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ANEXOS 

1. Planta do concelho com as áreas de reabilitação urbana aprovadas e em fase de 

delimitação 

2. Publicação em Diário da república das áreas de reabilitação urbana aprovadas 

3. Documento enquadrador das áreas de reabilitação urbana em fase de delimitação 

4. Aprovação do Órgão Executivo do processo de delimitação das áreas de 

reabilitação urbana 

5. Quadro de investimento em sede de plano de ação para a regeneração urbana 
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INTRODUÇÃO 

Quer por força de um processo longo de sedimentação de uma prática indissociável à 

reabilitação e, no âmbito mais lato, à regeneração urbana de todo o espaço central, quer 

por inerência de um novo quadro e contexto nacional e internacional fortemente 

valorizador da reabilitação urbana, o tema em causa surge com naturalidade no centro da 

atividade municipal e sua repercussão no território. 

Reabilitando para rentabilizar, reabilitando para preservar história, reabilitando para 

reforçar identidade, reabilitando para atrair, Guimarães deseja prosseguir o seu caminho 

nesta área, aprofundando técnicas e opções, alargando áreas de atuação e abrangência 

populacional na certeza de que a reabilitação, não sendo a fonte de todas as soluções, é 

seguramente passo sólido na construção de uma cidade melhor! 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fruto de um trabalho continuado, há muito que Guimarães conhece um processo de 

regeneração urbana acentuado, potenciando a reabilitação do seu espaço construído, seja 

edificado, seja área livre, e a sua devolução à comunidade com condições melhoradas de 

conforto e usufruto. 

Imagens 1 e 2 | Largo Cónego José Maria Gomes: antes e depois da reabilitação urbana 

        

Entendendo a reabilitação como parte integrante do processo de construção da cidade – e 

não uma consequência das circunstâncias físicas, económicas e culturais de um 

determinado momento –, Guimarães assenta a sua estratégia de regeneração e reabilitação 

urbana atenta ao futuro (garantia de competitividade) e suportando-se na sua história 

(salvaguarda da sua identidade) em nome de três fundamentos que se julgam, 

indubitavelmente, ligados ao “ser vimaranense”: 

1. A presença da história que garante e perpetua a memória e a identidade da cidade, 

reforçando o afeto dos habitantes pela sua cidade; 

2. A noção de comunidade expressa, muitas vezes, num bairrismo ímpar e numa 

defesa incansável dos valores locais; 

3. A capacidade de reinvenção, possibilitando ultrapassar crises e dificuldades com 

criatividade e inovação. 

Estratégia que, estruturando-se em torno da história, da comunidade e da reinvenção, se 

materializa: 

1. No recurso ao património e à sua valorização, rentabilizando e prolongando a vida 

de estruturas edificadas, importantes para o entendimento da história e 

integrantes da renovação e projeção de uma cidade no tempo atual e futuro (ou 
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mesmo, fomentando a melhoria do desempenho do edificado anónimo que 

possibilita a fixação de novas atividades e habitantes); 

2. No suporte de todo o planeamento e intervenção no espaço público, elemento de 

suporte à expressão e visibilização da vida comunitária e elemento de prioridade 

comum a todos os habitantes; 

3. Revelando competência crítica e criativa na assunção de novos desafios e funções 

que permitem à cidade superar crises e responder aos desafios e projeções que 

vão surgindo. 

Foi e é esta estratégia que permitiu / permite, hoje, a Guimarães apresentar um espaço 

público reabilitado e valorizado e um edificado que, sem perda da sua identidade e matriz 

arquitetónica, se reabilita e refuncionaliza numa devolução à cidade de forte repercussão 

habitacional e económica. 

Imagens 3 | Largo da Oliveira: durante e depois da reabilitação urbana 

 

Nos últimos trinta anos, a cidade de Guimarães alcançou a classificação de património 

cultural da humanidade para o seu centro histórico e resgatando a zona de Couros ao 

processo de degradação acentuada que conhecia há algum tempo. Na prática, este resgate 

significou um efetivo “acréscimo” de espaço público, uma valorização de elementos 

patrimoniais “esquecidos” e o envolvimento e revitalização de um percurso de água que há 

muito que “envergonhado” corria entre e sob edifícios sem expressão ou usufruto público. 

Na prática, a reabilitação do centro histórico significou uma capacidade de captação de 

novos e diferentes habitantes, novas e diferentes atividades económicas, novas e diferentes 

possibilidades de realização de eventos, que fazem desta área urbana uma área 

permanentemente ativa, viva e usufruída. 

Foi esta estratégia de reabilitação urbana de suporte no espaço público e, acrescenta-se 

agora, de ocupação das grandes estruturas edificadas devolutas e degradadas por serviços 

e equipamentos comunitários que contribui decisivamente para dinamizar o mercado 

imobiliário e atrair serviços e equipamentos tão diferenciados quando de serviços 
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administrativos, culturais, ensino, justiça, hotelaria e outros num processo de forte reflexo 

e alavancagem da intervenção no edificado privado (maioritariamente habitacional). 

Num olhar mais focalizado na década atual, verifica-se o desenvolvimento do processo de 

regeneração urbana alargado e diversificado, implicando a criação e (re) qualificação de 

espaço público numa área superior a 148.000 m2 (Monte Latito, Carmo, Toural, Alameda, 

…) e a reabilitação do edificado numa área de construção não inferior a 20.000 m2 (antigas 

fábricas da Ramada, Freitas & Fernandes, Âncora, Pátria, …) 

Imagens 4 e 5 | Castelo de Guimarães: antes e depois da reabilitação urbana 

Imagens 6 e 7 | Alameda São Dâmaso: antes e depois da reabilitação urbana 

 

                

 

Com tal, e em função desta estratégia, convictamente tida como bem-sucedida, surgem 

naturais os dois grandes objetivos de atuação municipal no seu processo intrínseco de 

regeneração e reabilitação urbana: completar a reabilitação na cidade; alargar este 

processo às vilas enquanto elementos fundamentais na estruturação e qualificação do 

território. 

Completar a reabilitação na cidade de modo a concluir processo contínuo de qualificação 

do espaço público e edificado, solidificar o efeito de alavancagem que este mesmo processo 

traduz para a reabilitação do edificado privado e eliminar contrastes entre áreas atrativas e 
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de dinâmica urbana acentuada de outras ainda expetantes de inflexão da sua degradação 

urbana. 

Alargar este processo às vilas porque, reconhecidamente, é um processo indutor de 

atratividade e polaridade urbana e potenciar e contaminador da reabilitação generalizado 

a todos os atores que agem sobre o espaço territorial. 

Assim, acredita-se, que acentuar-se-á a identidade das vilas, aumentar-se-á a respetiva 

atratividade e capacidade de fixar pessoas e atividade económica e contribuir-se-á 

decisivamente para o bom exercício (por parte destas unidades administrativas) do seu 

papel intermédio e intermediário entre a cidade e as freguesias e (qualificadamente) 

estruturantes para o sistema policêntrico instalado no território concelhio. 

Na procura dos melhores instrumentos e ferramentas de atuação para a materialização e 

operacionalização desta estratégia, identifica-se a ARU – área de reabilitação urbana – 

como uma ferramenta privilegiada que articula e sintetiza limites territoriais, opções 

urbanísticas, benefícios fiscais e administrativos e envolvimento de parceiros de forma 

coerente e sistematizada. 

Porque assim é, definiram-se doze ARUs, (a somar às duas formalmente já em vigor) quer 

para a cidade, quer para as nove vilas, de modo a concretizar o processo alargado da 

reabilitação urbana desenhado para o concelho, cobrindo, no total, uma área de 61 ha e 

envolvendo ações há muito experimentadas e de bons resultados: criação e reabilitação do 

espaço público, reabilitação e refuncionalização de edifícios devolutos, demolição de 

edifícios dissonantes, reorganização da estrutura viária, racionalização do estacionamento, 

fixação de novos habitantes e atividades, entre outras. 

Mapa 1 | Áreas de Reabilitação Urbana definidas para o concelho de Guimarães 

 

Fonte: GeoAtributo, 2015  
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Desejado mas, em simultâneo, de alargada dimensão e complexidade, o envolvimento de 

todos os atores que agem sobre o território revela-se fundamental e indispensável, sendo 

que, também aqui a experiência de Guimarães solidifica a ação global que se pretende 

concretizar e o envolvimento de todos os parceiros possíveis. 

Ao longo deste tempo longo de regeneração e reabilitação urbana, Guimarães soube captar 

e envolver parceiros institucionais e promotores, públicos e privados, de forma continuada, 

sistematizada e permanente, podendo assumir-se como exemplos incontornáveis as 

parcerias para a regeneração urbana do centro histórico de Couros e a casa da memória. 

Dominantemente, na primeira, envolvendo diretamente o Município e o Ministério da 

Cultura. Na segunda, envolvendo maioritariamente o Município e a Universidade do Minho. 

Na casa da memória, envolvendo o Município e o Município da Póvoa de Lanhoso. Em todas, 

incluindo sempre associações, empresas e entidades locais como empresas municipais, 

associação comercial e industrial, Fundação Martins Sarmento, Ordem terceira de S. 

Francisco, entre outras. 

Igualmente, com os promotores privados, estabeleceram-se parcerias, tantas vezes 

informais, num processo de cumplicidade e partilha de interesses comuns, que resultaram 

(por parte do Município) num apoio técnico e logístico contínuo, na criação de condições 

favoráveis ao investimento, nomeadamente na reabilitação do espaço público como 

suporte à dinamização do edificado confrontante. 

Este envolvimento dos atores que agem sobre a cidade e a fixação de parcerias                    

replicar-se-á, agora, por todas as vilas num processo que convoca e envolve entidades 

religiosas, administrativas, desportivas, entre outras e promotores privados, na partilha de 

ações e resultados (ver documento ARUs). Em todas as ARUs, identificam-se parceiros e 

atores complementares, projetos comuns e partilhados, esperando-se de todos um 

envolvimento material – realização de investimento, ações de reabilitação – e de incentivo 

a todo o processo (divulgando e comunicando as virtudes do mesmo). Acresce (acredita-se) 

o efeito de alavancagem do investimento público sobre o investimento privado, do espaço 

público sobre o edificado, numa constante indução de envolvimento e investimento. 

Embora valorizando todas as parcerias, porque encerra uma relação próxima entre a 

reabilitação e a economia, entre o Município, a Universidade e as empresas, destaca-se a 

parceria formalizada para o Instituto de Design onde a Câmara Municipal, a Universidade 

do Minho e um conjunto de empresas de âmbito municipal e regional se envolvem na 
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construção e funcionamento de uma plataforma de conhecimento e investigação sobre 

uma área, hoje, crucial para a atividade económica – o design – e em que a criação de 

infraestruturas (Câmara Municipal), o empréstimo do conhecimento e saber (Universidade 

do Minho) e a formulação de ideias e novos negócios (empresas) se articulam e conjugam 

na descoberta e exploração de novos modelos, produtos e negócios. 

E a menção a esta parceria centra agora o texto no tema da economia que, também ele, 

não é isento ou indissociável do processo de reabilitação. 

Hoje, sabe-se que a aglomeração da atividade económica, a capacidade de gerar e 

rentabilizar sinergias, esforços e investimentos é condição base para o sucesso empresarial. 

Talvez por isso, hoje, as áreas industriais dedicadas, vulgarmente denominadas, parques 

industriais, são hoje um foco de particular atenção… e de investimento já que, muitas delas, 

fruto de um processo de desinvestimento e abandono progressivo, não acompanharam o 

necessário processo de atualização e competitividade territorial e infraestrutural. 

Como tal, atuar sobre as áreas industriais dedicadas que observam, atualmente, já unidades 

devolutas e degradas e que, não se atuando de imediato na sua reversão, correm sérios 

riscos de abandono e degradação generalizados, é premissa central de atuação municipal e 

que beberá dos princípios e critérios de reabilitação antes já afirmados. 

Encerrando uma componente infraestrutural grande, é no espaço público e na sua oferta 

de condições visuais, físicas e infraestruturais que se focaliza a grande ação a desenvolver 

num efeito de atratividade de novas empresas (e preenchimento de unidades devolutas) e 

alavancagem de investimento privado. 

Quatro parques industriais foram identificados como prioritários na valorização e reversão 

do estão atual, tendo para os mesmos sido definidos processos similares aos espaços 

centrais da cidade e vilas: através da constituição de ARU, deseja-se recorrer a uma 

ferramenta de planeamento fulcral para a criação de uma plataforma de investimento 

partilhado e entendimento empresarial na afirmação destas áreas industriais no concelho 

e na região. 

Um processo de regeneração e reabilitação urbana contínuo, e que persegue as áreas 

centrais da cidade e das vilas – sendo estas autênticos “centros históricos” enquanto nacos 

urbanos com uma identidade reconhecível e sedimentados no tempo, parte integrante e 

indissociável do património histórico e holístico do território – e as áreas económicas 
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dedicadas – enquanto plataformas de oferta de condições de infraestruturação e agregação 

empresarial para uma atividade económica competitiva – é já parte integrante da história 

de Guimarães e que, agora, se pretende elevar o seu nível de consolidação e efeito positivo 

no território.  

Seguidamente apresenta-se um quadro síntese, onde se expõem os principais indicadores 

que caracterizam cada uma das ARUs definidas, nomeadamente a população residente, a 

estrutura etária da população, o número de famílias clássicas e, finalmente mas não menos 

importante, o número de edifícios clássicos. 

Quadro 1 | Principais indicadores estatísticos para cada uma das ARU 

ARU 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

(N.º) 

POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPO 

ETÁRIO (N.º) FAMÍLIAS 

CLÁSSICAS 

(N.º) 

EDIFÍCIOS 

CLÁSSICOS 

(N.º) 0 – 24 ANOS 
25 – 64 

ANOS 

65 E MAIS 

ANOS 

ARU Taipas 1820 567 1068 185 625 265 

ARU - Briteiros 161 59 85 17 47 44 

ARU - Brito 777 266 477 34 250 174 

ARU - Gândara 121 32 68 21 41 47 

ARU - Hortas / 

Cidade 
4393 960 2311 1122 1739 1010 

ARU - Lordelo 402 104 222 76 137 136 

ARU - Moreira de 

Cónegos 
506 120 277 109 174 174 

ARU - Penselo 

Selho 
45 13 25 7 14 20 

ARU - Pevidém 1124 292 656 176 387 250 

ARU - Ponte 712 199 387 126 237 236 

ARU- Parque 

Industrial de Ponte 
722 209 425 88 243 250 

ARU - Ronfe 898 254 506 138 308 203 

ARU - São Torcato 824 198 471 155 294 256 

ARU - Serzedelo 668 156 404 108 231 215 

Fonte: INE, Censos de 2011  
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MODELO HABITACIONAL 

 Tido por muitos como exemplo maior de uma ocupação singular do território e de uma 

distribuição populacional dialética entre uma aglomeração populacional nas suas principais 

áreas urbanas – leia-se área central da cidade e vilas – e uma dispersão / difusão ao longo 

do restante território (numa distribuição da população, de alguma forma, desequilibrada e 

desigual – 30 % na cidade, 20 % nas vilas e 50 % no restante território),a atividade 

habitacional é elemento fundamental na estruturação e caraterização do território 

municipal e regista, ao longo do tempo, diferentes mutações em consequência das 

circunstâncias e mudanças sociais, económicas e tecnológicas desenvolvidas. 

Um modelo passado de aglomeração urbana na cidade – embora sem relevante expressão 

– e uma disseminação territorial de habitação numa lógica diretamente associada às 

atividades económicas (nomeadamente ao nível da agricultura e indústria) que, durante 

muito tempo, se revelou estável e geradora de uma fixação longa de pessoas no território, 

deu lugar a um modelo habitacional caraterizado por uma transferência populacional de 

lugares muito diversa e, de alguma forma, pouco estruturada. 

Com a melhoria das condições económicas e tecnológicas e, de modo geral, das condições 

de vida, a população “rural” jovem encontra contexto favorável ou à sua instalação nas 

aglomerações mais urbanas ou ainda à sua instalação em lotes / terrenos próprios, 

acentuando assim a disseminação habitacional pelo território. 

Em paralelo, a população “urbana” identifica a possibilidade de ir ao encontro de tipologias 

habitacionais individuais e autónomas, com associação a parcelas destinadas a logradouro 

e jardim, transferindo-se, muitas vezes, das mencionadas aglomerações urbanas para a 

correntemente denominada periferia. 

De igual modo, mesmo aquela população “rural” jovem que, por força da sua melhoria de 

condições, se tinha instalado nas aglomerações urbanas, num incremento de qualidade de 

vida, transferiu-se para a denominada “periferia” num fenómeno de perda da população 

das grandes áreas urbanas em detrimento da distribuição habitacional na restante área 

municipal. 

Num território policêntrico, feito de níveis diferenciados de aglomeração e densidade 

populacional e construtiva, este fenómeno repercutiu-se na diminuição do número de fogos 
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ocupados, (algum) esvaziamento das áreas centrais, num processo paralelo de degradação 

do parque edificado e de atração da atividade económica. 

Assim, hoje, olhando para as áreas urbanas mais significativas do concelho – cidade e vilas 

– onde o parque edificado é mais denso e compacto, verifica-se que as vilas concentram 

29% do edificado existente no concelho (segundo censos de 2011, existem 43928 edifícios 

no concelho e 12589 nas vilas) mas, em simultâneo, concentram 30% do edificado muito 

degradado e 28% do edificado que necessita de grandes reparações. 

Quadro 2 | Edifícios por freguesia do concelho de Guimarães, em 2011 

FREGUESIA 
EDIFÍCIOS 

N.º % 

Aldão 345 0,8% 

Azurém 1466 3,3% 

Barco 447 1,0% 

Brito  1384 3,2% 

Caldelas 1135 2,6% 

Candoso (São Martinho) 498 1,1% 

Costa 794 1,8% 

Creixomil 1987 4,5% 

Fermentões 1245 2,8% 

Gonça 382 0,9% 

Gondar 615 1,4% 

Guardizela 783 1,8% 

Infantas 532 1,2% 

Longos 553 1,3% 

Lordelo 1450 3,3% 

Mesão Frio  1017 2,3% 

Moreira de Cónegos 1625 3,7% 

Nespereira 777 1,8% 

Pencelo 372 0,8% 

Pinheiro 345 0,8% 

Polvoreira 1124 2,6% 

Ponte 1797 4,1% 

Prazins (Santa Eufémia) 434 1,0% 

Ronfe 1409 3,2% 

Sande (São Martinho) 821 1,9% 

São Torcato 1109 2,5% 

Selho (São Cristóvão) 725 1,7% 

Selho (São Jorge) 1441 3,3% 
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FREGUESIA 
EDIFÍCIOS 

N.º % 

Serzedelo 1239 2,8% 

Silvares  780 1,8% 

Urgezes 1270 2,9% 

União das freguesias de Abação e Gémeos 682 1,6% 

União das freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 1146 2,6% 

União das freguesias de Arosa e Castelões 447 1,0% 

União das freguesias de Atães e Rendufe 930 2,1% 

União das freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim 827 1,9% 

União das freguesias de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia 679 1,5% 

União das freguesias de Candoso Santiago e Mascotelos 968 2,2% 

União das freguesias de Conde e Gandarela 781 1,8% 

União das freguesias de Leitões, Oleiros e Figueiredo  477 1,1% 

União das freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião 1684 3,8% 

União das freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite 594 1,4% 

União das freguesias de Sande São Lourenço e Balazar 667 1,5% 

União das freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente 1146 2,6% 

União das freguesias de Selho São Lourenço e Gominhães 657 1,5% 

União das freguesias de Serzedo e Calvos 676 1,5% 

União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar 898 2,0% 

União das freguesias de Tabuadelo e São Faustino 768 1,7% 

Fonte: INE, Censos de 2011  

Mapa 2 | Estado de conservação dos edifícios do concelho de Guimarães, em 2011 

 

Fonte: GeoAtributo, 2015  
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Por outro lado, e numa perspetiva da população, verifica-se que as vilas concentram cerca 

de 28% da população residente do concelho, concentrando 29% do edificado existente no 

concelho (segundo censos de 2011, existem 43928 edifícios no concelho e 12589 nas vilas), 

estando, em simultâneo, 30% do edificado global muito degradado e 28% a necessitar de 

grandes reparações. 

Mapa 3 | População residente e número de edifícios, por freguesia do concelho de Guimarães, em 2011 

 

Fonte: GeoAtributo, 2015 

Analisando as faixas etárias da população nas vilas, constata-se que, relativamente à faixa 

etária acima de 65 anos, estas concentram 27% da correspondente para a totalidade do 

concelho e 28% quando se fala da faixa etária até 19 anos. 

Face a esta realidade, e perante um modelo habitacional fortemente caraterizado pelo 

policentrismo mas que, hoje, revela problemas de degradação construtiva e densidade 

populacional, importa reverter esta situação na promoção da reabilitação do edificado, 

valorização do espaço público e atividade económica com repercussão na atração e fixação 

de novos habitantes. 

 



    
PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA 
GUIMARÃES 
SETEMBRO 2015 
17 

 
     

 

 

 

Mapa 4| Estrutura etária da população residente no concelho de Guimarães 

 

Fonte: GeoAtributo, 2015 

Do ponto de vista estratégico e de atuação, desenham-se três campos de ação: um, de 

caráter iminentemente físico, que visará a reabilitação do edificado e do espaço público, 

entendendo-se este como indutor e catalisador de investimento privado e atração de 

atividade económica; outro sobre o campo de incentivos fiscais, nomeadamente ao nível da 

natureza de reabilitação das intervenções, privilegiando e bonificando as intervenções no 

edificado existente, respetiva valorização e devolução ao espaço urbano em melhores 

condições de desempenho; um terceiro campo ao nível da qualidade do                                      

edificado – conforto das habitações, criação de aparcamento automóvel de apoio, melhoria 

da mobilidade, atuação sobre o ruído e a qualidade do ar – de modo a incrementar a atração 

e fixação de pessoas enquanto habitantes. 

Esta atuação global implica intervir no edificado existente que, encerrando parte dele, um 

grau de degradação grande, apresenta genericamente um valor patrimonial interessante e 

um potencial físico – área de construção, localização entre outras caraterísticas – atrativo 

para o investimento já que se revela capaz de suportar a conjugação da preservação dos 

seus valores identitários e patrimoniais mais significativos com o aumento das condições de 

conforto e desempenho do edificado – conforto térmico, isolamento acústico, 

acessibilidades, … Igualmente, implica intervir no espaço público numa lógica não só de 



    
PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA 
GUIMARÃES 
SETEMBRO 2015 
18 

 
     

 

 

valorização do espaço de uso comunitário e maior identidade coletiva como também 

elemento indutor e catalisador do investimento público e privado na reabilitação do 

edificado existente e confrontante com tal espaço público. 

Num olhar focalizado para a área central do concelho, referenciado ao denominado centro 

histórico classificado como património cultural da humanidade, atenta-se a um processo e 

estratégia que visou aliar a requalificação do espaço público e o envolvimento constante da 

população local para a fixação desta mesma população e atração de novos públicos e 

habitantes, hoje, focalizado na população estudantil (e residência temporária). 

Ainda incapaz de fixar pessoas e famílias por um tempo longo, na lógia do incremento e 

qualificação coerente e continuada do espaço público, assiste-se a uma procura cada vez 

maior de espaços habitacionais nesta área central, em paralelo, com a projeção e 

polaridade desta mesma área para a atividade económica e turismo. 

Acredita-se que será esta estratégia que, há algum tempo, vem sendo implementada na 

área central da cidade – centro histórico – com resultados positivos (em conjugação com 

medidas adicionais para o favorecimento da fixação de pessoas por um tempo mais longo 

e de caráter “permanente”) que permitirá reverter o diagnóstico atrás exposto e favorecer 

a atração e fixação de habitantes de modo a: 

1. Fixar a permanência da população local no reforço da afetividade dos cidadãos 

com o espaço que habitam e na prática inalienável da construção da cidade com o 

envolvimento constante da população; 

2. Atração de novos habitantes na sua dupla condição: a família enquanto célula 

demais conservadora e tradicional e novos e específicos públicos como, por 

exemplo (e de grande relevância hoje) estudantes e jovens que, na afirmação da 

sua autonomia, procuram ambientes urbanos específicos e tipologias 

habitacionais “baixas” (T0 e T1). 

Adotando a figura de área de reabilitação urbana como ferramenta de atuação de suporte, 

e a título de exemplo, persegue-se a “reabilitação do edificado, favorecendo a criação de 

melhores condições formais e funcionais de utilização, fixando e atraindo população e 

garantindo a requalificação do parque edificado existente e “nova vida longa” para o 

mesmo” (objetivo específico das ARUs) e premiando-se “a alteração e reconversão 

funcional do edificado de funções menos qualificadoras do ambiente urbano (indústrias, 
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armazéns geradores de ruído, perturbação viária, …) para habitação (e fixação de pessoas) 

ou atividade económica de proximidade como comércio e / ou serviços (benefício fiscal). 

Quadro 3 | Estado de conservação dos edifícios das ARU de Guimarães 

ARU ESTADO DE CONSERVAÇÃO % 

ARU Taipas 

Muito degradado 0,4% 

A necessitar de pequenas reparações 38,1% 

A necessitar de médias reparações 12,8% 

A necessitar de grandes reparações 1,1% 

Sem necessidade de reparação 47,5% 

ARU Briteiros  

Muito degradado 0,0% 

A necessitar de pequenas reparações 2,3% 

A necessitar de médias reparações 2,3% 

A necessitar de grandes reparações 2,3% 

Sem necessidade de reparação 93,2% 

ARU - Brito 

Muito degradado 0,0% 

A necessitar de pequenas reparações 6,9% 

A necessitar de médias reparações 1,7% 

A necessitar de grandes reparações 0,0% 

Sem necessidade de reparação 91,4% 

ARU - Gândara 

Muito degradado 0,0% 

A necessitar de pequenas reparações 8,5% 

A necessitar de médias reparações 8,5% 

A necessitar de grandes reparações 2,1% 

Sem necessidade de reparação 80,9% 

ARU - Cidade 

Muito degradado 0,9% 

A necessitar de pequenas reparações 26,6% 

A necessitar de médias reparações 7,1% 

A necessitar de grandes reparações 2,3% 

Sem necessidade de reparação 63,1% 

ARU - Lordelo 

Muito degradado 0,0% 

A necessitar de pequenas reparações 11,0% 

A necessitar de médias reparações 3,7% 

A necessitar de grandes reparações 0,0% 

Sem necessidade de reparação 85,3% 

ARU - Moreira de Cónegos 

Muito degradado 0,0% 

A necessitar de pequenas reparações 15,5% 

A necessitar de médias reparações 3,4% 

A necessitar de grandes reparações 0,0% 
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ARU ESTADO DE CONSERVAÇÃO % 

Sem necessidade de reparação 81,0% 

ARU - Penselo Selho 

Muito degradado 5,0% 

A necessitar de pequenas reparações 10,0% 

A necessitar de médias reparações 0,0% 

A necessitar de grandes reparações 5,0% 

Sem necessidade de reparação 80,0% 

ARU - Pevidém 

Muito degradado 0,8% 

A necessitar de pequenas reparações 16,0% 

A necessitar de médias reparações 4,4% 

A necessitar de grandes reparações 2,8% 

Sem necessidade de reparação 76,0% 

ARU - Ponte 

Muito degradado 2,5% 

A necessitar de pequenas reparações 32,6% 

A necessitar de médias reparações 14,4% 

A necessitar de grandes reparações 3,4% 

Sem necessidade de reparação 47,0% 

ARU - Parque Industrial de Ponte 

Muito degradado 0,4% 

A necessitar de pequenas reparações 36,4% 

A necessitar de médias reparações 10,0% 

A necessitar de grandes reparações 2,8% 

Sem necessidade de reparação 50,4% 

ARU - Ronfe 

Muito degradado 1,0% 

A necessitar de pequenas reparações 10,8% 

A necessitar de médias reparações 7,4% 

A necessitar de grandes reparações 6,9% 

Sem necessidade de reparação 73,9% 

ARU - São Torcato 

Muito degradado 1,2% 

A necessitar de pequenas reparações 41,4% 

A necessitar de médias reparações 12,9% 

A necessitar de grandes reparações 2,7% 

Sem necessidade de reparação 41,8% 

ARU - Serzedelo 

Muito degradado 5,6% 

A necessitar de pequenas reparações 12,1% 

A necessitar de médias reparações 9,8% 

A necessitar de grandes reparações 2,3% 

Fonte: INE, Censos de 2011  
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Permitindo a reabilitação geral do edificado, a atração e fixação de pessoas, estacando e 

revertendo o processo de “esvaziamento” destas áreas centrais, a estratégia delineada 

persegue os objetivos e princípios colocados em prática há algum tempo para a área central 

do Município e que, atualmente, demonstra resultados encorajadores. 
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MODELO ECONÓMICO 

O modelo económico inerente ao concelho de Guimarães é, hoje, reflexo de um processo 

de transformação do paradigma tantas vezes associado ao vale do Ave: baixos salários, 

fracas condições laborais, dominância da atividade têxtil (setor secundário) 

complementada por uma agricultura de subsistência (e de suporte à vida familiar e não de 

cariz empresarial) e uma reduzida carga terciária. 

Gráfico 1 | População empregada no concelho de Guimarães, por setor de atividade económica, em 2011 

 

Fonte: INE, Censos de 2011  

Como tal, e numa leitura genérica, e dir-se-á distanciada, entende-se poder caracterizar a 

atividade económica municipal como (ainda) dominada pelo sector secundário (embora a 

“cidade consolidada” revele acentuada tendência para a sua terciarização) conjugada com 

uma prática agrícola em perda de protagonismo e uma atividade de turismo cada vez mais 

emergente. 

Genericamente, até aos anos noventa, o município caracterizava-se por uma 

industrialização forte, residindo a especificidade da economia numa estrutura produtiva 

com uma grande concentração de emprego, produção e exportação num conjunto limitado 

de sectores, nomeadamente indústria têxtil e vestuário.  

Até então, Guimarães concentrava 4% das empresas do norte do país que, embora 

revelando uma marcada tendência exportadora, suportava-se em baixa intensidade e 

capacidade tecnológica e competitividade ao nível da qualificação da mão-de-obra. 

A partir da segunda metade dos anos noventa, observa-se uma alteração significativa no 

tecido empresarial concelhio que se traduz por uma dificuldade cada vez mais crescente de 

0,8

51,2
48,0

Setor primário

Setor secundário

Setor terciário
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competir com outros mercados internacionais e por um aumento acentuado de insolvências 

de empresas (muito superior à criação de unidades empresariais). 

Esta realidade expõe a vulnerabilidade do tecido empresarial local e a sua dependência de 

específicos sectores de atividades. 

A um “boom” da indústria têxtil, geradora de (quase) pleno emprego e uma atividade 

económica intensa (…que potenciou a proliferação de pequenas e médias empresas e 

indústrias bem como de pequenos armazéns por todo o concelho na conformação de uma 

rede fina de sub atividade industrial, que alimentavam a atividade têxtil intensa e permitiu, 

pelas expectativas geradas nomeadamente ao nível do retorno económico e emprego 

gerado, o afunilamento do sector secundário nesta atividade) em paralelo com o 

progressivo afastamento da população da atividade agrícola e com o agravamento do uso 

dos recursos hídricos, surge a realidade da pouca competitividade produtiva e a 

consequente perda de emprego com o incremento de novas e acentuadas exigências e 

preocupações ao nível do ambiente, infraestruturas, tecnologia e conhecimento (a título de 

exemplo, no inicio do século, comparativamente à média do país (3,4%), Guimarães 

apresentava uma taxa de emprego em tecnologias de informação e comunicação de 0,6%). 

Por outro lado, e igualmente em contraponto a uma agricultura cada vez menos intensa na 

sua prática, registando o envelhecimento dos seus profissionais e o abandono de muitos 

campos de forte potencial agrícola (realidade que cruza com o mencionado no modelo 

habitacional sobre a transferência de população para as áreas urbanas mais expressivas), 

Guimarães atinge uma projeção ao nível do turismo já com grande impacto na economia 

local, observando-se um progressivo e constante aumento da taxa de “dormidas” e o 

aumento exponencial de visitantes e turistas, com reflexos no consumo e troca de bens à 

escala local. 

Do ponto de vista territorial, este cenário materializa-se pela acentuada terciarização da 

cidade de Guimarães através do incremento de equipamentos e serviços de forte 

polaridade e carácter público (Centro cultural, pavilhão multiusos, piscina, …) o que 

contribui também para o reforço da atratividade do turismo como atividade económica 

que, apelando a excelência do espaço público, património e história da cidade, atrai cada 

vez mais visitantes e turistas. 
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Em contraponto à leitura cartográfica, demonstrando a concentração de equipamentos e 

serviços nas áreas urbanas centrais do concelho, verifica-se a existência de um “arco 

industrial” que conjuga o parque industrial organizado e infraestruturado (Parque de Mide, 

parque industrial de Ponte e parque tecnológico AVE PARK) com a grande unidade fabril e 

uma miríade de pequenas unidades industriais e de armazenagem (regra geral, na área de 

influência destas grandes unidades industriais) que se referencia à macro rede viária, 

nomeadamente às circulares urbanas, vias intermunicipais e estradas nacionais e, comum 

a todos, aos nós de acesso às autoestradas (A7 e A11). 

Progressivamente, esta realidade física e territorial foi acompanhada por uma maior 

diversificação da atividade económica, maior atratividade e competitividade, com reflexo 

quer no aumento do volume de negócios e transações como também na capacidade de fixar 

quadros superiores na região e gerar sinergias empresariais e institucionais passíveis de 

incrementar e alavancar a atividade económica. Destaca-se, a título de (bom) exemplo, a 

associação do Município à Universidade do Minho e a um conjunto de empresas na 

construção e exploração do Instituto de Design – instituto de investigação, criação e 

exploração de novos produtos a rentabilizar pelas empresas – ou a criação de incubadora 

empresarial da Universidade do Minho (Spin Park), geradora de forma contínua de novas e 

competitivas unidades empresariais. 

Esta realidade foi também capaz de visibilizar a necessidade de agregar – para rentabilizar 

e maximizar –, chamando a atenção para o potencial de desenvolvimento qualitativo e 

competitivo que encerram as sinergias e agrupamentos empresariais. 

Desta situação, resulta, hoje, a perceção da diminuição da dispersão da atividade 

económica por todo o concelho e a assunção do parque industrial – enquanto espaço físico 

que agrega e reúne um conjunto alargado de edificações e infraestruturas destinadas à 

atividade económica – como meio / veículo privilegiado de interesses comuns e sinergias 

favoráveis a todos. 

Assume-se assim que a política de oferta de novo solo “industrial” em áreas 

infraestruturadas para o efeito, revelou-se atrativa para novos investimentos (sobretudo 

logísticos), mas não anulou por completo esta realidade de economia e emprego disperso 

com consequências inevitáveis na habitação dispersa e na falta de competitividade 

económica. Como consequência, e porque assim é atualmente, julga-se inegável a 

importância do parque industrial na atividade económica do concelho e no reforço do seu 
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funcionamento e desenvolvimento enquanto células alargadas de criação de contexto 

favorável à agregação, partilha e sinergias na produção de um produto económico cada vez 

mais completo, atual e competitivo. 

Parques industriais esses que se podem caraterizar a quatro níveis: 

1. Aquele devidamente organizado, infraestruturado e pensado, desde o seu início, 

para tal (como, por exemplo, o parque industrial de S. João de Ponte); 

2. Aquele resultante de promoções imobiliárias privadas e que garantem uma oferta 

de pequenas e médias estruturas edificadas, iminentemente, de apoio à atividade 

local (como por exemplo, o parque industrial de Briteiros Santo Estevão); 

3. Aquele que foi emergindo da soma de unidades industriais localizadas próximas 

umas das outras e que, por força da respetiva dimensão e peso económico, e que 

foi gerando uma imagem de independência e autonomia própria (como por 

exemplo, o parque industrial de Pencelo / Selho S. Lourenço); 

4. A urbanização linear ao longo da estrada e que, novamente, por força da 

necessária agregação de edificação e atividade económica, hoje se afirma muito 

relevante (como por exemplo, o parque industrial da Gândara, Barco – parque 

industrial linear há muito instalado no território e que pode, se incrementado e 

valorizado, funcionar como extensão complementar do parque de ciência e 

tecnologia Avepark instalado no terreno confrontante). 

São estes (modelos de) parques industriais que se afiguram a chave física da melhoria da 

competitividade municipal ao nível da sua economia. 

Porque assim é, urge atuar sobre estes parques, eliminando as suas debilidades de 

dimensionamento e qualidade do espaço público, do reforço da infraestruturação do 

espaço e da respetiva gestão partilhada sob pena de, não reunindo as condições necessárias 

de atuação, os mesmos parques entrarem num processo de degradação e abandono, 

aparentemente, irreversível. 

Identificando-se quatro parques (aqueles acima referenciados como exemplos), abaixo 

expõe-se quadro que demonstra esta mesma realidade, com particular destaque para os 

lotes não edificados e construções ainda não ocupadas / devolutas. 
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Quadro 4 | Caracterização dos quatro parques industriais referenciados  

 

Fonte: Município de Guimarães, 2015   

Acredita-se que estes mesmos parques industriais, e respetiva maximização e 

rentabilização, serão capazes de elevar a competitividade da economia municipal, 

acentuando sinergias e governação partilhada na oferta de bens e produtos cada vez mais 

necessários e qualificados. 

De forma a percecionar, globalmente, a realidade económica vivenciada para cada ARU, 

apresenta-se seguidamente um quadro síntese, contendo, do total de indivíduos residentes 

em cada uma das ARU, a proporção de indivíduos que se encontrava, à data dos Censos 

2011, desempregado e empregado e, destes últimos, que proporção se encontrava a 

trabalhar em cada um dos três setores de atividade económica (setor primário, setor 

secundário e setor terciário).  

Quadro 5 | População desempregada e população empregada em cada uma das ARU, e respetivo setor de 
atividade económica 

ARU 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

DESEMPREGADA  

(%) 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

EMPREGADA  

(%) 

POPULAÇÃO EMPREGADA POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

SETOR PRIMÁRIO 

(%) 

SETOR SECUNDÁRIO 

(%) 

SETOR TERCIÁRIO 

(%) 

ARU Taipas 7,36% 46,32% 0,36% 42,82% 56,82% 

ARU - Briteiros 2,48% 50,31% 2,47% 60,49% 37,04% 

ARU - Brito 6,18% 49,55% 0,00% 52,99% 47,01% 

ARU - Gândara 6,61% 38,02% 6,52% 45,65% 47,83% 

ARU - Cidade 7,10% 37,76% 0,48% 29,05% 70,46% 

ARU - Lordelo 7,71% 37,56% 1,32% 53,64% 45,03% 

Designação territorial

Identificação do espaço empresarial PI S.João Ponte/Ponte Avepark/Barco Linhares/Briteiros Penselo/Selho S. Lourenço

Tipo de espaço empresarial Parque industrial Área industrial Área industrial Área industrial

Localização do espaço empresarial S.João da Ponte S. Martinho Linhares Pencelo

Promotor do espaço empresarial Câmara Municipal Privados Privados Privados

Modelo gestão do espaço empresarial Privado Privados Privados Privados

Atividades permitidas no espaço empresarial Indústria, comércio e serviços Indústria, comércio e serviços Indústria, comércio e serviços Indústria, comércio e serviços

Área global do espaço empresarial *         398742  264610 162107 168145

Área de implantação disponível 131876 169519 108651 27800

Área para espaços verdes 

Área para equipamentos 51 598

Número total de lotes existentes 72 20 45 21

Número de lotes disponíveis Edificados 16 1 4 7

Número de lotes disponíveis  Não Edificados 4 10 10 5

Área do maior lote 4 700 56301 50150 10378

Área do menor lote 800 2800 1000 2331

Número de empresas instaladas 45 11 27 12

Tipo de empresas Instaladas textil/metalomecanica/serviços textil/metalomecanica/serviços textil/metalomecanica/serviços textil/metalomecanica/serviços

Nºde trabalhadores

Preço por m2 de lote variável variável variável variável
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ARU 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

DESEMPREGADA  

(%) 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

EMPREGADA  

(%) 

POPULAÇÃO EMPREGADA POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA 

SETOR PRIMÁRIO 

(%) 

SETOR SECUNDÁRIO 

(%) 

SETOR TERCIÁRIO 

(%) 

ARU - Moreira de 

Cónegos 
5,93% 40,32% 0,98% 72,55% 26,47% 

ARU - Penselo Selho 6,67% 40,00% 5,56% 38,89% 55,56% 

ARU - Pevidém 7,21% 44,48% 0,20% 49,80% 50,00% 

ARU - Ponte 5,76% 42,98% 1,31% 49,02% 49,67% 

ARU- Parque Industrial 

de Ponte 
8,17% 44,32% 0,94% 54,38% 44,69% 

ARU - Ronfe 6,35% 44,77% 0,00% 57,46% 42,54% 

ARU - São Torcato 6,43% 44,42% 3,83% 43,99% 52,19% 

ARU - Serzedelo 7,78% 42,22% 1,42% 56,38% 42,20% 

Fonte: INE, Censos de 2011 
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REGRAS E CRITÉRIOS TÉCNICOS 

Na réplica e prolongamento do processo de regeneração e reabilitação urbana já conhecido, 

acredita-se que, mais do que regras ou condicionantes regulamentares rígidas, serão 

princípios e critérios de atuação sólidos e coerentes que sustentarão toda a atividade. 

E se os princípios, reforça-se, se fixam no património, espaço público e competência 

criativa, são cinco os critérios gerais e técnicos (fundamentos operacionais do processo) 

identificados: 

1. Assunção da reabilitação como critério natural da intervenção onde parâmetros 

técnicos, arquitetónicos e construtivos (delineados em função do contexto e 

circunstância de cada área urbana) se conjugam na projeção do grande contentor 

edificado de valor singular como fixa e reforça a unidade do conjunto (ou frente de 

construção) do edificado anónimo e contínuo das ruas… 

2. Tratamento equitativo de todo o património, independentemente de sua 

dimensão ou presença, formulando exigências e condicionantes técnicas em 

função do valor, importância e impacto do espaço e edificado; 

3. Requalificação continuada do espaço público não só ao nível do seu subsolo e 

infraestruturação como também ao nível da sua superfície e mobiliário urbano; 

4. Envolvendo constantemente a população e atores que agem sobre a cidade, 

encarando-os sempre como parceiros que importa valorizar e relacionar num 

processo que se sabe, ser partilhado, possuir um efeito de alavancagem do 

investimento e resultado muito positivo; 

5. Apoio técnico e administrativo a todo o processo, explicitando e explicando a 

valorização patrimonial, os critérios e opções arquitetónicas e construtivas a 

adotar, esclarecendo no momento da concretização física, fazendo sempre do 

Município elemento transversal e comum a todas as ações. 

Serão estes critérios gerais e técnicos que, conjugados com os regulamentos legais 

aplicáveis, a prática consolidada de reabilitação e os estudos de planeamento que 

conformarão todo o edifício técnico aplicável e condicionador do processo de 

reabilitação urbana. 
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Ao nível dos regulamentos legais, assumem particular relevância as leis de bases da 

(defesa) do património arquitetónico e arqueológico em vigor, bem como o conjunto 

de diretiva, recomendações e boas práticas hoje existentes sobre estes temas. 

De forma particular, assume destaque e importância acrescida, porque é elemento em 

prática há muito na cidade e passível de réplica e ajustamento às restantes situações 

identificadas (vilas) o regulamento de intervenção no centro histórico de Guimarães 

(RICUH), o qual materializa um conjunto de regras aplicáveis à reabilitação de edifícios 

e preservação de elementos notáveis do edificado. 

Do ponto de vista da prática consolidada da reabilitação, fixa-se a experiência do 

projeto e concretização de inúmeras obras de reabilitação do espaço público e 

edificado bem como um acompanhamento contínuo no edificado reabilitado, dir-se-á, 

mais anónimo, solidificando-se uma prática de reabilitação que se alastra aos atores 

mais diretamente envolvidos no processo físico da reabilitação – projetistas e 

construtores. 

No que se refere aos estudos urbanísticos e de planeamento, destacam-se duas 

realidades que influenciam decisivamente todo o processo: 

1. Ao nível do plano diretor municipal, a inventariação patrimonial generalizada a 

todo o concelho e delimitando ora aquele património legalmente classificado e 

protegido, ora aquele edificado passível de valor acrescido e, como tal, de maior 

atenção e defesa. 

Esta inventariação representa, na prática, uma carta de valores patrimoniais e 

revela aquele que deverá ser o entendimento maior na atuação sobre o 

património. Assinala para chamar a atenção e para estudar e valorizar, orientando 

e influenciando a ação futura sem coartar a liberdade dessa mesma ação (em 

função da coerência e grau de valor do edificado em presença). 

Esta carta engloba assim diferentes níveis de valorização patrimonial e importância 

histórica e assinala o momento chave de atuação, chamando a atenção para o 

eventual potencial patrimonial existente e consequente necessidade de atuação 

futura em conformidade; 

2. Os estudos urbanísticos denominados centralidades e que, focalizados numa 

determinada área territorial – regra, as áreas centrais das vilas e freguesias, os 

denominados “centros cívicos” e aqueles de maior valor histórico e identitário, 
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pressupõem uma leitura crítica sobre a realidade, a identificação e a análise dos 

valores em presença e a sistematização de uma estratégia e atuação sobre a 

mesma área em nome, não só dos valores fundamentais em presença, como 

também do reforço da competitividade e polaridade destas áreas e do 

aprofundamento do sentido de pertença da comunidade ao lugar. 

São estes estudos de centralidades, momento subsequente ao plano diretor 

municipal, que, (também) filtrando e rastreando o inventário patrimonial 

constante neste último, materializam já um conjunto de premissas e critérios 

específicos de valorização e atuação sobre o património. 

E porque a estes estudos de centralidades são indissociáveis aos projetos 

específicos das intervenções, e porque importa assegurar a desejável articulação e 

coerência, estes estudos de centralidades conhecem diferentes graus de 

desenvolvimento e amplitude, podendo tratar o todo numa visão mais distanciada 

e genérica, ou detalhar o elemento particular do edificado ou espaço público em 

função da sua relevância e significado para a área em causa. 

São, pois, diferentes níveis de abordagem técnica sobre o património que 

desenham todo o quadro de atuação sobre o mesmo num processo contínuo de 

interação e especificidade, regra geral, incompatível com generalizações 

regulamentares. 
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CONCLUSÃO 

Guimarães é uma cidade com história e estórias, com património singular e 

anónimo, com eventos perenes e acontecimentos pontuais, com pessoas de 

talento e esforço, de trabalho e festa, de partilha e comunidade, de lazer e 

reivindicação… Guimarães é uma cidade feita de pessoas e para pessoas. 

Hoje, este legado é a grande riqueza da cidade que compete, a quem atua e 

interage sobre a mesma (cidade), preservar, valorizar e renovar, sabendo também 

construir o novo património (o legado da cidade para o futuro) … e sabendo, como 

sempre foi, entender e envolver as pessoas e a comunidade. 

Nos últimos 30 anos, a cidade conheceu um processo de regeneração urbana que 

visa privilegiar a pessoa e a comunidade, valorizar a identidade e os afetos dos 

habitantes com este “naco de território”, incorporar a história e o património no 

seu quotidiano. 

Continuar e aprofundar este processo é desígnio atual e futuro desta cidade, 

visando alcançar uma permanente regeneração e construção, que se dinamiza e 

prepara em função das circunstâncias, do tempo presente e das suas gentes, 

sempre em função das pessoas e para as pessoas. 

Porque, na verdade, se a cidade é o suporte, a história o contexto e a comunidade 

a sua expressão, é nas pessoas que se encontra a verdadeira razão de ser e existir 

a cidade… que só existe, porque existem pessoas!” 


