastecimento de água e de 

saneamento 

Aposta na criação de 

equipamentos nas vilas de 2º nível 

Aposta do QREN na rede escolar 

Projeto “Quadrilátero” – redes 

urbanas para a competitividade e 

inovação 

Diminuição da acessibilidade a 

equipamentos, decorrentes do 

funcionamento em rede das vilas 

de 2º nível 
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Tabela 4: Impactes por linha de ação estratégica da revisão do PDM de Guimarães para o FCD “património paisagístico e 

cultural” 

Critério Linhas de ação Oportunidades Riscos 

Paisagem 

Preservação da paisagem nas 

áreas de Espaço agrícola, florestal 

e agroflorestal  

Valorização da paisagem como 

fator de diferenciação, logo 

indutor de dinâmicas económicas 

O abandono da atividade agrícola e 

florestal, as edificações em solo 

rural e o carácter dinâmico da 

paisagem, dificultam as ações para 

a preservação/valorização da 

paisagem 

Património 

cultural 

Valorização e preservação do 

património, nomeadamente através 

da definição de diretrizes 

referenciais a privilegiar nas 

intervenções a realizar nos 

“Imóveis de Valor Patrimonial Não 

Classificados” 

Valorização do património como 

fator de diferenciação, indutor de 

dinâmicas económicas 

Aumento da oferta cultural 

Aumento da atividade turística, 

de recreio e de lazer 

A degradação de algum património 

arquitetónico e a reduzida 

qualidade estética da área 

envolvente a alguns imóveis com 

interesse patrimonial podem 

dificultar a sua 

preservação/valorização 

Degradação do património 

resultante das pressões resultantes 

da intensificação das atividades 

turísticas associadas. 
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Tabela 5: Impactes por linha de ação estratégica da revisão do PDM de Guimarães para o FCD “recursos naturais” 

Critério Linhas de ação Oportunidades Riscos 

Floresta 

Redefinição da Reserva Ecológica 

Nacional 

Normas regulamentares relativas à 

preservação de espécies florestais 

autóctones e à contenção de 

espécies de rápido crescimento 

Valorização e preservação da 

floresta, enquanto recurso 

natural 

Contribuição da floresta na 

prevenção e mitigação dos 

efeitos de acidentes naturais 

Proliferação de monoculturas e de 

espécies de rápido crescimento. 

Permissão para ações e operações 

urbanísticas em áreas florestais, 

aumentado o risco de incêndio 

Riscos naturais 

Redefinição da Reserva Ecológica 

Nacional 

Delimitação das zonas inundáveis 

do concelho de Guimarães e 

definição das respetivas 

condicionantes 

Identificação das áreas de risco de 

incêndio elevado e muito elevado e 

definição das respetivas 

condicionantes 

Salvaguarda de áreas de risco 

Aumento da segurança de 

pessoas e bens 

Aumento da qualidade ambiental 

dos recursos hídricos e florestais 

 

Permissão para ações e operações 

urbanísticas em áreas florestais e 

em áreas inundáveis 

Uma maior concentração de 

pessoas e bens pode levar a que, 

na ocorrência de acidentes, os 

danos sejam de maior magnitude. 

Água 

Redefinição da Reserva Ecológica 

Nacional 

Ligação entre a proposta de áreas 

urbanas e áreas infraestruturadas 

ao nível da rede de saneamento 

Aumento da taxa de cobertura das 

redes de saneamento 

Proteção das linhas de água 

Aumento da qualidade da água, 

devido ao aumento da taxa de 

cobertura das redes de 

saneamento 

Valorização e recuperação das 

margens dos rios, com efeitos 

positivos na melhoria da 

qualidade ambiental e 

consequentemente na proteção 

das espécies faunísticas e 

florísticas 

Manutenção de indústrias nas 

margens dos rios 

Poluição das linhas de água devido 

a descargas industriais e 

domésticas devido à inexistência 

de redes de saneamento nalguns 

locais 

Fragmentação de 

ecossistemas 

Continuidade de espaços verdes 

Contenção do disperso 

Preservação dos recursos 

naturais 

A construção das redes pode 

conduzir à alteração de uso do 

solo, destruição de habitats e efeito 

barreira 
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Tabela 6: Impactes por linha de ação estratégica da revisão do PDM de Guimarães para o FCD “geração de valor” 

Critério Linhas de ação Oportunidades Riscos 

Atratividade 

Criação de “Zonas de construção 

de atividades e de logística”, 

devidamente infraestruturadas 

Aumento da atratividade de 

atividades económicas 

Reforço do dinamismo 

económico do concelho 

Concentração de atividades 

económicas 

O acesso a algumas das “Zonas de 

construção de atividades e de 

logística” faz-se por EN com graves 

problemas de congestionamento, 

sinistralidade e conflito funcional, o 

que pode diminuir a sua 

atratividade 

Proximidade concorrencial de 

Braga 

Crise da fileira do têxtil e vestuário 

Especificidades 

territoriais 

Estruturação do sistema urbano do 

concelho, através de uma clara 

hierarquização dos núcleos 

urbanos e do seu efetivo 

funcionamento em rede, 

promovendo as suas 

especificidades  

Criação de um nível específico da 

EEM (Nível II) que tem como 

objetivo a valorização das 

especificidades territoriais do 

território 

Valorização e preservação das 

especificidades territoriais 

“Guimarães Capital Europeia da 

Cultura 2012” poderá induzir à 

aceleração da valorização / 

requalificação de algumas 

especificidades 

Degradação da paisagem e de 

determinado património cultural 

Âncoras de 

desenvolvimento 

AvePark e Universidade do Minho, 

integradas no nível 1 na hierarquia 

do sistema urbano do concelho 

A geração de valor destas zonas 

pode ser potenciada através de 

uma adequada ligação 

empresas/Universidade 

Know-how existente pode 

conduzir à instalação de 

atividades de muito valor 

acrescentado 

Pouca abertura das instituições de 

ensino superior à sociedade civil 

 

Diretrizes de planeamento para o FCD “Coesão Territorial”: 

 Requalificação em detrimento da construção nova, sobretudo no que se refere a edifícios industriais; 

 Promover a densificação urbanística das áreas que possuem já um alto grau de infraestruturação de 

suporte (viária, abastecimento de água, saneamento); 

 Fixar parâmetros urbanísticos – frente de terreno para arruamento público e área de terreno – mais 

alargados e exigentes (aumentar a frente do terreno, fixar uma área mínima de terreno) para as áreas 

territoriais consideradas excêntricas e, do ponto de vista de apropriação territorial, a controlar e conter; 

 Aposta nas especificidades dos diferentes aglomerados urbanos; 

 Fomento da centralidade e a nuclearização das áreas urbanas nomeadamente através do reforço de 

serviços / comércio de proximidade, agilização de licenciamento e eventual discriminação positiva a nível 

de taxas urbanísticas; 
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 Ações de incentivo à ligação às redes de saneamento e abastecimento de água; 

 Incentivo ao desenvolvimento de projetos inovadores com potencial para explorar vantagens competitivas 

associadas ao capital natural do concelho; 

 Privilegiar o apoio a empresas que adotem boas práticas ambientais. 

 

Diretrizes de planeamento para o FCD “Património paisagístico e cultural”: 

 Criação de mecanismos de incentivo (p. ex. redução das taxas municipais) à recuperação do património 

edificado; 

 Controlar as intervenções urbanísticas nas imediações de imóveis com interesse patrimonial; 

 As ações de reabilitação urbana devem ter em conta a valorização do património. 

 

Diretrizes de planeamento para o FCD “Recursos naturais”:  

 As intervenções previstas para a valorização de rios e ribeiras poderiam ser ampliadas a uma escala 

supramunicipal, maximizando a rentabilização de investimentos; 

 Tendo em conta as ainda baixas taxas de cobertura das redes de saneamento, tem que se garantir que as 

indústrias a instalar são servidas por essas infraestruturas; 

 Incentivo às boas práticas ambientais e à gestão sustentável dos espaços florestais;  

 

Diretrizes de planeamento para o FCD “Geração de Valor”:  

 A concentração das atividades económicas conduzirá a uma maior distância casa/trabalho, aumentando o 

uso do automóvel, pelo que deve ser fomentado o uso dos transportes públicos; 

 Aposta na reconversão funcional dos edifícios, sobretudo industriais; 

 Incentivo ao desenvolvimento de projetos inovadores com potencial para explorar vantagens competitivas 

associadas ao capital natural do concelho; 

 Promover a adoção de práticas de responsabilidade social empresarial, nomeadamente orientadas para a 

conservação e gestão sustentável dos recursos naturais; 

 Criação de benefícios fiscais ou financeiros a nível municipal que possam premiar as empresas que 

representem “boas práticas ambientais”; 
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 Considerando a tradição do concelho e a aposta em atividades industriais considera-se pertinente a 

implementação de requisitos de eficiência energética, de compensação de emissões nas zonas industriais 

e de introdução de tecnologia de energias renováveis. 
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FCD Subtemas Situação Atual 

Tendências de 

evolução sem 

Plano 

 

Tendências de 

evolução com 

Plano 

Coesão 

territorial 

Uso urbano do solo   
  

Acessibilidade e 

transportes 

 
  

Redes  
  

Paisagem e 

património 

cultural  

 

Património Cultural  
  

Paisagem  
  

Recursos 

naturais 

Floresta  
  

Riscos naturais  
  

Água  
  

Fragmentação de 

ecossistemas 

 
  

Geração de 

valor 

Atratividade  
  

Especificidades 

territoriais 

 
  

Âncoras de 

desenvolvimento 

 
  

 

 

Tendências de 

evolução 

   

Negativa 

Afastamento dos objetivos e metas 
Sem alteração significativa 

Positiva 

Aproximação aos objetivos e 

metas 

    

Distância à situação 

desejável 

(objetivos e metas) 

    

Muito distantes Distante Próximo Muito próximo 
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6.  Fases seguintes do processo  

 

6.1 .  Declaração Ambienta l  

Após a aprovação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Guimarães, será elaborada a Declaração Ambiental, 

nos termos do art. 10.º do DL n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

Nesta declaração será identificada a forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental foram 

integrados na Revisão do Plano Diretor Municipal de Guimarães. Serão também referidas as observações 

apresentadas na consulta pública e pelas entidades, bem como a forma como esses contributos foram ponderados 

na elaboração da revisão do PDM, justificando-se eventuais situações em que não tenham sido acolhidos. 

A declaração apresentará, ainda, as razões que fundaram a aprovação do plano e as medidas de controlo dos 

efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação da revisão do PDM. 

A declaração ambiental será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente a qual a disponibilizará para consulta, na 

sua página de Internet. 

 

6.2 .  Seguimento  

Esta fase tem como objetivo dar sequência a um programa de seguimento que deverá acompanhar o ciclo de 

planeamento durante o prazo de vigência do Plano e concretizar a sua aplicação. Este programa permite trabalhar 

as múltiplas dimensões de incerteza que caracterizam qualquer processo de decisão estratégico e assegura o 

contributo da AAE na integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de decisão. Nesta fase a 

entidade responsável pelo Plano, a Câmara Municipal de Guimarães, procede ao controlo dos efeitos significativos 

da revisão do PDM no ambiente. A avaliação das consequências ambientais da aplicação da revisão do PDM e da 

evolução dos objetivos de sustentabilidade definidos serão acompanhados pela aferição dos indicadores, sendo os 

resultados divulgados anualmente pelo município, na sua página eletrónica, e enviados para a Agência Portuguesa 

do Ambiente, entidade que disponibilizará a informação a todos os interessados.  

. 



 
                                                                           

            TRAJECTÓRIAS                                                                                           CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES  

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                                                1ª Revisão do PDM de Guimarães 

 

              
Avaliação Ambiental Estratégica – Resumo Não Técnico       21I24 

 

Tabela 7: Fatores críticos selecionados, critérios e indicadores utilizados na AAE 

F
C

D
 

Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 
Unidade de 

Medida 

Metas/ 

Objetivos 
Periodicidade Fonte 

C
o

es
ão

 T
er

ri
to

ri
al

 

Uso do Solo 

 

Racionalizar o uso urbano do solo 

Assegurar a espacialização das políticas 

económica, social, cultural e ambiental 

 

 

 

População residente na cidade de Guimarães 

 

 

Número Aumentar 
Anual 

 

CM 

Guimarães 

População residente nas vilas do concelho 

 
Número Aumentar 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Equipamentos criados na cidade de Guimarães 

 
Número Aumentar 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Equipamentos criados nas vilas do concelho Número Aumentar 
Anual 

 

CM 

Guimarães 

Grau de compactação do solo urbanizado % - 
Anual 

 

CM 

Guimarães 

Grau de execução do solo urbanizável % - 
Anual 

 

CM 

Guimarães 

Operações urbanísticas em áreas de expansão não 

programadas 
N.º Diminuir 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Proporção de reconstruções relativamente ao total 

de obras construídas 
% Aumentar 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

População residente em áreas de sobre-exposição 

acústica 
N.º Diminuir 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Grau de cobertura da rede de equipamentos 

coletivos 
% Aumentar 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Mobilidade 

Promoção de outras formas de 

circulação e transporte para além do 

automóvel 

Redução da emissão de gases com 

efeito estufa 

Distribuição modal % 
Diminuir o uso 

do automóvel 
Anual 

CM 

Guimarães 

Distribuição modal por motivo % 

Diminuir o uso 

do automóvel 

nas 

deslocações 

para o trabalho 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Grau de cobertura dos transportes públicos % Aumentar Anual 
CM 

Guimarães 
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Oferta de estacionamento público por nível 

hierárquico do sistema urbano municipal 
N.º de lugares - Anual 

CM 

Guimarães 

Extensão das redes clicável e pedonal Km Aumentar 
Anual 

 

CM 

Guimarães 

Emissão de GEE Concentrações  µg/m3 
Anual 

 

CM 

Guimarães 

Infraestruturas 

de 

saneamento 

básico 

Programar as áreas urbanas tendo em 

conta as redes existentes e 

programadas 

Rentabilização das redes 

Taxas de cobertura das redes de saneamento 

 
% Aumentar Anual 

CM 

Guimarães 

Taxa de cobertura das redes de abastecimento de 

água. 

 

% Aumentar Anual 
CM 

Guimarães 

P
at

ri
m

ó
n

io
 P

ai
sa

g
ís

ti
co

 e
 C

u
lt

u
ra

l 

Património 

arquitetónico 

Preservação e valorização do 

património arquitetónico 

 

Intervenções no património classificado 
 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

CM 

Guimarães 

Ações de promoção do património classificado 
 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

CM 

Guimarães 

Imóveis de valor patrimonial não classificados 
 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

CM 

Guimarães 

 Imóveis de valor patrimonial não classificados alvo 

de operações urbanísticas com vista á sua 

valorização e recuperação 

 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

CM 

Guimarães 

 

Áreas submetidas a medidas de valorização e 

proteção patrimonial 

 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

CM 

Guimarães 

Património 

arqueológico 

Preservação e valorização do 

património arqueológico 

 

Prospeções arqueológicas com achados relevantes 
 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Áreas submetidas a medidas de valorização e 

proteção patrimonial. 

 

 

Número 

 

Aumentar 

 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Identidade 

Reforço da identidade do território  

Proteger o carácter e a diversidade da 

paisagem 

Ações de promoção da paisagem do difuso Número - Anual 
CM 

Guimarães 

R
ec

u
rs

o
s 

N
at

u
ra

is
 Riscos 

naturais 
Proteger pessoas e bens Edificações em Áreas inundáveis Número - Anual 

CM 

Guimarães 

Floresta Área florestal gerida 
Zonas de intervenção florestal N.º 

 

Aumentar 

 

Anual 

CM 

Guimarães 

Áreas sujeitas a planos de gestão florestal N.º    
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Aumentar Anual CM 

Guimarães 

Prevenção do risco de incêndio 

Pontos de água N.º 
 

Aumentar 

 

Anual 

 

CM 

Guimarães 

Faixas de gestão de combustíveis Km 
 

Aumentar 
Anual 

CM 

Guimarães 

Caminhos florestais km 
 

Aumentar 
Anual 

CM 

Guimarães 

Controlar as monoculturas de espécies 

de rápido crescimento e as invasoras 

lenhosas 

Proteção das espécies florestais 

autóctones e das folhosas de folha 

caduca 

Defesa da floresta contra incêndios 

Povoamentos florestais puros ou mistos de eucalipto 

 
m2 Diminuir Anual 

CM 

Guimarães 

Povoamentos florestais puros ou mistos de pinheiro-

bravo 

 

m2 Diminuir Anual 
CM 

Guimarães 

Área florestal 

 
m2 - Anual 

CM 

Guimarães 

N.º de ignições 

 
Número Diminuir Anual 

CM 

Guimarães 

Área ardida m2 Diminuir Anual 
CM 

Guimarães 

Solo 

Salvaguarda dos solos pedologicamente 

evoluídos 

Racionalizar a expansão urbana 

Controlar a impermeabilização dos solos 

Construções em RAN 

 
Número 0 Anual 

CM 

Guimarães 

Construções em REN Número 0 Anual 
CM 

Guimarães 

Operações de destaque realizadas em solo rural N.º Diminuir Anual 
CM 

Guimarães 

Novas edificações em solo rural N.º Diminuir Anual 
CM 

Guimarães 

Grau de impermeabilização das áreas urbanas % . Anual 
CM 

Guimarães 

Recursos 

hídricos 

Intervenções de recuperação de 

ecossistema ribeirinho 

Intervenções de recuperação de ecossistema 

ribeirinho - Volume de investimento 
€ Aumentar Anual 

CM 

Guimarães 

Intervenções de recuperação de ecossistema 

ribeirinho – extensão das intervenções 
Km Aumentar Anual 

CM 

Guimarães 

Proteção dos leitos dos cursos de água 

e respetivas margens  

Parâmetros de qualidade da água superficial 

 
--- 

Obter a 

classificação 
Anual 

CM 

Guimarães 
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de excelente 

para todos os 

parâmetros 

G
er

aç
ão

 d
e 

V
al

o
r 

Atratividade Captação de investimento 
 

Ocupação das áreas de atividades económicas 
% Aumentar Anual 

CM 

Guimarães 

Especificidade

s territoriais 
Valorização dos recursos específicos 

Volume de emprego gerado (muito qualificado) N.º Aumentar Anual 
CM 

Guimarães 

N.º de turistas e de dormidas em alojamentos 

turísticos 
N.º Aumentar Anual 

CM 

Guimarães 

Intervenções no Património  Número Aumentar Anual 
CM 

Guimarães 

Âncoras de 

desenvolvime

nto 

Aproveitamento do potencial que 

decorre da existência de estruturas 

como a Universidade do Minho e o 

AvePark 

Qualificação da população % Aumentar Anual 
CM 

Guimarães 
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