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 1 - Preâmbulo 

 

 

 

                O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial estabelece que o Plano Director Municipal é 

acompanhado por um Relatório que explicita os objectivos estratégicos e as opções de base territorial 

adoptados para o modelo de organização espacial, bem como a respectiva fundamentação técnica suportada 

na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua execução [alínea b), do 

nº2, do artigo 86º, do Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de Fevereiro]. 

                        

 O presente Relatório engloba, essencialmente, os seguintes pontos: 

� Enquadramento da Revisão do Plano Director Municipal de Guimarães; 

� Grandes opções estratégicas de desenvolvimento e ordenamento do território; 

� Intenção programática. 

 

Como nota advertente, admite-se ser notório na leitura do documento a percepção de ligeiras 

incoerências, ou contradições, eventuais aparentes repetições entre as peças de autores, devidamente 

identificados, e o texto corrente. Esta situação prende-se com o espaço temporal decorrido entre a execução 

de uns e outro (cerca de 3, 4 anos) e as dinâmicas, entretanto desenvolvidas privada e publicamente, terem 

produzido efeitos agora avaliados e que se demonstram como válidos para aplicação futura. 

 Por outro lado, as circunstâncias actuais exigem uma (re)reflexão sobre as fundamentais 

conversões consideradas necessárias em prol da modernização do sector produtivo e a sustentabilidade do 
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território - Guimarães, entretanto, aderiu ao Quadrilátero Urbano (percebendo a necessidade de alianças 

estratégicas para uma nova dinâmica de visibilidade e competitividade); depara-se com uma nova crise do 

sector têxtil (sem precedentes recentes dado a sua dimensão estrutural); apercebe-se das reacções 

internacionais perante os novos paradigmas económicos e sociais, sobretudo no que concerne à gestão dos 

recursos energéticos. 

O facto de se manter os textos referidos de especialistas e entidades respeitáveis na matéria, 

prende-se com a extrema validade das análises e actualidade de muitas das propostas que, agora, se 

actualizam. 

 

 

2 - Enquadramento da Revisão do PDM 

 

Avaliação do PDM de 1994 e as novas estratégias de ordenamento e deAvaliação do PDM de 1994 e as novas estratégias de ordenamento e deAvaliação do PDM de 1994 e as novas estratégias de ordenamento e deAvaliação do PDM de 1994 e as novas estratégias de ordenamento e desenvolvimento territorialsenvolvimento territorialsenvolvimento territorialsenvolvimento territorial    

 

O Plano Director Municipal de Guimarães (PDM) foi elaborado no período de 1990 a 1993, tendo 

sido aprovado pela Assembleia Municipal de Guimarães em sessão de 18 de Julho de 1994 e ratificado 

através da Resolução do Conselho de Ministros nº101/94, entrando em vigor após a sua publicação em Diário 

da República, em 13 de Outubro de 1994. 

Fruto da época, de uma estruturação legal e regulamentar “importadora” de conceitos 

essencialmente formais, foi o instrumento possível perante o quadro de compreensão do real visível (e 

desejável) onde, sobretudo, importava salvaguardar a evolução económica enquadrada com os desejos dos 

cidadãos, com os recursos naturais indispensáveis e com as funcionalidades consideradas adequadas. 

Rumo à qualidade de vida de uma Europa Ocidental mais evoluída (e habituada a um planeamento 

estratégico ancestral), Portugal absorve a 1ª geração de PDM´s com expectativa e esperança, por um lado, e 

alguma perplexidade e estranheza, por outro - sobretudo por aqueles que não imaginam (a esmagadora 

maioria dos casos) as verdadeiras e profundas repercussões que estes instrumentos viriam a ter na vida 

social e individual dos cidadãos, do desenvolvimento (ou não) que propiciariam a um território com vastas e 

acentuadas assimetrias, intensificadas nos contrastes entre Litoral e Interior, Norte e Sul, Cidade e Campo; 

sobretudo por quem estava habituado a considerar o território como mero instrumento de satisfação de 

necessidades primárias no que concerne a produção e consumo. 
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No caso de Guimarães, à altura a gozar de uma dinâmica produtiva notória, um instrumento 

cerceador e limitador, como um Plano Director, foi recebido com muitas reservas no meio empresarial, alguma 

cautela nos circuitos dos notáveis Vimaranenses e apreciável convicção por parte dos decisores e corpo 

técnico Municipal que consideravam exigir-se um controlo efectivo da expansão exponencial que decorria de 

uma conjectura económica favorável – muito apoiada em Fundos Estruturais Comunitários. 

A proliferação de actividades de variadíssimas escalas, acompanhada por habitação de proximidade 

(que reduz a relação tempo/espaço nas deslocações ao trabalho), o apego à tradicional economia agrícola de 

subsistência, ou de complementaridade, assim como a mera especulação imobiliária e um sem número de 

“clandestinos” polvilham, entretanto, o território de construções e filamentos viários pouco ou nada 

qualificadores do ambiente, da paisagem, e do sentido comunitário dos lugares e do território! 

 

O primeiro PDM surge, assim, com a evidente dupla missão de arrumar a casa e precaver os 

excessos pouco respeitadores da harmonização entre as diversas actividades humanas e o meio. 

Diz-se então: 

 

O objectivo fundamental deste P.D.M., para além da definição das regras para a ocupação, uso e 

transformação do solo, é o de apoiar a política de desenvolvimento económico e social que a dinâmica dos 

Vimaranenses justifica e exige, determinando as carências habitacionais e adequando as soluções duma 

política de habitação às necessidades encontradas e fornecendo, enfim, os indicadores enquadrantes de toda 

a política municipal na elaboração dos Planos de Actividade nos próximos cinco a dez anos (…) e, por isso, 

também é normativo responsabilizante dos órgãos municipais e dos munícipes na aplicação dos princípios e 

regras que ora são propostas1. 

 

No entanto as soluções, sempre dependendo do equilíbrio entre as necessidades privadas e a 

gestão pública (ela própria suspensa entre o maior desenvolvimento económico versus, as aparentemente 

incompatíveis boas políticas territoriais) encontram, numa primeira fase de Gestão do Plano, algumas 

imprecisões e indefinições próprias da novidade e da necessidade em evitar rupturas abruptas no modus 

vivendi enraizado nesta área geográfica:  

                                                 
1 Marques, Fernando da Costa – Vereador do PDM, 1993. 
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Sem grandes dúvidas, pode-se tomar o exemplo do Concelho de Guimarães como um caso de 

evolução de um território marcado pelas polémicas em torno da urbanização e da industrialização difusa e dos 

seus supostos problemas (habitualmente muitos) e potencialidades.  

Quase paradoxalmente, o caso de Guimarães, tem funcionado para ilustrar duas abordagens opostas em 

matéria de política urbana e de ordenamento: um exemplo de intervenção na cidade histórica – o Centro 

Histórico foi classificado pela UNESCO como Património da Humanidade em 2001 - quer ao nível da 

reabilitação do espaço público e do edificado, quer ao nível da revitalização funcional através da diversificação 

e da qualificação das actividades económicas e equipamentos públicos e privados; um outro caso, de 

urbanização e de industrialização difusas, com cerca de 2/3 da população do Concelho a residir fora do 

aglomerado urbano principal em freguesias com valores entre 60 e 90% de população residente activa 

empregue na indústria transformadora, sobretudo na fileira têxtil-vestuário. 

O povoamento difuso à macro-escala municipal e regional, seguiu lógicas complementares de 

densificação/dispersão, com uma grande variedade de combinações formais e funcionais ao nível micro. É 

essa diversidade das escalas e contextos que é importante reter e que deve ser tida em conta quando hoje se 

discutem, na generalidade, as estratégias para conter a dispersão e para forçar a aglomeração e a 

polarização. Genericamente, estas duas situações referidas são avaliadas de forma oposta - a primeira 

positiva, e a segunda, negativa: a "cidade extraordinária", vs. a "urbanização ordinária".  

Esta dualidade/oposição (e os juízos de valor que contém) deve ser entendida na sua relação. A 

qualificação urbanística e o reforço funcional da cidade histórica e da sua envolvente recente, não são "toda a 

cidade", mas um fragmento específico da urbanização extensiva que se estende por todo o Médio Ave, e que 

se desdobra em múltiplas formas e escalas sobre o pano de fundo da urbanização que colonizou toda a rede 

fina de estradas e caminhos que percorre o terreno socalcado do minifúndio tradicional minhoto.  

Aquando da elaboração do anterior PDM, esta paleta de formas de povoamento - entre a 

aglomeração e a dispersão em núcleos, manchas e eixos de extensão variável - constituía um desafio 

demasiado complexo para a metodologia simples de zonamento que então era proposta no âmbito dos PDM´s 

e que, ainda hoje, insiste numa dicotomia urbano - rural, mutuamente exclusiva e supostamente clara.  

Abstraindo-nos das rupturas geográficas mais evidentes - massas de relevo com altitude superior 

aos 300 metros - a construção de casas, fábricas, estradas, caminhos, etc., distribuiu-se de forma extensiva 

variando e misturando usos e densidades suportando-se numa infra estruturação frágil de estradas nacionais, 

municipais e caminhos rurais. Nas manchas de solo agrícola de fundo de vale e meia encosta, as pressões de 
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uso do solo foram sempre muito disputadas quer pela actividade agrícola, quer pela construção de habitações 

e fábricas, quer pelo traçado das estradas e caminhos-de-ferro quer por outras infraestruturas.  

Os recursos naturais, como a água, conheciam uma situação idêntica, tendo-se chegado a 

situações criticas de poluição de linhas de água e de toalhas freáticas. No entanto, face à dicotomia forçada e 

grosseira do rural/urbano, a verdade é que, mesmo nas formas vernaculares do rural, a construção da 

habitação sempre esteve presente na própria parcela agrícola, e o povoamento espalhado no pano de fundo 

do minifúndio, da rede capilar viária muito densa e da compartimentação enorme em freguesias, lugares, 

quintas, casais e habitações isoladas. Não se podia esperar que o mesmo ideal-tipo de aglomeração (urbana 

ou rural) pudesse conter esta diversidade.  

O PDM procurou defender assim as principais bolsas de solo agrícola, promovendo a densificação 

intersticial da urbanização difusa onde ela estava já muito presente, contendo novas frentes de construção e 

promovendo a densificação nos principais aglomerados urbanos - Cidade de Guimarães, Vilas e Sedes de 

Freguesia.  

Em matéria de localização industrial, sendo impensável remover as pequenas e grandes fábricas 

que se localizaram ao longo dos rios (a primeira vaga da industrialização) e das estradas principais (a 

segunda), criaram-se novas zonas industriais na expectativa de concentrar e melhorar a dotação 

infraestrutural para as actividades económicas industriais e de armazenagem - zona industrial de Ponte, p.e.- 

de favorecer o investimento e a criação de emprego, de rendibilizar o investimento nas infra-estruturas 

ambientais e as vantagens da proximidade das relações casa trabalho ou a acessibilidade ás vias mais 

importantes. A delimitação da RAN e REN fixava e protegia, por sua vez, as maiores extensões de solo não 

construível. 

 A maior parte do investimento municipal dirigiu-se então para a qualificação infraestrutural e para a 

construção de equipamentos, com o objectivo de resolver o "grau zero" da infra estruturação, e de construir as 

redes de equipamentos públicos (ensino, saúde, educação, desporto, cultura,...).  

Nos anos 80 e 90'procurava-se aqui, como no País, resolver os problemas graves de saneamento, 

assegurar o abastecimento público de água, melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade aos 

serviços e equipamentos colectivos.  

Apesar da clara densificação/extensão construtiva do aglomerado mais importante de Guimarães e 

do seu reforço funcional nas actividades de serviços, o concelho cresceu em média 10.8%, enquanto que o 

aglomerado urbano principal, cresceu 12.7% (valores da década 1991-2001). Quer isto dizer que o reforço 

funcional traduzido na aglomeração e diversificação de serviços especializados, não constituiu razão 
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suficiente para, no mesmo intervalo de tempo, se reforçar proporcionalmente a promoção de uma esperada 

aglomeração residencial, apesar do dinamismo do mercado imobiliário e da oferta variada de alojamento e de 

solo infra estruturado para fins residenciais.  

Dito de outro modo, a terciarização aumentou o poder de polarização e a importância funcional da 

cidade, mas teve efeitos limitados quanto à re-arrumação das populações residentes que, com as melhorias 

da mobilidade e das condições de acessibilidade, podem escolher ofertas diversificadas de residência. A área 

urbana de  

Guimarães (PDM vigente) concentra apenas 31.3% da população do concelho. Se juntarmos as freguesias 

onde se localizam as outras aglomerações mais importantes, as "Vilas", acrescentamos mais 24.2% do total 

da população. A soma das aglomerações andará, portanto à volta dos 56% dos residentes2. 

 

Uma das maiores conclusões da avaliação de vigência do P.D.M. dos últimos 15/16 anos é, sem 

dúvida, a necessidade de redefinir conceitos, objectivos e orientações contextualizadas num leque cada vez 

mais abrangente de leituras inter e multidisciplinares. 

Se por um lado, uma primeira geração de Planos Directores incidia sobre matéria pragmática de 

estabelecimento de regras e princípios de ocupação e defesa dos solos, hoje atrevemo-nos a dizer que o 

P.D.M. é fruto de uma leitura (mais) cultivada pela experiência adquirida, pela consciencialização entretanto 

estabelecida de que algo necessita mudar em conteúdo e expressão. 

Portugal de finais de 80 vivia duas realidades distintas: por um lado as dificuldades económicas 

ancestrais e o atraso de um sem número de realizações que, na restante Europa, há muito haviam sido 

implementadas; por outro, a novidade de fazermos parte dessa mesma Europa e, como tal, termos a ilusão de 

um futuro bem mais risonho e promissor. Entre estas duas realidades parecia fundamental recuperar o tempo 

perdido -  aproveitando “tudo” para fazer “algo”. 

“Tudo” justificara o (re)alojamento, o desenvolvimento industrial, o aumento (e acesso) ao consumo! 

Este processo viria a torna-se, em muitos casos, perverso! 

Hoje o Vale do Ave, assim como outras Regiões do País e da Europa, mergulham numa depressão! 

O consumo diminui, o tecido industrial tarda em reconverter-se e adaptar-se à competitividade e inovação. O 

desemprego é uma constante e a crise financeira generalizada alastra aos sectores económicos numa vaga 

avassaladora.  

 

                                                 
2 Domingues, Álvaro – Geógrafo, FAUP. 
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Portugal dos anos 10 deste novo século, exige assim um novo olhar, uma nova aposta e, neste 

contexto, um nova perspectiva sobre o território – não apenas observando a sua vertente geomorfológica e as 

repercussões de uma ocupação mais ou menos homogeneizadora mas, sobretudo, sobre a necessidade de 

uma verdadeira racionalização de recursos, reconversão da paisagem, organização espacial criteriosa. 

Este termo, racionalização, tende a substituir a muito apregoada sustentabilidade – expressão 

criada por franjas ambientalistas que, pondo o dedo na ferida (e com sentido algo profético), avisaram sobre a 

devastação propiciada pelo descuidado e incauto sentido de vida do homem e a (quase) inconsciência dos 

seus efeitos devastadores. A Racionalização reclama assim o papel de conformar todas as dimensões e 

actividades humanas com o desenvolvimento económico equilibrado, com a sensibilidade do meio e suas 

riquezas naturais – que por si são, além do mais,  fontes de criação de riqueza – ultrapassando o paradigma 

que opõe economia a meio natural. 

 

Sendo o planeta, a casa comum de todos os seres vivos, criou-se no século passado, condições de 

vida ímpares na história da humanidade; acesso à habitação, mobilidade e bens como nunca havia sido 

perspectivado anteriormente. 

O século XX foi de facto o século das grandes invenções onde a ciência munida de instrumentos 

tecnológicos, permitiu o usufruto de veículos, informação, cuidados de saúde absolutamente inéditos. 

Por outro lado, a proliferação quase irracional de mecanismos poluidores, legou-nos um planeta 

doente onde se sente claramente o mal-estar físico e psíquico. 

Estamos por isso numa época de profundas transformações! Ao consumismo desenfreado e à 

queda de paradigmas, substitui-se a necessidade de repensar a vida no seu todo e nos mais ínfimos detalhes. 

  

Qual o preço da qualidade? 

 

É hoje tido como certo que não é mais possível conseguir um bem-estar generalizado sem 

sacrifícios! O planeamento, protagonizado por equipas multidisciplinares cada vez mais alargadas, inclui como 

preocupação básica uma leitura ambiental, social e económica estruturante: se a necessidade, em 

estabelecer o tecido produtivo em clusters, a vontade em dotar o território de boas e escorreitas 

acessibilidades, a intenção em aproximar os serviços e o lazer não é muito questionável, torna-se prioritário 

observar como vivem realmente as pessoas. 
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O planeamento é algo mais que estabelecer regras e princípios orientadores na gestão da relação 

entre o homem, a produção e o consumo, e o meio natural numa perspectiva de futuro e em constante 

actualização. É, sobretudo entender as dinâmicas e direccioná-las, cultivadamente, em sintonia com as 

aspirações e necessidades do homem. 

Mas, e o homem como se organiza entre si? E não será aqui que começa a relação com o meio? 

 

O P.D.M. de Guimarães, em revisão, estabelece por determinação legal, e necessidade própria, 

novas formas de “olhar” o território. 

Se por um lado a Estrutura Ecológica é um primeiro passo no entendimento mais generoso sobre a 

especificidade das sensibilidades do território; se a redução significativa das áreas de construção espelham a 

consciência do excessivo uso da “terra”; se a concentração e nuclearização buscam a racionalização dessa 

ocupação e procuram reduzir os encargos económicos/sociais do difuso; se a preocupação acrescida com o 

património (incluindo o não erudito) demonstra o retorno a uma certa essencialidade; se se aposta numa 

indústria mais complementada, estruturada e competitiva; se se busca um esquema viário funcional e 

articulado, o que se pretende para a organização social, para a convivencialidade dos espaços humanizados? 

O território foi ocupado, nas últimas décadas, numa busca desenfreada de habitação e indústria. 

Como nunca, a cada família (praticamente) correspondeu uma habitação, a cada freguesia corresponderem 

estradas, água, saneamento e até equipamentos de uso público e de lazer. 

Mas, ao contrário de toda a lógica de desenvolvimento cultural e civilizacional, a consciência 

comunitária e o espaço de uso comum, na maior parte das vezes, corresponderam apenas a um pequeno 

lugar à porta da igreja (e para, apenas, aqueles que a buscam). Como podem homens e mulheres sem 

consciência comunitária atingir objectivos comuns? 

 

Em visita pelo nosso espaço Concelhio, observámos um tecido difuso e inconsistente onde a leitura 

de uma qualquer organização, hierarquia, modelo ou qualquer outro elemento de desenho urbano, se torna 

difícil. Observa-se a premente necessidade de reestruturar os espaços comunitários. E não falámos da Ágora 

Grega ou na Praça Renascentista, mas de espaços que, ao homem da “Polis”, sempre corresponderam como 

imagem de organização enquanto grupo e sua expressão social e de civilização - à alameda, ao jardim público 

sucede hoje, infelizmente, os corredores e as áreas de restauração dos “shoppings”. 
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É portanto primordial recuperar e/ou introduzir a ideia de “centro” ou centralidade, acompanhando 

as novas orientações de planeamento global onde a racionalidade exige uma gestão eficiente de todos os 

recursos e atribui a estas matérias um valor económico sedutor. 

 

Em que consiste esta nova valoração? 

 

 Os valores identificativos e a especificidade local e cultural, num mundo globalizado readquirem, 

hoje, papel estruturante. 

Urge, por isso, repensar a cidade e reenquadrar o seu papel no território, no panorama civilizacional 

contemporâneo e estabelecer estratégias para a (re) formulação das vidas urbana e rural procurando a 

melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes e visitantes. 

A Cidade cresceu exponencialmente sendo clara a sua aproximação repentina aos antigos 

subúrbios e/ou vilas e lugares periféricos que agora envolve e absorve. É nestas periferias que mal receberam 

(e entenderam) o “choque urbano” que reside um dos pontos fracos da cidade. 

De facto estes locais, outrora marginantes, são já parte integrante da cidade que se tornou menos 

legível no estabelecimento de perímetros e morfologia, que por sua vez contactaram posteriormente com 

outras áreas em expansão e hoje (re) configuram as cidades como “unidades estimuladas” por proximidades 

mais ou menos tímidas. 

O grande problema da cidade de hoje, e do futuro, é um complexo de pequenas e grandes questões 

de gestão e administração urbana e territorial, de optimização do tecido produtivo, regulação harmoniosa de 

produção e consumo, de implementação de novas políticas sociais, de programação cultural, dinamização 

comunitária que, sobretudo, optimizem as áreas de logística e equipamentos e permitam restituir espaço 

qualificado aos cidadãos, facilitando a mobilidade de pessoas e bens. 

Neste enquadramento, a procura de sinergias e complementaridades torna-se fundamental para a 

continuidade do desenvolvimento em função das proximidades (área metropolitana do Porto e litoral norte 

Português e Galego) que isoladamente vão trilhando o seu caminho, pese embora o esforço de criação de 

parcerias multifacetadas. 

 

A produção industrial, propulsor quase exclusivo da economia local deterá, futuramente, parceiros 

para o desenvolvimento nas alternativas que terão que surgir - no retorno á agricultura tradicional e novas 

propostas biológicas; na exploração consciente dos recursos florestais; na expansão e aproveitamento 
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turísticos (para lá do centro histórico); na reabilitação dos centros termais; nas indústrias inovadoras; nas 

unidades de saúde complementares; nos equipamentos de 3ª idade; nas apostas culturais; na oferta e 

prestação de serviços qualificados; na investigação cientifica; na formação académica no campo da inovação, 

experimentalismo, design; na mobilização de desempregados e inactivos para tarefas comunitárias, etc, etc. 

 

O Concelho sofreu contudo, nesta última década e meia, transformações profundas - parte das 

quais de nível e repercussão regional - introduzindo-se, gradualmente, novas e estruturantes propostas de 

realização, quer por força das dinâmicas urbanas, das sinergias entretanto criadas, ou ainda pela absorvente 

mobilização de recursos e meios tendo em conta 2012 e o evento Capital Europeia da Cultura.  

O entendimento e absorção destas realidades, envolve-se numa mescla, sem cronologias 

estanques, onde os constantes entrelaçamentos entre acontecimento, ideias, projectos, realizações e 

conclusões foram dando frutos inquestionáveis. 

Realça-se, daqui, os eminentes acontecimentos, previsões e decisões: 

- A criação do Concelho de Vizela, com a consequente redefinição dos limites do Concelho; 

- A construção de parte da rede Nacional de estradas como a A7 e A11 bem como o novo traçado 

do IC5; 

- A instalação do sistema primário de vias de acesso ao Pólo do Parque de Ciência e Tecnologia do 

Vale do Ave – AvePark – e dos seus edifícios administrativos; 

- A concretização de uma estrutura verde, quer na cidade (Parque da Cidade, áreas envolventes do 

Pavilhão Multiusos e da Cidade Desportiva, área envolvente ao estádio D. Afonso Henriques, reabilitação do 

Jardim do Carmo, o Campus Universitário, a Horta Pedagógica e, incontornavelmente, os projectos de 

reabilitação da Veiga de Creixomil), quer no Concelho (parque de S. João de Ponte, parque de Pevidém, 

parque de Brito); 

- A dotação de equipamentos culturais e desportivos como o Centro Cultural Vila Flôr, o São 

Mamede - Centro de Artes e Espectáculos - o pavilhão desportivo de Souto Sta. Maria, a complexa do 

Desportivo de Ronfe, as piscinas de Brito e as (projectadas) de Lordelo, Moreira de Cónegos, Ronfe, São 

Torcato e Serzedelo; 

- A instalação do novo Mercado Municipal e a prevista área da feira semanal; 

- A instalação de novas superfícies comerciais de grande envergadura, potencializadoras de novas 

centralidades; 

- A construção de uma rede de escolas e centros escolares prevista na Carta Educativa; 
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- A progressiva consolidação e extensão do tecido urbano, através da realização de grandes 

operações urbanísticas; 

- A realização de intervenções de qualificação do espaço público e de reabilitação urbana (com 

significativa intervenção no Centro Histórico da Cidade e áreas centrais das Vilas); 

- A elevação do Centro Histórico da Cidade a Património da Humanidade pela UNESCO, com 

consequente ampliação da sua Zona de Protecção; 

- A constituição do projecto integrado Campurbis de reabilitação urbana em conjunto com a U.M. - 

inovador no campo das tecnologias e dinamizador de uma degradada área central da cidade; 

- A ampliação das estruturas de saneamento básico no concelho; 

- O reforço de centralidades urbanísticas, consubstanciado quer na cidade quer nalgumas das Vilas 

envolventes. 

 

A concretização de Grandes Acções Estruturantes, embora previstas no PDM de Guimarães, alerta-

nos hoje para aspectos que nos parece deverem ser ponderados. Com a expansão urbana da Cidade e Vilas, 

mais ou menos envolventes, sente-se a necessidade de uma melhor articulação entre a Urbe e esses Pólos 

Urbanos bem como a melhoria da mobilidade interna do Concelho, com especial incidência nas redes viárias 

Concelhia e nos transportes públicos. 

De igual forma, torna-se prioritário reduzir a pressão sobre a Cidade que, pese embora o facto de 

deter apenas 1/3 dos habitantes do Concelho, suporta uma incidência de veículos motorizados desajustada 

das suas estruturas históricas e sociais. 

De modo a se dar resposta a soluções sociais e funcionais colocadas pelo crescimento urbano, 

sente-se a necessidade de reforço e redimensionamento das redes básicas de infra-estruturas e de 

equipamentos colectivos assim como indispensável a clarificação - não necessariamente dicotonómica - entre 

Urbano e Rural reforçando as estruturas e elementos potenciadores e identificadores dessas realidades nem 

sempre distintas num território de ocupação difusa.  

Neste sentido, atribui-se especial importância á (re) caracterização das especificidades de cada 

Vila, Freguesia e Lugar exacerbando aquilo que os torna únicos e atraentes num quadro de 

complementaridade com as diversas actividades e o fundamental reequilíbrio com as realidades envolventes 

como, por exemplo, a paisagem, o lazer, o desporto, a cultura popular e erudita, o património construído, o 

reforço do sentido de espaço comunitário e qualificação do espaço público. A necessidade de definição de 

critérios da compatibilização da localização das actividades industriais com a mão-de-obra e infra-estruturas 
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existentes em concretização e previstas, sem comprometer o equilíbrio funcional e ambiental do Concelho; a 

urgência de definição de estruturas produtivas racional e estrategicamente relacionadas perante as redes 

viárias, internas e externas, num quadro de cumplicidade com outras actividades complementares, reflectem 

outro nível de preocupação.  

A especial ênfase colocada nesta vertente, pretende a transversalidade estruturante (territorial e 

economicamente), numa perspectiva de reconversão do tecido empresarial tradicionalmente presente nesta 

área do Vale do Ave que, obrigatoriamente, deverá procurar a alternativa, a originalidade e a qualidade que o 

torne competitivo. 

Espera-se aqui a influência revigorante que o Avepark afigura em matéria de investigação e 

interrelacionamento com empresas e instituições de ensino e pesquisa científica, o desenvolvimento do 

Centro de Logística de Silvares - interface Regional com os Municípios envolventes e, sobretudo, com os mais 

interiorizados - que se constitui como a mais importante aposta, em termos do planeamento estratégico, para 

os próximos 10, 15 anos. 

 Acentuam-se complementarmente as exigências relativas ao equilíbrio ambiental, aliadas à 

necessidade de consciencialização da preservação do património paisagístico e do carácter finito dos 

recursos naturais. 

 

Em suma, todos os elementos constitutivos das principais preocupações e objectivos plasmados 

neste PDM de 2ª geração são, inevitavelmente, enquadrados com a necessidade premente em recuperar a 

sustentabilidade efectiva desta área de território tão fustigada ambiental e paisagísticamente e que, fruto da 

avançada despoluição dos Rios (Ave, Selho, Ribeira de Couros) e desaceleração do sector transformador, 

apresentam o momento certo para reabilitação de estruturas e mentalidades reafirmando-se, no conjunto de 

convulsões e profundas reestruturações que se adivinham, a necessidade de uma actualização dos 

comportamentos sociais e individuais na gestão e uso do território e seus recursos naturais. 

Assim, propõe-se realizar, conjuntamente com as Sedes de Freguesia, representantes primeiras da 

população local, trabalhos de intenção em cinco vertentes básicas: 

 a) Reagrupar o indivíduo na consciência de grupo, culturalmente consciente do espaço onde 

desenvolve a sua vida. Neste sentido, o papel “formador” e construtivo das propostas de qualificação dos 

espaços públicos deverá levantar questões sobre a mais valia da edificação de um “bem” comunitário. 

b) Criar espaços de (inter) ligação dos núcleos simbólicos com as suas servidões tradicionais e 

equipamentos estruturantes de proximidade. 
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c) Criar a consciência que o automóvel, invenção ilustre do género humano, uniu espaços, 

introduzindo-se entre as pessoas. Este objecto, estruturante do modus vivendi do século XX deverá ser 

reavaliado no século XXI. 

d) Criar a apetência ao retorno a uma actividade comercial de proximidade aprofundando os laços 

de vizinhança e convivência. 

e) Criar a consciência pública e individual sobre as várias vertentes e riquezas colectivas do 

território, reavaliando-o como espaço sensível e potenciador de novas formas de criação de riqueza. 

 

Ao longo do período de vigência do PDM, foi-se sentido a necessidade da sua actualização e 

harmonização em função da informação disponibilizada pelos estudos, já elaborados no âmbito dos Planos de 

Pormenor e, decorrente da gestão urbanística dos serviços municipais. 

Por outro lado, verifica-se hoje a necessidade de se proceder à clarificação e até a ajustamentos 

profundos no articulado do regulamento do PDM, bem como à actualização da cartografia que pode ser 

complementada através da informação disponibilizada pelos levantamentos digitais actualizados do Concelho 

e do sistema de informação geográfica entretanto implementado. 

Verifica-se, também, a necessidade de se adequar os instrumentos de planeamento ao novo quadro 

legal, entretanto produzido através da Lei de Bases do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 

aprovado pela Lei nº48/98, de 11 de Agosto: 

Consequentemente, a situação descrita reclama a revisão do PDM por forma a adequá-lo à 

realidade efectiva do Concelho do século XXI, e a instituir um instrumento de desenvolvimento urbanístico 

ainda mais rigoroso, operativo e adaptado às novas exigências colocadas pela evolução verificada desde 

1994. Por outro lado, ao novo PDM, exige-se que integre os mais actuais e modernos postulados teóricos 

formulados no domínio do ordenamento do território, os quais sofreram alterações muito sensíveis desde a 

aprovação do anterior, e que estão vertidos na nova proposta. 

A cada Freguesia e Vila, à Cidade, corresponderá então a adaptação destes princípios tendo em 

conta a especificidade histórica, morfológica e funcional de cada caso nunca esquecendo que, no ser humano, 

é fundamental a identidade e o simbólico como extensão incontornável da sua própria natureza. 
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3 - Organização Territorial e Modelo de Ordenamento 

    

O O O O PROTPROTPROTPROT----NNNN – Estratégias e Modelos  

 

 Da proposta deste PDM (ou revisão se assim se preferir), ressaltam diversificadas novidades, tanto 

a nível legal e regulamentar como formal e conceptual. 

No entanto, e pese embora a importância dos instrumentos orientadores, incontornáveis à definição 

e enquadramento dos PMOT, importa realçar a exponencial importância para o enquadramento e 

desenvolvimento regional que adquirem as orientações do PROT-N. Neste documento, além dos Estudos 

Complementares de Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional, são definidas as orientações 

estratégicas para as estruturantes intervenções de base territorial vertidas do Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território (PNPOT) e NORTE 2015 – Competitividade e Desenvolvimento, que 

potenciarão “O ordenamento do território ao procurar as formas de organização espacial que optimizem a sua 

ocupação e utilização numa perspectiva de sustentabilidade”, através de modelos estabelecidos e um 

programa de execução onde se apresenta, de forma indicativa, as principais acções e obras públicas a 

efectuar para a sua concretização. 

Tendo a coesão territorial como pedra basilar do seu propósito primeiro (uma maior equidade nas 

condições de vida das populações e a potenciação dos factores territoriais que contribuam positivamente 

para as dinâmicas de desenvolvimento), o PROT-N adverte que existem forças condicionadoras que actuam 

sobre o leque das opções passíveis de serem adoptadas para futuro – sem prejuízo das inflexões tácticas 

julgadas apropriadas e reconversoras à luz das tendências e lógicas do novo século. 

 São 6 os pontos de partida para concretização dos princípios evocados: 

 

Objectivo estratégico 1  

           Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural 

(melhor ordenamento e gestão do território). 

 

Objectivo estratégico 2  

Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu 

atlântico e global (a competitividade territorial promove a melhoria das condições de base para a 

intensificação tecnológica). 
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Objectivo estratégico 3  

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais (um território policêntrico, sendo mais equilibrado, favorece a 

competitividade regional). 

 

Objectivo estratégico 4  

Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social (a promoção da 

equidade territorial é um factor de reforço da competitividade regional). 

 

Objectivo estratégico 5  

Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública. 

 

Objectivo estratégico 6  

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

activa e responsável dos cidadãos e das instituições3. 

 

Induzindo a uma estratégia global, a um envolvimento concertado, o PROT-N busca estabelecer a 

coluna dorsal das acções optimizadoras e racionalizadoras dos investimentos e uso dos recursos numa lógica 

de complementaridade, impeditiva de intervenções isoladas e lesivas dos (frágeis) equilíbrios regionais – que 

têm obstaculizado uma maior integração no espaço Ibérico, sobretudo, pela falta de competitividade 

Há então que reorganizar o Norte em geral, e a região do vale do Ave em particular, tornando-a 

atraente e sugestiva para novos investimentos com inovadoras apostas, apetecível para uma nova 

agricultura, uma nova politica de exploração dos recursos da floresta e, sobretudo, tornando-a sedutora para 

a estruturação de uma harmoniosa vida social. 

Significa isto, a todos os níveis, reconverter! 

A mancha urbana, que cresceu significativamente nos últimos trinta anos, estende-se de Norte a 

Sul entre Viana do Castelo e o limite meridional da região, prolongando-se para lá de Aveiro e para leste, em 

                                                 
3 Extracto sintetizado do Relatório Final do PROT-N. 
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direcção a Vila Real. É um sistema polinucleado, ainda que especialmente polarizado pela aglomeração 

Metropolitana do Porto e, cada vez mais, também por Braga e Vila Real (a que se soma Aveiro). De forma a 

ordenar o território e a estruturar o policentrismo, promovendo o desenvolvimento regional, considera-se 

necessário fortalecer e consolidar um pequeno número de “âncoras urbanas”, dando prioridade, para além da 

afirmação da Aglomeração Metropolitana do Porto, ao reforço e organização do triângulo Braga, GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães e 

Vila Nova de Famalicão/Sto. Tirso/Trofa (...). 

(...) Braga destaca-se claramente pela dimensão demográfica e urbanística e pela qualidade e 

diversidade do seu tecido comercial e de serviços. Aqui emergem dinâmicas urbanas assinaláveis de 

animação e qualificação, associadas à presença de importantes infra-estruturas de ensino e cultural com 

assinalável dinamismo (universidade, museus, teatros, “casas das artes”, eventos). A capacidade de 

afirmação do ensino superior e a presença de centros de I&D de excelência associados à Universidade do 

Minho (nomeadamente nos domínios das engenharias de materiais e polímeros, nanotecnologia, sistemas de 

produção e software) tem contribuído para a diversificação da base económica e o desenvolvimento de 

serviços avançados. Por outro lado, a existência de centros tecnológicos e de formação profissional e de uma 

vasta rede de escolas profissionais e outros centros de ensino superior, consolidam a oferta de serviços 

urbanos e sustentam a base económica local/regional (…). 

(…) Caminhando para sul, surge-nos o subsistema urbano do Ave, com GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães e o triângulo 

Vila Nova de Famalicão/Sto. Tirso/Trofa a estruturarem o modelo difuso de povoamento. GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães afirma-

se pela qualidade urbana do centro histórico, classificado como Património Mundial da Humanidade pela 

UNESCO, e pela recriação de um projecto urbano que conjuga o património, as indústrias criativas e 

tecnológicas e a oferta cultural. Por outro lado, mantêm fortes relacionamentos com os centros urbanos de 

Fafe, Felgueiras e Vizela, e fortalece o seu espaço de articulação com o interior – com Cabeceiras de Basto e 

Mondim de Basto (…). 

A dominante da urbanização e da industrialização difusas e o elevado grau de promiscuidade e de 

retalhamento do solo de uso agrícola, constituem o tema de mais difícil comunicação porque: 

- exige a superação da velha dicotomia rural/urbano. 

- exige vários entendimentos do que é o urbano porque a urbanização desde há muito que 

transbordou as “cidades”. 

- exige ultrapassar determinados conceitos que vêm do passado recente – como hierarquia urbana 

e zonamento mono funcional e segregador (…). 
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(…) O zonamento mono funcional não se adapta à promiscuidade tradicional entre usos agrícolas e 

outros. O minifúndio sempre acompanhou a proliferação de freguesias, lugares, quintas e casais mais ou 

menos isolados; e as maiores densidades demográficas sempre coincidiram com os melhores solos 

agrícolas. O processo antigo de ruralização e de urbanização do território deixaram uma extensíssima rede 

de vias (dos caminhos às velhas estradas nacionais) que caracteriza a porosidade do território e que 

constituiu o suporte infra-estrutural suficiente para o surto de construção do pós anos 60 (…). 

(…) Uma mancha de urbanização extensiva quase contínua, começando com Braga/Barcelos, 

englobando o Médio Ave e o Sousa, até ao IP4. Este é território típico da urbanização e da industrialização 

difusa, pontuado por uma constelação de aglomerados de serviços mais ou menos especializados e 

diversificados (Braga, GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Penafiel/Paredes, Vizela, Felgueiras, 

Trofa, Paços Ferreira, Lousada, Amarante, Marco de Canavezes). Braga é o maior pólo urbano/terciário da 

sub-região. Nas outras cidades/sede de concelho, a aglomeração das funções de serviços mais importantes 

(dimensão/especialização) não produziu uma mesma intensidade de aglomeração urbana; a população e o 

emprego industrial - o de maior expressão no mercado de trabalho – continuam “entre cidades”; a facilidade 

da mobilidade e o encurtamento das distâncias tempo viabiliza ainda mais este padrão locacional (...). 

(...) O efeito de capitalidade distrital e a história privilegiou Braga, embora Guimarães tenha fixado 

recentemente um conjunto de funções direccionais que marcam uma outra condição urbana e potencial de 

atractividade (ensino superior, saúde, equipamentos culturais) … 

 

Perante a panorâmica de inter-relações e interactividades propõe, o PROT-N, a seguinte 

estruturação/clarificação: 

 

A. AMP Núcleo Duro (Aglomeração Metropolitana do Porto); 

  

B. Aglomeração de Braga (Cidades de Equilíbrio Territorial); 

  

C. Guimarães    e Viana do Castelo (Cidades Regionais e Conjuntos Regionais de Cidades); 

  

D1. Polaridades principais nas zonas de industrialização/urbanização difusas (Centros Estruturantes Sub-

regiões);  
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D2. Polaridades secundários (Centros Estruturantes Municipais); 

 

E.  Outras nucleações – sedes de concelho nas áreas rarefeitas 

 

Neste quadro, Guimarães adquire um papel Regional deste modo caracterizado: 

 

Cidades Regionais / Conjuntos Regionais de Cidades – Cidades ou conjuntos de cidades que, 

possuindo capacidades de polarização de espaços territoriais alargados por via da sua dimensão física, 

funcional e relacional, constituem, em conjunto com as dos dois níveis anteriores, as rótulas principais da 

estruturação do território da Região, desempenhando funções de articulação territorial e capacidades para 

construir e dinamizar redes urbanas. 

E com a seguinte contextualização: 

Urbanização e Industrialização Extensivas Médio Ave – Polaridade Guimarães Guimarães Guimarães Guimarães (Universidade do 

Minho, Campurbis, AvePark, Cultura, Património, Saúde, Comércio); rede de polaridades intermédias e eixos 

do difuso (rua/estrada): N206, N105, VIM, Caldelas/Ponte; Ronfe/Joane; Vila das Aves, Riba d’Ave, etc.); 

Vizela (relação com Felgueiras), Fafe. 

 

É notório o atraso da região (e do País) na criação de infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento 

de actividades logísticas que acrescentem valor a funções de base do tipo transporte/armazenagem de 

mercadorias, tanto à escala internacional como nacional e metropolitana. Sabendo-se que essas actividades 

funcionam com margens económicas muito estreitas, não é possível esperar que a actividade privada possa 

resolver problemas próprios (o das suas necessidades estritas), contribuindo ao mesmo tempo para uma 

organização territorial planeada que tenha reflexos no ambiente, na qualidade de vida urbana (por exemplo 

redução de níveis de tráfego nos centros das cidades), e ainda na política energética nacional (…). 

(…) Com a globalização, as expectativas de crescimento do sector dos transportes de mercadorias 

e da logística estão associadas aos novos paradigmas da produção, cada vez mais dispersa à escala 

planetária em que, a matéria-prima, os produtos em diferentes fases da sua cadeia de fabrico e depois a 

embalagem/ distribuição, circulam por entre diversos tipos de “especializações” que os territórios 

desenvolvem cada vez mais sem atender às distâncias e obstáculos que os separam.  
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E esse crescimento expectante é demasiado grande para que este sector não seja considerado nos 

próximos anos, e na Região do Norte, como a prioridade das prioridades no que respeita à construção de 

nova infra-estrutura. 

A criação de infra-estruturas dedicadas à localização de actividades logísticas de apoio tanto à 

distribuição como à produção, e de outras actividades de natureza diversa, não é só uma necessidade em 

resposta à procura crescente de transporte de mercadorias, mas é também uma oportunidade de 

desenvolvimento empresarial que têm de ser assumida em toda a região como factor de potenciação da 

tradicional capacidade empreendedora demonstrada noutros ciclos económicos (…). 

(…) A localização do Porto de Leixões e do Aeroporto determinaram ao longo das últimas décadas 

a concentração, nas suas proximidades, de empresas de transporte rodoviário de mercadorias (…). 

(…) Parece pois claro que as novas plataformas logísticas a criar na Região deverão ter uma 

excelente articulação com a rede viária principal, não descurando a promoção da inter modalidade 

principalmente com o caminho de ferro, tendo em vista a futura diminuição da excessiva dependência que 

actualmente se verifica relativamente ao transporte rodoviário. 

Tudo isto se prende com a denominada “baixa maturidade logística do tecido empresarial da 

Região Norte”. 

Com a globalização, as expectativas de crescimento do sector dos transportes de mercadorias e da 

logística estão associadas aos novos paradigmas da produção (…). E esse crescimento expectante é 

demasiado grande para que este sector não seja considerado nos próximos anos, e na Região do Norte, 

como a prioridade das prioridades no que respeita à construção de nova infra-estrutura4. 

Guimarães deterá, neste quadro, uma Plataforma Sub Regional de Apoio á Distribuição Urbana - já 

em curso em Silvares junto ao Nó A7/A11. 

Ao nível concelhio, a rede viária necessita de uma clarificação. Com os investimentos recentes na 

rede arterial, A7 e A11, resolveram-se as principais questões de acessibilidade regional e fixou-se o patamar 

mais elevado da hierarquia viária. Como já foi referido, o nó de acesso à A7/A11 a poente da cidade, constitui 

uma oportunidade urbanística que se propõe pois explorar. Este nó encontra-se muito próximo do núcleo 

urbano e bem posicionado no eixo Guimarães/Vila Nova de Famalicão. 

                                                 
4 Extracto sintetizado do Relatório Final do PROT-N. 
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 Em contextos semelhantes, estes nós de máxima acessibilidade, tem sido despoletadores da 

fixação e do agrupamento de actividades dependentes de um uso intensivo do automóvel (centros e grandes 

superfícies comerciais, logística, parques empresariais, hotéis, escritórios, etc.) gerador de novas 

centralidades. O desenho deste nó e vias de acesso, seguiu o modelo corrente da engenharia de vias, sem 

qualquer preocupação ou estratégia urbanística, relacionando auto-estradas, estradas nacionais e vias 

capilares. Abre-se agora a possibilidade de usar a via rápida de acesso à cidade que ao mesmo tempo, limita 

fisicamente a Veiga de Creixomil como um novo eixo urbano extensivo, potencialmente interessante para 

regular a frente urbana que se foi desenvolvendo na estrada de ligação a Vila Nova de Famalicão.  

O novo PDM deixa esta situação em aberto para poder ser gerida com outros instrumentos e 

políticas urbanísticas.  

Dada a densidade de urbanização ao longo de algumas estradas nacionais (ligação a Vila Nova de 

Famalicão N206, Sto.. Tirso N105, e Braga. N101, até Caldelas), é urgente a definição de um patamar 

intermédio - regional/intermunicipal, como a VIM - que a perigosidade nestas vias -questão que foi resolvida 

de raiz no caso da variante urbana de ligação a Sto.. Tirso. O modelo policêntrico de urbanização necessita de 

clarificar estas situações de "polaridade linear ou axial", o que não significa necessariamente a construção de 

novas vias, mas sobretudo a reciclagem das que existem5.   

                     

A perspectiva de construção do corredor ferroviário de alta prestação (TGV), que ligará Valença a 

Braga e Porto e, para norte, a Vigo terá que ser avaliado num futuro próximo como alavanca de estudos que 

possibilitem, eventualmente, o desdobramento da linha Porto – Guimarães (possivelmente na área de 

Polvoreira/Covas), numa ligação a Braga servindo, no seu percurso, a área de Logística de Silvares, o 

Parque industrial de Ponte (cuja expansão se prevê) e o Ave Park. 

Dado o trajecto da actual linha, que serve as importantes áreas industriais e habitacionais de 

Lordelo e Moreira de Cónegos, a ligação com os restantes espaços referidos constituir-se-ia não só como 

estruturante de (quase) todo o tecido produtivo do Concelho de forma racionalizada mas, e sobretudo, como 

uma séria alternativa ao transporte altamente portajado e poluente. Naturalmente, as áreas não afectadas 

seriam servidas por sistema complementar numa lógica de inter modalidade transversal a todas as 

actividades e funções. 

                                                 
5                    (5) – Domingues, Álvaro – Geógrafo, FAUP. 
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Perante esta preocupação e (o novo) entendimento da circunstância envolvente a nível 

macroestrutural, entende-se como fundamental a previsão efectiva de um desdobramento da linha de 

Guimarães até ao Concelho de Braga aguardando decisões do Estado sobre o sistema de transporte rápido 

(TGV). 

  

Em suma, denotam-se como objectivos estruturantes da proposta deste Plano Director, e em 

função das orientações do PROT-N, relações entre os vários sistemas merecendo particular realce as 

seguintes: 

  

- A relação reforçada entre os centros urbanos de GuimarãesGuimarãesGuimarãesGuimarães, Felgueiras, Vizela, Celorico e 

Cabeceiras de Basto (diríamos, entre outros pois, a nível local, sente-se a preocupação de áreas 

interiorizadas melhor se relacionarem, em primeiro local, com as denominadas âncoras e, em segundo – mas 

não menos importante – com o litoral económico e/ou turístico.  

Neste sentido, a já ancestral pretensão da execução da denominada Via do Ave, com ligação 

escorreita à Plataforma Sub-Regional de Apoio á Distribuição Urbana (e á A7) através da correlação com 

novas vias propostas em Plano, potenciará as ligações funcionais e logísticas com Vieira do Minho, Póvoa de 

Lanhoso, e algumas áreas norte de Fafe. As demais ligações a Felgueiras, Celorico e Cabeceiras de Basto 

são facilitadas pelos já executados IP9, IC5, A7, pese embora as distâncias relativas destas aos respectivos 

nós); 

- A afirmação internacional de Guimarães pela qualidade urbana do centro histórico e pela 

recriação de um projecto urbano que conjugue o património, as indústrias criativas e tecnológicas e a oferta 

cultural, valorizando a articulação das actividades económicas com as potencialidades de uma cidade 

Património Mundial e futura Capital Europeia da Cultura. 

- A relação entre o sistema de protecção e valorização ambiental e o sistema produtivo (uma vez 

que os recursos patrimoniais, em particular a paisagem relacionada com o turismo, constituem uma grandes 

potencialidades de desenvolvimento da região); 

- A relação entre o sistema relacional e o sistema urbano, influenciando o primeiro as lógicas de 

distribuição e concentração espacial da população (sendo marcadas estas últimas pelo carácter estruturante 

das principais articulações viárias da região);  

- A relação entre o sistema relacional e o sistema produtivo (condicionando o primeiro a localização 

de algumas actividades e, sobretudo, a atractividade económica e empresarial da região).  
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- A relação entre o sistema urbano e os espaços rurais (dado que a articulação entre estes é 

fundamental para o desenvolvimento da região onde grande parte do território apresenta baixa densidade. É 

consensual afirmar que as relações urbano-rural assentam numa trama muito mais complexa que as simples 

trocas recíprocas entre cidades e aldeias do passado. As ligações urbano-rural estendem-se para além dos 

limites das trocas de sentido único e denotam um tecido complexo e dinâmico de interdependências que 

influenciam o destino dos espaços urbanos, bem como dos espaços rurais (…). 

  

(…) Os maiores desafios que se colocam a estes espaços rurais estão relacionados com o 

ordenamento do solo disponível (…) bem como com o desenvolvimento de modelos territoriais que 

privilegiem a instalação de novas actividades e funções económicas, de preferência, em harmonia com o 

meio e com as tradições rurais.  

No sentido de valorizar os vários espaços rurais, considera-se fundamental proceder a acções no 

sentido de promover e valorizar pólos rurais de excelência.  

É necessário dotar estes pólos de um conjunto de serviços mínimos que servirá todos os territórios 

abrangidos pela área de influência dos pólos e que deverá ser acompanhado por uma rede de estradas 

eficiente e por um sistema de transportes colectivo adequado à procura real, no sentido de melhorar as 

acessibilidades das populações, em zonas de baixa densidade, a um conjunto de serviços de proximidade.  

A valorização de pólos de excelência rural integra, entre outras, as seguintes acções:  

- Valorização e requalificação do espaço público  

- Promoção de actividades turísticas, artesanais e desenvolvimento de produtos tradicionais de 

qualidade  

- Requalificação do património natural e construído  

- Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e outros serviços de proximidade 

em zonas de baixa ou muito baixa densidade; 

- Melhoria da mobilidade e intensificação das relações/interacções entre pessoas, instituições, 

empresas e outros agentes locais6. 

 

 

                                                 
6 Extracto do PROT-N. 
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Concluindo, e perante as extremas sintonias encontradas entre o programa preliminar da Revisão 

do PDM de Guimarães, e o (posterior) excelente documento de diagnóstico e proposições que é o PROT-N - 

Norte, diríamos ser nuclear:  

               

- A contenção do uso do solo urbano racionalizando o uso dos recursos económicos, seja a nível 

das infra-estruturas, dos equipamentos e das áreas de uso público que, no entanto, deverão ser beneficiadas. 

- O estabelecimento de modelos de uso e ocupação em função de uma concentração (policêntrica) 

que promova a identificabilidade dos sítios e lugares contrariando os padrões de povoamento difuso ou linear. 

- A dotação do território Concelhio com uma reforçada rede interrelacionada de áreas industriais 

(mais criativas), devidamente assessoradas por um sistema de vias existentes e planeadas, coadjuvadas por 

um sistema de transportes viário e ferroviário sustentável. 

- Uma maior correlação com áreas de influência locais, regionais (Quadrilátero) e inter-regionais, 

potenciador do desenvolvimento económico, tecnológico, cientifico e cultural. 

- Protecção e valorização (económica) da paisagem, dos recursos naturais e ambientais, 

reabilitação dos sistemas hídricos, da fauna e da flora. 

- Protecção e valorização dos patrimónios materiais e imateriais de origem erudita ou vernácula. 

- Desenvolvimento de uma maior consciência colectiva e do bem-estar comum, aprofundando a 

noção de comunidade e cidadania.  

 Ou seja: 

- Um espaço mais sustentável e bem ordenado  

- Uma economia competitiva, mais integrada e aberta  

- Um território mais equitativo em termos de desenvolvimento e bem-estar  

- Uma sociedade criativa e com mais sentido de cidadania7  

 

As hierarquias urbanas e a dimensão ruralAs hierarquias urbanas e a dimensão ruralAs hierarquias urbanas e a dimensão ruralAs hierarquias urbanas e a dimensão rural – descentralização, novas centralidades e caracterização do 

território do difuso 

 

Apesar da clara densificação/extensão construtiva do aglomerado mais importante de Guimarães e 

do seu reforço funcional nas actividades de serviços, o concelho cresceu em média 10.8%, enquanto que o 

                                                 
7 Extracto do PROT–N. 
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aglomerado urbano principal cresceu 12.7% (valores da década 1991-2001). Quer isto dizer que o reforço 

funcional traduzido na aglomeração e diversificação de serviços especializados, não constituiu razão 

suficiente para, no mesmo intervalo de tempo, se reforçar proporcionalmente a promoção de uma esperada 

aglomeração residencial, apesar do dinamismo do mercado imobiliário e da oferta variada de alojamento e de 

solo infraestruturado para fins residenciais. Dito de outro modo, a terciarizacão aumentou o poder de 

polarização e a importância funcional da cidade, mas teve efeitos limitados quanto à re-arrumação das 

populações residentes que, com as melhorias da mobilidade e das condições de acessibilidade, podem 

escolher ofertas diversificadas8 de residência. A área urbana de Guimarães (PDM vigente) concentra apenas 

31.3% da população do concelho. Se juntarmos as freguesias onde se localizam as outras aglomerações mais 

importantes, as "vilas", acrescentamos mais 24.2% do total da população. A soma das aglomerações andará, 

portanto à volta dos 56% dos residentes.  

Para além da revitalização do Centro Histórico, e do re-uso do edificado para instalar funções de 

referência (Centro Cultural de Vila Flor, Complexo Multifuncional de Couros (Campurbis), Biblioteca, Câmara 

Municipal, Posto de Turismo, Museus, Pousada, etc.), localizaram-se nas novas áreas de crescimento 

contíguas à cidade velha, o Pólo de Azurém da Universidade do Minho, o Hospital, o Pavilhão Multiusos, a 

Zona Desportiva, o Estádio (renovação), o Centro Comercial e novos outros espaços congéneres, a Estação 

de Camionagem, o Parque da Cidade, o Teleférico da Penha, a Pousada, a renovação da Estação dos 

Caminhos-de-Ferro e os novos hotéis, etc. 

 Em articulação com o traçado da A7 e da A11, a construção da circular rodoviária marcou uma 

nova fisionomia urbana, organizando o tráfego automóvel para o qual foi seguida também uma política de 

circulação e de estacionamento dentro da malha urbana consolidada.  

A protecção da Veiga de Creixomil e da encosta da Penha, e o novo Parque Urbano, fazem parte da 

"cintura verde" que enquadra a cidade e que preserva os valores ambientais e paisagísticos mais relevantes.  

Funcionalmente, trata-se de um claro processo de terciarização que aumenta o poder de 

polarização de Guimarães e que eleva o patamar hierárquico da cidade no contexto da conurbação do 

Noroeste. No entanto, ao nível concelhio, a indústria transformadora continua a ser o maior empregador.  

No território difuso, destacam-se também algumas intenções claras do PDM, quer em termos de 

intervenção extensiva a todo o concelho, quer em termos de intervenções pontuais de potencial efeito supra-

                                                 
8 Extracto do PROT-N. 
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local: a densificação das "vilas" constitui a principal aposta, enquanto estratégia de estruturar o poli centrismo 

e reforçar um sistema intermédio de polaridades (complementares da polaridade principal de Guimarães) 

através da diversificação, especialização e qualificação das funções de serviços e da rede secundária de 

equipamentos; e da qualificação urbanística. Esta política faz-se acompanhar de intervenções de qualificação 

dos tecidos urbanos, do sistema de espaços de uso colectivo e da melhoria das condições de acessibilidade e 

de mobilidade, nas vilas de:  

· Pevidém/Serzedelo (forte concentração industrial, integrada na área urbana de Guimarães e 

fisicamente separada pela Veiga de Creixomil por onde passa o rio Selho);  

· Caldas das Taipas/Ponte, no eixo para Braga;  

· Ronfe/Brito, no eixo para Vila Nova de Famalicão;  

· Lordelo e Moreira de Cónegos no eixo (estrada e caminho-de-ferro) para Stº Tirso, no vale do rio 

Vizela;  

· S. Torcato, a Norte de Guimarães foi a vila menos pressionada, apesar da notoriedade ligada à 

sua importância religiosa; 

 

 Opções de estratégia para as "Vilas": 

  

-Importância do reforço das vilas na estrutura territorial do concelho, como primeiras âncoras de 

estruturação do tecido difuso, tirando partido das especializações locais e aumentando o nível geral da 

qualidade funcional e formal dos aglomerados;  

-fomentar a qualidade de vida local, potenciar o desempenho das instituições sociais (públicas, 

associativas, privadas) e diversificar a prestação de comércio e serviços, nomeadamente:  

-facilitando o acesso das populações ao comércio e serviços de proximidade,  

-diversificando a actividade económica e promovendo a criação de emprego, melhorando e 

aumentando as áreas de acolhimento de actividades (zonas industriais e áreas de acolhimento de empresas;  

-reforçando os equipamentos de apoio ao ensino e formação, saúde, bem-estar social, cultura, 

desporto e lazer, procurando obter efeitos de aglomeração e de complementaridade de uso e gestão;  

-completando os investimentos em infraestruturação básica e qualificação do sistemas de espaços 

de uso colectivo;  



 

 

27 

-valorizando as especificidades culturais e naturais através da prioridade de acções e projectos de 

regulação/qualificação das dinâmicas de crescimento, (caso da especialização termal de Caldelas, da 

especificidade religiosa de S. Torcato, ou da importância industrial de Pevidém);  

- reforçando a mobilidade e os níveis de acessibilidade aos transportes colectivos. 

- a infraestruturação básica do território, através da construção do SIDVA e das redes de 

saneamento e de recolha de resíduos sólidos (projectos conjuntos com a AMAVE), e da extensão da 

cobertura da rede de água. Estes investimentos, ainda não concluídos, eram considerados prioritários dados 

os fortes défices em presença e os níveis de poluição acumulados por mais de um século de industrialização 

e de urbanização;  

- a criação criteriosa de novas zonas industriais, com a intenção de favorecer a racionalização da 

localização das actividades industriais em áreas de boa acessibilidade servidas adequadamente por infra-

estruturas de apoio;  

- os investimentos nas sedes de freguesia, respondendo à necessidade de consolidar a rede de 

centros menores (antigas paróquias) que favorecessem as condições da vida quotidiana e o acesso aos 

serviços de proximidade;  

- a colmatação dos tecidos difusos, procurando conter novas frentes de construção (RAN e REN, 

solos sem aptidão construtiva), protegendo as bolsas de solo agrícola e rentabilizando a infra-estrutura 

instalada (vias e saneamento).  

 

Apesar do efeito conjugado da desregulação dos mercados e da sua globalização e da 

crise/reestruturação da fileira têxtil/vestuário, as novas actividades desta e de outras fileiras produtivas, 

continuam a "reciclar" velhos edifícios e a manter um padrão territorial disperso que assegura o emprego e 

favorece a proximidade com a habitação.  

No período de expansão industrial dos anos 80, o surto de crescimento das micro e pequenas 

empresas, aumentou a dispersão industrial e pressionou o solo disponível junto das estradas principais e dos 

núcleos industriais preexistentes. A política de oferta de novo solo industrial em áreas infra estruturadas para 

o efeito, revelou-se atractiva e adequada para novos investimentos, mas não anulou essa situação. Emprego 

disperso e habitação dispersa são complementares e explicam-se também pela elevadíssima fragmentação 

da parcela agrícola e da tendência para autoconstrução de habitação uni familiar mantendo, ou até 

intensificando, o aproveitamento agrícola do lote. De resto, a pluriactividade agricultura/indústria e a 
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permanência de traços culturais da ruralidade, foram bastante estudadas na década de 80, enquanto 

favorecedoras da própria dinâmica de investimento industrial.  

A evolução do edificado entre 1993-2003 dá-nos um panorama que, em linhas gerais, mantém o 

padrão de povoamento que vem do passado: os eixos NE/SO marcados pelos rios e estradas, continuam a 

corresponder aos locais de maior construção:  

· ao longo do rio Ave, reforçando os aglomerados de Caldelas (Caldelas/Ponte) e Ronfe, ao longo 

de uma corda industrial onde estão mais de 15 zonas industriais e grandes empresas mais ou menos 

isoladas; no extremo SO deste eixo, a estrada de Guimarães - Vila Nova de Famalicão (freguesias de Brito e 

Ronfe) reforça os efeitos de atracção;  

· no aglomerado da cidade de Guimarães e, para SO, ao longo do rio Selho, reforçando a 

importância urbana e industrial de Pevidém (freguesias de S. Jorge e S. Cristóvão de Selho e Gondar); neste 

eixo existem dois nós de acesso á A7 e à A11, uma situação relativamente nova que terá que ser vista nas 

opções para o futuro;  

· a Sul, ao longo do rio Vizela, desenvolve-se outro eixo urbano-industrial que corresponde à estrada 

para Sto. Tirso e caminho-de-ferro, que contém uma expansão linear da cidade de Guimarães e que integra 

os aglomerados de Moreira de Cónegos e Lordelo;  

 

O resto do concelho não registou grandes pressões construtivas, exceptuando o polvilhamento de 

residências dentro de áreas de minifúndio e de povoamento disperso nas sedes de freguesias e pequenos 

lugares.  

A vila de São Torcato situa-se nesta mancha indiferenciada, embora a sua importância não tenha 

evoluído muito apesar da sua centralidade no sector NE do concelho.  

A indústria transformadora, a sua importância no emprego (quase 65% da população residente 

activa) e o seu padrão disperso, permanecem ainda como os motores mais relevantes da urbanização para 

uma população que vai combinando a proximidade trabalho/residência, a proximidade aos serviços e 

comércio mais rotineiros, o acesso a uma infra-estrutura razoável e a facilidade ocasional de se deslocar á 

cidade de Guimarães ou a outras cidades vizinhas (Porto, Vila Nova de Famalicão, Joane, Braga, Vizela, Sto. 

Tirso, Vila das Aves,...) para procuras menos quotidianas. Lido ao contrário: a terciarização recente de 

Guimarães teve, até agora, um papel modesto em termos de concentração residencial embora se perceba 

que essa tendência apenas se iniciou. É importante, por isso, acompanhar a evolução da indústria no 

Concelho e saber até que ponto a resolução da actual crise substitui in situ o emprego que se vai perdendo. O 
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que existe - habitação, infra-estruturas e outros edifícios - possui uma grande inércia e, parte das instalações 

industriais, pode e deve reciclar-se; as incertezas do mercado de trabalho e a mobilidade irão resolvendo o 

resto (…). 

 

(…) A cartografia da urbanização difusa impressiona sobretudo pelo somatório dos pequenos 

“espaçamentos” que permeiam a edificação mais ou menos densa e que não se resumem à simples 

alternância de “cheios” e “vazios” com usos, limites e formas claras.  

Em Guimarães e em todo o NW, conhecido pela extrema fragmentação cadastral, a área de 

implantação/lote pode ser muito baixa e deixar quintais e hortas que são contíguas a outras. Quando as 

prioridades eram as de atingir níveis satisfatórios de saneamento, o sistema de rede pública de água e, 

depois, o do saneamento, foram sendo instalados (os da electricidade e do telefone já o tinham sido), 

acompanhados da melhoria dos pisos e das vias (com ou sem passeios). 

 Este é o espaço e a infra-estrutura públicas/colectivas mais comum e mais acessível, embora, 

segundo critérios estritos de custo e provisão de metro linear de infra-estrutura por habitante, os valores sejam 

muito baixos e, por ai, se julgue (de uma forma demasiado simplista) o défice de rentabilização da infra-

estrutura pública (e dos serviços que ela suporta) quando comparada com modelos compactos e contíguos de 

urbanização.  

Quer isto dizer que o desenho de "perímetros", "confins", "áreas de transição", etc. se revela, 

frequentemente, inoperacional se o objectivo for o da qualificação dos tecidos existentes. Se, por exemplo, se 

promove a densificação (infill, substituição de COS, etc.) em todo o território que, de alguma forma já está 

extensivamente ocupado (com distâncias inferiores a 100m entre construções), o resultado seria desastroso e 

a própria procura não preencheria uma ínfima parte do potencialmente urbanizável e edificável (nisso se 

baseiam os raciocínios simplistas que atribuem quantidades abstractas a áreas abstractas, p.e.. relação entre 

solo urbanizável disponível em plano e população residente), "depositando", antes densificações pontuais aqui 

e ali sem ganhos funcionais ou formais para o conjunto. 

 Densificar estrategicamente implica fazer escolhas e discriminações!  

 Dentro dos espaços urbanos tradicionais ou na sua imediata periferia, essas escolhas (intensidade 

de urbanização máxima) não põem grandes problemas políticos e sociais e ainda podem aceitar os métodos 

convencionais da imposição de perímetros. A questão é que no difuso a maior parte dos habitantes, do 

emprego e das construções, estão fora desses contextos e espalha-se por territórios imensos. A urbanização 

difusa ocupa territórios extensos cuja infraestruturação, juntamente com a facilidade de mobilidade, facilita a 
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probabilidade de se construir nas imensas reservas de solo fragmentadas em pequenos interstícios entre o 

construído. O problema não é tanto o de conter novas frentes de construção periféricas ás manchas da 

urbanização actual, mas sim o de regular a ocupação dentro das manchas preexistentes.  

A própria diversidade do difuso (usos dominantes, mistura funcional, maior ou menor conflito 

resultante dessa mistura), aconselha uma afinação das políticas, consoante se trate da dispersão axial mais 

intensa ao longo dos principais eixos estradais, da dispersão em pequenos núcleos junto de fábricas e 

pequenas manchas habitacionais, ou da dispersão de muito baixa densidade em zonas mais periféricas. O 

difuso é, por isso, para melhorar a sua organização, para qualificar os seus espaços, seja através da 

densificação, ou não, e tendo em conta que existem avaliações distintas das qualidades ou disfunções, o que 

significa dificuldades ao longo da gestão corrente se recorrer a regras absolutas:  

O difuso que funcionafuncionafuncionafunciona - interioriza as potenciais desvantagens da construção (ambientais, de 

equilíbrio entre as cargas urbanas e a infra-estrutura e serviços de uso colectivo): 

. é um somatório de construções de pequena escala servidas por redes de água e de saneamento, 

adaptado à fragmentação das parcelas e ao suporte capilar de vias; privilegia a função residencial e a casa 

unifamiliar em lote próprio com quintais e hortas o que, quase sempre, melhora a biodiversidade e não entra 

em ruptura com os recursos e processos biofísicos, sobretudo o da água;  

· o loteamento é inexistente ou de pequena escala, inserindo-se em continuidade com a morfologia 

urbana e os traços de paisagem dominantes; 

. inclui actividades económicas de indústria e de serviços cuja presença não provoca conflitos de 

(sobre) utilização da infra-estrutura colectiva nem ruídos ou emissões de gases, efluentes líquidos ou resíduos 

sólidos potencialmente perigosos. A presença destas actividades aproxima os locais de residência e trabalho, 

diminuindo a procura de transporte motorizado.  

. não é atravessado por vias de grande capacidade que misturam as disfunções de uso entre 

grandes fluxos de atravessamento e a porosidade capilar dos traçados e das redes de baixa capacidade. 

 O difuso que não funcionanão funcionanão funcionanão funciona -aumenta as desvantagens e as disfunções entre carga urbana e infra-

estrutura; é ambientalmente negativo: 

. é um somatório de construções de escala, tipologia e uso variáveis, sobre uma malha viária 

irregular, não hierarquizada, e sobre pressionada; o saneamento é inadequado ou sobre pressionado;  

. possui uma densidade média demasiado elevada e gera fluxos que não estão de acordo com a 

capacidade de serviço das vias; 
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. é atravessado por eixos viários principais que acumulam o serviço local com o tráfego de 

passagem (congestão e incompatibilidade de modos de transporte);  

. está pontuado por actividades produtoras de grandes cargas urbanas (trânsito de veículos 

pesados, por exemplo) que não absorvem os seus impactos dentro do próprio lote onde se implantam; 

. as actividades (industriais ou outras) localizam-se em situações ambientais problemáticas fora ou 

dentro de zonamentos industriais (proximidade de linhas de água, ocupação de terrenos de veigas);  

. muitas zonas industriais, apesar da sua funcionalidade interna, não possuem ligações directas a 

vias dimensionadas, pressionando a malha capilar com tráfego de pesados; 

 Sobre a aglomeração e a polarização, as tendências dos últimos quinze anos parecem ser claras, 

como já se disse: o enorme reforço funcional da cidade de Guimarães não se fez acompanhar de um reforço 

proporcional de aglomeração demográfica, persistindo também a dualidade entre a "cidade" terciarizada e a 

urbanização extensiva cujo "motor" é a indústria transformadora. A procura de habitação continuou muito 

activa nas "vilas", aglomerações secundárias com um forte peso de actividades industriais e alguns serviços, 

comércio e equipamentos colectivos; e, genericamente, nas áreas de povoamento disperso, onde, desde há 

séculos, se distribuem os assentamentos de matriz rural nas 69 freguesias do concelho:  

· Pevidém/Serzedelo, é uma forte concentração industrial, integrada na área urbana de Guimarães e 

fisicamente separada pela Veiga de Creixomil e pelos traçados, nós e vias de acesso á A7/A11;  

· Caldas das Taipas/Ponte, no eixo para Braga, N101, combinam o seu perfil de estância termal, 

com a atractividade do novo parque industrial de Ponte e do Avepark;  

· Ronfe/Brito, no eixo para Vila Nova de Famalicão, N206, caracteriza-se também pela importância 

da indústria transformadora;  

· Lordelo e Moreira de Cónegos no eixo (N105 e caminho-de-ferro) para Sto. Tirso, no vale do rio 

Vizela, com uma tradição também ligada à indústria; · São Torcato, a Norte de Guimarães, com uma 

notoriedade ligada à sua importância Religiosa (…)9. 

 

 Analisando estes comentários estruturados e contextualizados, quer com a realidade palpável, quer 

com um certo devir histórico será adequado, no entanto, reflectir sobre a importância de conformarmos um 

novo PDM sem esquecer a necessária, prioritária, reconversão de objectivos (apoiados em novas premissas e 

modelos já devidamente referenciados). 

 

                                                 
9  Álvaro Domingues. 
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Há hoje uma nova forma de olhar o território que, sem rupturas com o passado, integra novas e 

importantes preocupações. Se por um lado, como já foi dito, uma série de circunstâncias levaram á 

disseminação da mancha de óleo e da cidade contínua , por outro lado, a experimentação e o convívio com 

essa realidade leva-nos a um patamar de reflexão cuja base são (quase) duas décadas de gestão urbanística 

e consequente observação dos resultados e custos económicos, sociais e ambientais. 

Se o recurso á agricultura (de grande ou pequena escala) como meio complementar de 

subsistência, se a proximidade entre trabalho e habitação, se as tradições e usos ocupam espaço nas 

preocupações de uma gestão política do território – preocupações que se enquadravam numa ocupação 

difusa - não parece ser menos verdade que novas necessidades se perspectivam!  

Não se vive, hoje já, num mundo de transição do rural para um certo tipo de industrialização 

perpetrado por agentes (muitos deles) fruto desse meio; não se vive num meio onde a estrutura familiar e o 

conceito de clã conformava, de algum modo, a vida social das pessoas; nem sequer o apego á terra encontra 

exactamente o mesmo entusiasmo por parte dos jovens que, fruto da mobilidade social que o acesso ao 

ensino veio permitir, pretendem novos parâmetros de vida, muito de acordo com os modelos urbanos (ou 

urbanizados). 

Vivemos num mundo em profunda transformação e, a nossa antiga condição de periféricos no 

contexto europeu alcança, fruto das tecnologias de informação e de uma muito maior mobilidade, novas 

realidades e apresenta novas necessidades. 

Vivemos num período de viagens caras, em percursos curtos, e baratas em deslocações longas 

(Low Cost); um período de busca de lazer fora de portas, de maior procura de meios formativos e de cultura. 

Apesar da crise económica, come-se mais fora, procura-se as tecnologias (Internet, playstations, ipod´s,) faz-

se amizades a longa distância (facebook, youtube, myspace, chats), passeia-se em shoppings. Os 

comportamentos, de certo modo, globalizaram-se – para o pior e para o melhor.  

E, quando o homem muda, a sua relação com o território reflecte-se em novas solicitações, novas 

formas de ocupação, novas arquitecturas de espaço e matéria – sem prejuízo das inevitáveis resistências à 

mudança que sempre acompanham os períodos transitórios. 

Assim, julga-se ser consistente propor uma nova forma de encarar o território, as suas 

sensibilidades e potencial, reconvertendo alguns usos e costumes em função de um novo equilíbrio. 

E, esse equilíbrio, baseia-se em 10 aspectos: 

1 - entender a realidade em todas as suas vertentes 

2 - não negar as pré existências 
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3 - potenciar as boas práticas e denunciar as negativas 

4 - caracterizar as originalidades e diferenças 

5 -alterar o entendimento comum sobre o uso do solo rectificando, reequilibrando e sustendo a 

dispersão 

6 - criar um maior sentido do bem comum 

7 - potenciar a criatividade (novas indústrias e serviços) 

8 - reconverter os meios de mobilidade em função da economia de meios 

9 - promover uma nova visão sobre o valor das preocupações ambientais 

10- promover o respeito pela cultura material e imaterial de origem vernácula 

   

Estas preocupações reflectem-se num planeamento mais apoiado na racionalização do uso dos 

recursos e valorização dos bens comuns (paisagem, água, ar, património, espaços de uso público, 

equipamentos e infra-estruturas) mas, sobretudo, no estabelecimento de princípios que optimizem económica 

e socialmente o uso do território: 

a) estruturação piramidal das principais polaridades – Cidade, vilas, freguesias - permitindo 

despressurizar os acessos à cidade e desenvolver o potencial de centralidade das Vilas - que 

deverão concentrar equipamentos, lazer, cultura, serviços e comércio alternativos.   

b) potencialização das especificidades das Vilas – termalismo, lazer, indústria, religião, ensino, 

turismo - possibilitando novas e atraentes propostas em alternativa ao existente. 

c) caracterização das localidades (freguesias) e aprofundamento do uso de espaços públicos e 

comunitários – permitindo reduzir a organização em filamento da estrutura social.  

 

Por isto, e na continuidade do raciocínio anterior, Álvaro Domingues, conclui: 

 

Para a cidade de Guimarães, durante muito tempo "penalizada" pela terciarização da capitalidade 

regional de Braga, pode-se dizer que os próximos 10-15 anos serão anos de consolidação da terciarização 

recente.  

Falta completar o processo de requalificação da Zona de Couros (Campurbis) e, em geral, a 

substituição ou reutilização dos edifícios industriais existentes e já completamente incluídos na malha urbana 

mais densa. Com o Campurbis, a Universidade do Minho reforça a sua presença e dimensão e evolui através 
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de investimentos estratégicos nas áreas da investigação, formação pós-graduada, e transferência de 

tecnologia. Nas áreas de comércio, turismo, lazer e serviços, espera-se alguma expansão e diversificação. 

 A oferta cultural é já bastante diversificada (veja-se o impulso do Centro Cultural de Vila Flor), e 

terá uma oportunidade de reforço com a Capital Europeia da Cultura 2012, provavelmente mais apostada na 

intensificação das práticas culturais, e da programação e da extensão/envolvimento dirigida a novos públicos 

(escolas, por exemplo), do que na construção de novos equipamentos. Para a habitação, existe uma ampla 

disponibilidade de solo urbanizado e com construção já aprovada, suficiente para atender a uma procura, 

sobretudo nos escalões de preço médio/alto.  

Os principais desafios deslocam-se agora para os novos temas e escalas da Urbanização.  

 

A Veiga de Creixomil deve constituir uma aposta clara enquanto estratégia dupla de valorização 

ambiental e de oportunidade para desenhar uma nova escala que estruture a sua envolvente urbana (o 

Multiusos, o Complexo Desportivo, o Hospital e Colégio privados, constituem marcadores importantes para 

esse objectivo), onde os novos eixos viários arteriais (A7, A11 e nós e vias de acesso) coabitam com a malha 

capilar e as estradas nacionais. Estes novos traçados, e sobretudo o nó de acesso ás portagens, explicam 

novas pressões de uso (edifícios-montra, comércio e distribuição de grande e média escala, logística) que 

configuram uma outra forma urbana, que até agora, tem evoluído pelo somatório de gestos individuais. Cabe á 

estratégia urbanística e á prática política encontrar aí matéria-prima para fazer cidade.  

Nas "vilas", espera-se dinâmicas distintas:  

· Nas Caldas das Taipas/Ponte, é necessário prosseguir as políticas de qualificação urbanística 

(Parque Termal e Margens do Ave, novos traçados urbanos e melhoria do sistema de espaços colectivos), 

tirando partido da proximidade do Parque Tecnológico, AvePark e do seu potencial de atracção de 

actividades, emprego e residentes. O descongestionamento do tráfego na estrada de Braga, N101 (alternativa 

prevista já no anterior plano, e que a A11 não resolve) constitui uma questão prioritária para, no futuro, dar 

expressão urbana ao eixo Guimarães/Ponte/Taipas, suportada por uma malha mais clara de vias e um modelo 

de urbanização que preserve os valores e sistemas ambientais e paisagísticos.  

 

· Em Pevidém, será prioritária a regulação do processo de transformação e de re-uso das 

instalações industriais abandonadas ou sub utilizadas, favorecendo também a fluidez e a ligação a Guimarães 

e ao nó da A7.  
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· Lordelo/Moreira de Cónegos, tal como Ronfe/Brito, não possuem a mesma clareza de expressão 

urbana típica das outras vilas. Atendendo ás formas de urbanização e de industrialização ao longo de rios e 

de estradas (e ferrovia, no primeiro caso), estas vilas encontram-se numa situação atípica e mal definida de 

condensação, centralidade e forma urbana. As funções mais polarizadoras (incluindo os grandes edifícios e 

conjuntos industriais), ora reforçaram os centros antigos, ora se desenvolveram ao longo das estradas 

nacionais, ora se localizaram pontualmente fora de um ou de outro contexto. Tanto Lordelo/Moreira, como 

Ronfe/Brito se localizam em eixos industriais importantes no contexto do Médio Ave e nas principais ligações 

Guimarães/Sto. Tirso e Guimarães/Vila Nova de Famalicão.  

Ambos os casos ganharam também acréscimos de acessibilidade e mobilidade resultantes de 

novos traçados, A7 e VIM. Em Lordelo, o novo Parque Industrial de Mide, dá sinais claros de atractividade do 

investimento industrial. A grande extensão, fragmentação e complexidade destes artefactos urbanos, não 

aconselha a fixação prévia de perímetros urbanos (com que critérios de delimitação?) mas, antes, as 

intervenções focalizadas em elementos estruturantes da malha urbana (estradas nacionais e vias capilares) e 

em pontos considerados estratégicos pela sua importância funcional e simbólica (zonas de actividades, 

condensações funcionais e principais equipamentos, núcleos antigos).  

. São Torcato, pela sua posição excêntrica e pequena dimensão, encontra-se numa situação 

bastante estável.  

 

No restante território disperso de baixa densidade, menor mistura funcional, menor grau de 

industrialização - a disseminação da construção processou-se à micro escala dos pequenos intervalos entre o 

povoamento preexistente, sem concentrações expressivas nos núcleos centrais das freguesias. As melhorias 

extensivas das redes e infra-estruturas de saneamento, fornecem um quadro menos problemático ao nível da 

suposta "predação" ambiental do difuso, mas não aconselham uma densificação que poria em risco este 

equilíbrio. Algumas pequenas zonas industriais, são localmente importantes para racionalizar usos/infra-

estruturas adequadas. Uma análise mais pormenorizada aconselha a contenção dos perímetros e da 

construção em bolsas periféricas desligadas dos principais traçados inter freguesias.  

 

A questão da preservação das principais manchas de solo agrícola, florestal e de valor ambiental 

(biofísico) está, genericamente, garantida. Nesta matéria, as principais questões passaram para outras 

escalas e temas.  
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A prioridade da política ambiental situa-se na valorização do "Sistema Húmido", nas zonas 

adjacentes às linhas de água e na gestão dos recursos hídricos, que, no conjunto, são os elementos mais 

estruturantes do sistema ecológico e dos seus principais corredores e bacias hidrográficas. Como já foi 

repetidamente referido, estamos num território intensamente transformado, onde os próprios cursos de água, 

desde o Ave ou o Vizela, até à Ribeira de Couros, constituíram suporte da industrialização, e a água é 

disputada para fins domésticos, industriais e agrícolas. Apesar dos vultosos investimentos no saneamento, 

persistem focos mais ou menos dispersos de descarga ilegal de efluentes directamente nas linhas de água ou 

por infiltração.  

 

A proposta da Estrutura Ecológica Municipal do novo PDM, deve encontrar um equilíbrio praticável 

entre escalas territoriais - desde o âmbito geográfico da bacia e da rede hidrográfica do Ave, ás escalas locais 

onde os valores ambientais e paisagísticos se encontram desigualmente pressionados pela urbanização e 

pela industrialização e uma conjugação de critérios de qualificação biofísica e de qualificação urbanística e 

paisagística.  

 

A questão da "paisagem" tornou-se também um tema problemático. Guimarães combina o rural e o 

urbano "profundos", com a emergência das paisagens urbano/industriais que ocupam fundos de vale e meia-

encosta, veigas e pequenas bolsas agrícolas, que alternam com os principais alinhamentos de relevo e com 

colinas florestadas.  

 

O Património, ou a leitura que dele se faz, varia entre conjuntos classificados e fortemente 

identitários (Centro Histórico, Penha, Citânia de Briteiros, complexo termal de Caldelas, etc.), e a dispersão de 

valores patrimoniais dispersos mais ou menos diluídos na sua envolvente (quintas, solares, fábricas, igrejas, 

pontes, etc.). Genericamente, os traços paisagísticos do difuso advém das grandes permanências estruturais 

da paisagem (alternância de vales abertos e de colinas de baixa altitude) e da fisionomia dos campos onde 

domina a pequena parcela, os socalcos, a vinha de enforcado, a vegetação sempre presente.  

A pequena escala das construções dispersas e das vias capilares, alterna com os grandes edifícios 

industriais e com os traçados das auto-estradas. A Estrutura Ecológica Municipal do novo PDM pode constituir 

uma nova plataforma de consenso e de regulação que consiga aliar a qualificação dos sistemas biofísicos (a 

água, sobretudo), com a preservação de valores patrimoniais isolados ou agrupados: em núcleos, ao longo de 
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caminhos, ao longo dos circuitos da água e das veigas, ao longo das principais infra-estruturas industriais 

como o caminho-de-ferro, as represas e centrais hidroeléctricas.  

O discurso e a prática sobre a paisagem não se podem confinar nos limites estritos da 

"patrimonialização" e do vernacular ou do excepcional, devendo integrar novos valores e razões da produção 

e da transformação da paisagem. Para além dos critérios puramente biofísicos, o carácter identitário da 

paisagem decorre da presença visual das suas grandes marcas que ocupam territórios extensos e mais ou 

menos contíguos (veigas agrícolas, interflúvios e linhas de festo, colinas isoladas, pontos de referência), e de 

"materiais" e "escalas" recorrentes: o minifúndio agrícola, mais ou menos transformado, a vinha de enforcado, 

o uso do granito, a residência uni familiar.  

A paisagem do difuso necessita de um discurso (e de uma representação) apropriado e positivo, 

após o impasse criado pelas abordagens mais comuns e que remetem essa paisagem para o resultado da 

dupla perversão do urbano e do rural canónicos. As intervenções exemplares de carácter intensivo 

(valorização específica, desde as margens do Ave em Caldelas, à Veiga de Creixomil, ao desenho de espaços 

de lazer), devem acompanhar-se de acções e de orientações extensivas ao longo das margens dos rios e nas 

áreas mais sensíveis onde a construção disputa solo e recursos. As intervenções em espaço público (largos, 

caminhos, envolventes de edifícios de excepção, percursos ribeirinhos, etc.) devem ter um carácter exemplar 

e demonstrativo, reforçando identidades e traços de permanência (tipo de materiais e técnicas construtivas, 

escalas, desenho)10.   

    

O sistema urbano do Município de Guimarães estrutura-se em quatro níveis de aglomeração e 

polaridade, correspondendo a um conjunto de relações funcionais e espaciais que fundamentam a sua própria 

organização, suporte e comportamento. As quatro zonas de aglomeração e polaridade são: 

Zona A: a cidade de Guimarães abrangendo não só o seu perímetro administrativo, também (total 

ou parcialmente) as freguesias de Azurém, Fermentões, Mesão Frio, Costa, Urgeses e Silvares; 

Zona B: as vilas de Ronfe, Brito, S. Jorge de Selho, Caldelas, S. João de Ponte, São Torcato, 

Lordelo, Moreira de Cónegos e Serzedelo; 

Zona C: as freguesias de Fermentões (parcialmente), Nespereira, Polvoreira, Gondar, Selho S. 

Lourenço, Silvares, Guardizela, Aldão, Barco. 

Zona D: as restantes freguesias. 

    

                                                 
10 Domingues, Álvaro – Geógrafo, FAUP. 
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Solo UrbanoSolo UrbanoSolo UrbanoSolo Urbano – Central, residencial e baixa densidade; Actividades económicas; Usos especiais; Espaços 

Verdes 

 

Por tudo o que foi já explanado e reafirmado, torna-se incoerente e desajustado dizer, clara e 

inequivocamente, existir uma dicotomia entre urbano e rural no território do difuso! 

Sem prejuízo das reflexões críticas a essa realidade – que de certo modo, e em determinado 

momento, se institucionalizou como modelo de ocupação do território – é certo que é este o palco, o papel, 

onde se desenham as novas e profiláticas medidas, onde se estabelecem os novos preceitos – conter o 

difuso, reabilitar a paisagem, racionalizar a rede de vias, conformar, dentro da realidade palpável, as novas 

intervenções. 

Deste modo, e por imperativo legal e regulamentar por um lado, e por mera e indiscutível 

necessidade por outro, cabe a este novo PDM determinar concretamente – dentro da dimensão abstracta de 

um documento deste género – as áreas de solo designadas por urbanasurbanasurbanasurbanas onde, entre outros, se desenrolam os 

acontecimentos construtivos mais visíveis e, porventura, mais de acordo com as necessidades urbanizadoras 

e construtivas que as dinâmicas económicas sempre integraram neste espaço geográfico.  

São, por excelência, as áreas de urbanização e edificação no sentido da resposta adequada à 

salvaguarda e desenvolvimento das actividades habitacionais, comerciais, de serviços, lazer e recreio, 

produtivas e de logística. 

No entanto, a estas áreas corresponderá uma nova dimensão de desenho, qualificação, gestão. 

Sem prejuízo dos efeitos apaziguadores e moralizadores da estrutura ecológica, que induzirão a melhores 

práticas e a uma melhor convivência entre “betão e verde”; sem subvalorizar as novas Unidades Operativas 

de Planeamento e Gestão (UOPG); sem esquecer o cuidado acrescido a ter em conta perante a acrescida 

valorização dos diversos patrimónios naturais, culturais e arquitectónicos, o novo desenho urbano terá que 

reflectir a superlativa qualificação dos projectos, da infra estruturação inteligente das acessibilidades e 

mobilidades, da premente necessidade da reconversão e reabilitação urbana, do consciente e efectivo 

exercício das boas formas urbanas em profunda consonância com qualificados espaços públicos. 

 

Deste modo, o novo PDM, reajusta os conceitos e as terminologias-base regulamentando, com rigor e clareza, 

os princípios de ocupação e actuação de acordo com a identificação e caracterização das classes de uso do 

solo presentes no Regulamento do Plano. 

No que respeita a Solo Urbano temos a distinguir áreas fundamentais: 
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Espaços Centrais ----    Áreas urbanas já consolidadas e densificadas (ou a consolidar e densificar) 

caracterizadas pela sua centralidade e protagonismo urbano, onde a coexistência das funções habitação, 

comércio, serviços e equipamentos é acentuadamente reconhecível. 

    

Espaços Residenciais -    Espaços urbanos em fase de crescimento, em consolidação (ou já 

consolidadas), maioritariamente residenciais, cujo reforço da coexistência da habitação com o comércio e 

serviços de proximidade é, conjuntamente com a nuclearização e sentido de identificabilidade dos locais, 

objectivo basilar desta classificação de uso do solo. 

 

Espaços de Actividades Económicas -    Espaços potencializando a diversidade, multiplicidade, e 

complementaridade das  actividades produtivas e de consumo, tirando partido do potencial inerente à 

proximidade a estruturantes vias de acesso constituindo, no seu conjunto, um (ou vários) Cluster(s)  cuja 

dimensão e concentração reforcem a carga infra-estrutural das áreas em causa. 

 

Espaços de Uso Especial -    Espaços que se afiguram estratégicos do ponto de vista de localização 

de equipamentos ou infra-estruturas de apoio à população e que buscam a complementaridade e valorização 

da cidadania. 

 

Espaços Verdes –    Estes espaços têm funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de 

actividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas e florestais coincidindo no todo, ou em 

parte, com a estrutura ecológica municipal. 

 

Em toda e qualquer zona (ou espaço determinado) correspondem: 

 

·  os princípios de ocupação consonantes com o zonamento 

·  os alinhamentos e cérceas considerados adequados 

·  os novos perfis tipo da rede viária local 

·  o número e qualidade das áreas de estacionamento  
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Claramente de realçar é a proposta de redução, em cerca de 13.6%, das áreas de construção que 

este PDM apresenta, com evidente vantagem para o ordenamento, após concluir-se do excesso de 

disponibilidade construtiva (na maioria dos casos não aproveitada), que o anterior Documento previa. 

Privilegiando a concentração (não confundida com saturação), apoiada nos recursos infra 

estruturais presentes no território, as áreas de Solo Urbano, mais que espaço de oportunidades e supressão 

de necessidades, deverão ser o palco dos acontecimentos sociais activos e participados - melhor cidade, 

melhor verde, melhor cidadania. 

  

Estrutura Ecológica Estrutura Ecológica Estrutura Ecológica Estrutura Ecológica MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    

A Estrutura Ecológica Municipal do concelho de Guimarães, identificada na Planta de Ordenamento, consiste 

na identificação e valorização de componentes biofísicas, interligando sistemas naturais e culturais, 

reconhecendo unidades da paisagem marcantes no território, com vista à integração dos sistemas garantindo 

a sua continuidade e o funcionamento entre eles. Para além disso, interessa valorizar e potenciar o carácter 

multifuncional e a diversidade da paisagem (não apenas os aspectos de protecção e conservação mas 

também de produção de carácter recreativo) e, finalmente criar complementaridades entre a estrutura 

ecológica e o património cultural e as redes de circulação. 

    

O SoO SoO SoO Solo Rurallo Rurallo Rurallo Rural – Aglomerados Rurais; Edificação Dispersa; Agrícola; Florestal; Uso múltiplo Agrícola e Florestal; 

Recursos Geológicos;  

 

Na categoria de Solo Rural destacam-se assim: 

 

Aglomerados Rurais – correspondem a espaços edificados com funções residenciais e de apoio a 

actividades localizadas em solo rural, devendo ser delimitados com um regime de uso do solo que garanta a 

sua qualificação como espaços de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural e infra-

estruturados com recurso a soluções apropriadas às suas características. 

 

Áreas de edificação dispersa – aqueles que configuram áreas territoriais agrupadas em: 

1) Áreas excêntricas aos aglomerados urbanos, de grau de urbanização variável, onde a infra-

estruturação do solo é na generalidade reduzida (ou não prioritária), a acessibilidade não se apresenta capaz 

e as condições de salubridade, integração paisagística e ambiental são pouco qualificadas; 
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2) Áreas conformadas por pequenos conjuntos de edificações cuja origem se encontra ligada à 

actividade agrícola e que, ainda hoje, apresentam condições para a preservação e manutenção dos valores 

paisagísticos, funcionais e patrimoniais existentes. 

Esta subcategoria de solo, muito afectada por construções de génese ilegal, apresenta geralmente 

um desacerto urbanístico e de incompatibilização com o meio assinaláveis. 

Através das medidas ponderadas - e expressas em regulamento para estas áreas, 

irremediavelmente condenadas a processos continuados de urbanização - pretende-se mitigar os aspectos 

negativos e de impacto acrescido que estas construções normalmente apresentam (isolada ou 

agrupadamente). 

Essencialmente apoiadas em arranjos exteriores (com acréscimo significativo de arborização), 

dimensões generosas das parcelas e impermeabilização minimizada do solo, estas medidas possibilitarão o 

uso do solo rural (de edificação dispersa) para novas edificações que, no entanto, deverão participar no 

conjunto onde se integram com a capacidade de enquadrar as construções preexistentes num processo, 

necessariamente lento, de reconversão verde dos locais. 

Pretende-se assim, e sobretudo sem rupturas abruptas, a reabilitação das áreas afectadas num 

processo de estancamento de filamentos e incongruências urbanísticas muito negativos, sobretudo se não 

forem rematados e conformados dentro do panorama e lógicas de uma certa ruralidade. 

 

Espaços Agrícolas - correspondentes a áreas que, pelas suas características intrínsecas ou 

actividades desenvolvidas pelo homem, se adequam ao desenvolvimento de actividades agrícolas, pecuárias 

ou que as possam vir a adquirir, constituindo espaços de expressão rural a salvaguardar pela sua relevância 

na composição da paisagem Concelhia. 

 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal – aqueles onde os usos agrícola e florestal coexistem 

sem que qualquer deles seja dominante. Na sua maioria correspondem a propriedades situadas nas 

imediações dos aglomerados urbanos, importantes no equilíbrio ecológico e paisagístico. 

 

Espaços Florestais – como terrenos ocupados por povoamentos florestais, matos, pastagens 

naturais, áreas ardidas de povoamentos florestais, áreas de corte raso e terrenos improdutivos ou estéreis do 

ponto de vista da existência de comunidades vegetais e ainda águas interiores. 
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Espaços Afectos à Exploração de Recursos Geológicos – aqueles que visam o conhecimento, a 

salvaguarda e a valorização de recursos naturais geológicos. 

 

Por razões idênticas ás evocadas para a caracterização do urbano, facilmente se entende a difícil 

tarefa em estabelecer, na prática, uma diferenciação entre o solo rural e este. Aliás, em muitas das áreas 

sujeitas a estudo no âmbito da actual revisão, tornou-se difícil concretizar a classe de uso pela ilegibilidade 

dos espaços, falta de clareza das suas estruturas e, sobretudo, pela falta de sentido urbanístico de certas 

aglomerações. 

De facto, o declínio das velhas estruturas agrárias e a falência do mundo rural – enquanto 

importantes sectores de economia e cultura – perante a eminência de uma industrialização salvadora (mas 

pouco importada com a paisagem e os reflexos negativos do uso indiscriminado dos recursos naturais), lega-

nos um território onde apenas se torna clara a luta pela sobrevivência e a satisfação das necessidades 

primeiras – com os agentes técnicos e políticos absorvidos pela dinâmica inovadora do relativo bem estar 

económico e de criação de riqueza inéditos no Portugal dos últimos 50 anos. 

Acresce a isto, a vaga avassaladora da importação de modelos arquitectónicos (desvirtuados), a 

perplexidade e iliteracia sobre valores urbanísticos, a chaga da clandestinidade e autoconstrução que, 

infelizmente, ocupam (não só) o solo rural. 

Estes espaços da antiga ruralidade, assim divididos entre áreas agrícolas (quase dotadas ao 

abandono), áreas florestais (de maior ou menor grau de sensibilidade e domínio de resinosas), mesclas entre 

ambas e as inevitáveis ocupações humanas desvirtuadas e desvirtuantes, oferecem muitas das vezes um 

panorama de difícil classificação dentro dos parâmetros do urbanismo clássico – aprofundado pela falta de um 

racional e qualificado ordenamento dos vários verdes que compõem a paleta de cores do Vale do Ave. 

No entanto, e sendo este O território em boa parte, exige-se a integração e articulação de todas as 

realidades com os princípios propostos de requalificação global integrando todas as peças do extenso puzzle 

que compõe o Concelho – a apresentação de medidas imediatas e soluções (a longo prazo) caracterizam um 

Plano critico e motivador da verdadeira mudança. 

Apoiado nestes pressupostos, o PDM, apresenta uma estruturação do Solo Rural destinando-o, 

preferencialmente, ao desenvolvimento das funções directamente relacionadas com o sector primário da 

actividade económica (agro-florestal) bem como à conservação e defesa dos valores biofísicos e ecológicos 

relevantes. 
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Contudo, quer o processo de enquadramento da situação existente, quer a prevenção e 

salvaguarda de maiores agressões á paisagem, equilíbrio e defesa dos recursos, aconselha a, com algum 

carácter de excepcionalidade, por um lado, e de forma orientada e condicionada, por outro, não fechar 

completamente a torneira da edificabilidade nestas áreas - o planeamento faz-se de compromissos e, 

preferencialmente, sem rupturas abruptas (que, normalmente, levam ao seu incumprimento). No entanto as 

condicionantes serão substantivas! 

Trata-se, também, de motivar e preparar as mentalidades para as novas e distintas realidades que 

este século perspectiva e que, já desde 1972 (Tratado de Estocolmo) e, posteriormente, através de inúmeros 

meetings internacionais (muito sintetizados no Protocolo de Quioto), tem indicado como valores absolutos a 

seguir - uma co-responsabilização de todos para uma sociedade e mundo melhores.  

Por muitos considerado um chavão, o respeito ambiental, resulta de uma maior e mais cuidada 

relação entre solo urbano e rural, entre áreas urbanizadas e áreas naturais, entre a pressão humana e a sua 

(quase) ausência. Dimensões económicas e sociais, relações entre meio ambiente e pobreza, saúde, 

comércio, dívida externa, consumo e população, conservação e administração de recursos físicos (como 

garantia de um desenvolvimento sustentável), tudo isto contribui para o desenvolvimento que deve ser 

promovido de forma a garantir as necessidades das presentes e futuras gerações - a protecção ambiental 

deve ser considerada parte integrante do processo de planeamento e gestão do território. 

Partindo destes pressupostos e da necessidade em garantir ar, alimentação, água, paisagem, 

biodiversidade, pluralidade e satisfação das aspirações humanas, preconiza-se, neste PDM, de acordo com 

as tendências dominantes e a matéria regulamentar e legal vigente, a regulamentação do Solo Rural da 

seguinte forma: 

 

1. As acções de uso, ocupação e transformação do solo rural, devem sempre visar a preservação 

das suas características naturais e reforçar as potencialidades que se afigurem importantes para o equilíbrio 

biofísico e paisagístico do território. 

2. Nesta classe de uso do solo, e sempre que seja admissível edificabilidade, pretende-se privilegiar 

acções que visem a reconversão urbanística e valorização ambiental, a recuperação de construções 

existentes e sua integração na paisagem, com valorização do espaço verde próprio e envolvente. 
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Sistemas de AcessibilidadeSistemas de AcessibilidadeSistemas de AcessibilidadeSistemas de Acessibilidade, Mobilidade, Mobilidade, Mobilidade, Mobilidade e Rede Viária e Rede Viária e Rede Viária e Rede Viária    

    

O sistema de transportes do Concelho de Guimarães apoia-se, essencialmente, nas redes 

rodoviárias e ferroviária. 

A rede rodoviária encontra-se hierarquizada em vários níveis de capacidade de tráfego - importância 

nacional, regional e municipal - perspectivando-se, neste Plano, a consolidação e colmatação desta rede 

como acção prioritária.  

A rede ferroviária é composta pela linha de caminho-de-ferro existente e pelas suas estruturas de 

apoio. 

Como complemento do sistema de transportes, e como alternativa automóvel ou ciclável, de acesso 

ao Monte da Penha, foi constituído um sistema de teleférico, que a liga à área central da cidade. 

 

A questão da Mobilidade, intimamente interligada com as realidades do território, é hoje de 

importância vital para a funcionalidade do sistema produtivo, por um lado, e das deslocações colectivas e 

individuais, por outro. Contudo, e não menos importante, é a própria avaliação do nível de sustentabilidade 

económica e ambiental do actual sistema. 

A reestruturação das sociedades, sempre se ocasionou, ao longo dos vários períodos históricos, 

perante grandes e marcantes acontecimentos de origem religiosa, politica, social, cientifica, tecnológica, 

económica, cultural – as revoluções politicas e industriais, as guerras e os feitos e conquistas de alguns (e 

muitos) mudaram o curso da vida de milhões. 

Tendo o século XX assistido a uma síntese, do pior e do melhor, do potencial humano obteve-se, 

sobretudo após a 2º Grande Guerra, condições de vida únicas muito à custa dos desenvolvimentos 

económico e tecnológico e da intensificação da exploração dos recursos naturais de forma indiscriminada. A 

factura deste comportamento reverte para o actual século de forma avassaladora, pronunciando-se uma nova 

crise energética que, naturalmente, imporá soluções reavaliadas e até inéditas – novas fontes propiciadoras 

de energia, menos poluidoras, parece ser o objectivo a atingir. 

Contudo, a questão da mobilidade e dos transportes, não se sustenta apenas nos aspectos ligados 

aos combustíveis mas, incontornavelmente, é dependente das distâncias médias percorridas, das condições 

de acessibilidade, da qualidade dos veículos e, sobretudo, do seu número em movimento para determinados 

locais num determinado espaço de tempo e horas do dia (horas de ponta). 
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O tráfego pesado entre o litoral e o interior, o movimento pendular dos transportes públicos e 

privados, a mobilidade constante entre pontos (que poderiam estar mais próximos), o reduzido uso de modos 

suaves e, no meio urbano, a inexistência de alternativas ao transporte mecânico, são alguns dos problemas 

diagnosticados a nível global.  

O caso de Guimarães é um caso especial! Fruto da disseminação de meios de produção e 

armazenagem, da extensão do parque habitacional, da pouca descentralização de equipamentos e da 

exponenciada capilaridade viária, o Concelho tem as peças dispostas num extenso tabuleiro em perpétuo 

movimento. Aliado a isto, o uso quase exclusivo do transporte individual pressiona brutalmente áreas vitais do 

território. 

No sentido de atenuar esta pressão, sobretudo ao nível da cidade, a expansão urbana 

acompanhada de equipamentos/âncora tem-se demonstrado providencial – caso da Veiga de Creixomil e de 

toda a logística de equipamentos (multiusos, piscinas municipais, hospital particular, pista internacional de 

atletismo, colégio, etc.) que além de desviar movimentos para fora da área urbana, participa do crescimento 

planeado de Guimarães para Poente no sentido das grandes acessibilidades como o nó da A7/A11 (Silvares). 

Ainda assim, e contrariando o anterior (actual) sistema, dependente de combustíveis baratos e 

disponibilidade de tempo, as cidades competitivas terão de ultrapassar essa realidade criando condições 

optimizadas de organização espacial e funcional, estabelecendo sinergias e complementaridades externas e 

internas. Aliás, mais que cidades competitivas, o que se impõe, perante os colossos económicos emergentes, 

são regiõesregiõesregiõesregiões competitivas onde, nomeadamente, ressalte o potencial produtivo e a respectiva massa critica que 

o actualize e qualifique. 

Estas reflexões revelam o tipo de preocupações que o Planeamento Urbanístico deve importar para 

o desenho do território e que decorre da observação dos aspectos que compõem, hoje em dia, as 

necessidades e dinâmicas socio-económicas. 

Por tudo isto é proposta, a vários níveis e escalas, uma série controlada (e muito ponderada) de 

novas vias estruturantes – em função das novas realidades -  a continuidade e fecho de preexistências e o 

remate de muitas das capilaridades, mais ou menos (des)controladas, que polvilham o território Concelhio. 

Mais, considera-se a recuperação e desenvolvimento da ferrovia como um potencial agente a considerar no 

novo mundo que se perspectiva. 

     

São as seguintes, as principais propostas do PDM na questão da Mobilidade e Rede Viária: 
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. Completar/complementar a actual rede de estradas regionais, nomeadamente estendendo a 

variante Fafe/Guimarães até ao pólo do Ave do Parque de Ciência e Tecnologia (AvePark), a norte, e ao 

Centro de Actividades e Logística de Silvares (nó da A7/A11) a poente;   

. Aprofundar a (re)estruturação do sector produtivo interligando - pela VIM, pelo IC5/A7 (até Silvares 

- nó da A7/A11) e pela criação de uma nova rodovia (Silvares, Parque Industrial de Ponte e AvePark) - a 

grande maioria dos pólos industriais do Concelho. Deste modo, além do alívio das velhas estradas nacionais, 

obter-se-á um arco industrial Lordelo/Caldelas cujo sentido prático e funcional parece evidente; 

. Estender a projecção do AvePark, pela prevista Via do Ave, até Vieira do Minho reduzindo, 

inclusivamente, a interioridade de Póvoa de Lanhoso e outras áreas adstritas; 

. Iniciar o estudo aprofundado da duplicação/derivação da actual linha ferroviária Lousado – 

Guimarães (com ligação ao Porto através da denominada Linha do Minho, Porto [S. Bento e Lousado] em 

funcionamento através de linha simples electrificada, com bitola ibérica), conferindo-lhe estrategicamente uma 

ligação a Braga e ao futuro (e desejado) TGV, resolvendo actuais necessidades e complementaridades a nível 

do sistema produtivo industrial, dos estabelecimentos de ensino universitário e das áreas já existentes de 

investigação e alta tecnologia - Avepark e Laboratório Ibérico Internacional de Nano Tecnologia. 

 Naturalmente se espera aceder, em devido tempo, ás múltiplas vantagens de um renovado 

contexto norte Ibérico e da totalidade das linhas que se possam desenvolver e requacionar noutros Concelhos 

limítrofes e das zonas litorais. 

 

Esta proposta, que deriva a linha actual na área de Infias/Nespereira – com eventual área de cargas 

e descargas que serviria por si importantes áreas industriais de Lordelo, Moreira de Cónegos e Vizela – 

poderá ser deveras útil num traçado de complementaridade com a actual linha (que apenas serve a cidade de 

Guimarães e apeadeiros de passageiros). Pretende-se a ligação a Silvares, à sua serventia logística e áreas 

industriais adstritas (como Pevidém e o Parque Industrial de S. João de Ponte) desenvolvendo o restante 

traçado no sentido da maior Vila do Concelho (Caldelas) e do Avepark. 

O comboio misto de cargas e passageiros, sem cruzamento por interior de áreas urbanas 

significativamente habitacionais, recupera o anterior, e essencial, sentido da via-férrea – via preponderante na 

consolidação da anterior revolução industrial e que, se espera, apoie a recuperação do sector produtivo actual 

e futuro.   
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Daqui se conclui da centralidade nuclear de dois pólos-chave (Silvares e AvePark) na 

(re)estruturação viária do Concelho que, a este nível, ficará encerrada com a conclusão do sistema anelar da 

cidade pelo fecho da circular Sul-Nascente. 

Todas as restantes ligações internas e externas cumprem (e em muitos casos ultrapassam) as 

necessidades actuais o que, obviamente, se traduz num custo de manutenção significativo. 

  

As estradas nacionais foram, durante largas décadas, estruturantes do território não só a nível das 

mobilidades e acessibilidades mas, igualmente, como suporte construtivo constituindo-se, muitas das vezes, 

como principal arruamento de lugares e Vilas conferindo-lhes uma linearidade de reduzido sentido 

comunitário. 

Esta realidade, a que acresce a falta de segurança (sobretudo pedonal), é pois fruto da já discorrida 

ânsia empreendedora e economicista de sectores com outro nível de preocupações anteriormente já 

constatados. 

Urge pois, proceder ás rectificações e reconversões que, muitas das vezes, passam pela 

assumpção da situação mitigando os aspectos menos positivos através de medidas já em curso e que se 

pretende aprofundar através de: 

. Redução de velocidade 

. Criação de elementos balizadores que pontuem entradas e saídas nas localidades 

. Alteração ou (re)definição de centralidades e polaridades 

. Mera dotação de percursos pedonais qualificados e seguros  

 

Guimarães é uma cidade de crescimento linear, numa malha radiocêntrica, sem zonamento 

predestinado, ou seja, fruto de miscigenação entre habitação, emprego e recreio, marginado por indústrias do 

sector têxtil. 

 O centro histórico, caracterizado por antigas indústrias de couros (na área baixa da cidade), por 

quarteirões tradicionais com diferentes tipos de edificações e épocas, sem especial continuidade espacial, não 

está vocacionado para acessos mecânicos excessivos. 

A esta cidade entre-muros que inclui o Castelo e o Paço dos Duques de Bragança, sucede a frente 

urbana consolidada por bons actos de planeamento (séculos XVIII, XIX e XX) e a ocupação sub-urbana em 

bolsas. Por força da pouca acessibilidade viária e escassa dotação de estacionamento, ao centro histórico 

sucede o espaço envolvente imediato e as áreas de crescimento dos anos 50, 60, 70 e 80 do século passado, 
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onde se instalaram os serviços e principais equipamentos, de acordo com o protagonismo das diversas “novas 

áreas” citadinas. 

Deste modo, os edifícios parcialmente residenciais não se encontram no centro histórico mas nas 

ruas com construções mais recentes ou na área posterior à muralha, em vias rectilíneas. 

O grande peso automóvel reside nestas áreas! 

Existem portanto duas necessidades distintas mas complementares: a macro-estrutura funcional 

(em estado de complementarização a nível (extra) Concelhio); a alteração necessária de mentalidades e 

comportamentos, no que á mobilidade diz respeito, condição sine qua non para a melhoria das condições de 

vida das áreas urbanas. 

 Estas preocupações exigem, essencialmente: 

-Estratégia Concelhia de reavaliação da rede de vias estruturantes 

-Hierarquização das redes viárias urbanas e condicionamento de áreas ao acesso automóvel 

-Criação de parques periféricos com sistema park&ride em pontos estratégicos da envolvente 

urbana 

-Alteração das acessibilidades aos centros urbanos – novo regime de tarifação de parques centrais 

-Adopção de modelos inter-modais.  

-Criação de espaços de logística urbana (moralizadores de cargas e descargas) 

-Reavaliação das frotas e percursos dos Transportes Púbicos 

-Requalificação dos espaços públicos de permanência e passagem - potenciação dos percursos 

pedonais 

-Extensão e criação de vias cicláveis (já projectadas) 

 

Do ponto de vista territorial, o Ave ocupa uma posição estratégia no contexto nacional e da euro-

região Norte Atlântica. Constitui um espaço de charneira entre o litoral e a região de Trás-os-Montes, entre a 

Área Metropolitana do Porto e a região do Minho/Lima e Galiza. As melhorias verificadas ao nível das 

acessibilidades no Ave ao longo dos últimos anos têm robustecido a posição competitiva do território e 

facilitado as ligações com o exterior. A conclusão da A7 constitui um canal de ligação no sentido Oeste-Este, 

que veio facilitar o acesso e o desenvolvimento aos concelhos localizados na zona do Alto Ave. 

Simultaneamente, a sua conexão mais a montante com a A24/IP3 confere àquela via um papel importante nas 

ligações do litoral com Espanha (fronteira de Vila Verde da Raia). Por seu lado, a A3 constitui uma auto-

estrada de traçado aproximadamente perpendicular, com uma orientação Norte-Sul, sendo um eixo prioritário 
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nas ligações ao Porto e às regiões Norte, incluindo ao posto fronteiriço de Valença, o mais movimentado do 

país. Destaque ainda para a A11/IP9 que veio facilitar as ligações entre os concelhos localizados mais a Sul 

da região (Guimarães e Vizela) a Braga ou em direcção a Sul (Felgueiras)11. 

 

Os Os Os Os ClustersClustersClustersClusters Industriais e a renovação do tecido produtivo Industriais e a renovação do tecido produtivo Industriais e a renovação do tecido produtivo Industriais e a renovação do tecido produtivo    

 

O sector secundário, mais que o terciário (e muito mais que o primário), é o grande empregador do 

Concelho de Guimarães; o seu identificador externo e, simultaneamente, o seu barómetro. 

Tradicionalmente apoiada numa indústria manufactureira, esta região, e especificamente 

Guimarães, estabeleceu as suas unidades produtivas em micro concentrações ou em isolamento, em solos 

não especificamente classificados para essas actividades decorrendo, daí, manifestos prejuízos para o 

ordenamento, boa convivialidade entre tipologias e usos (sobretudo residenciais), uma boa relação com o 

ambiente e a paisagem. 

A, igualmente tradicional, dificuldade de cooperação de algumas gerações empresariais, a (sua) 

pouca formação profissional, a ausência de sentido ambiental e a mera necessidade de uso de mão de obra 

barata indiferenciada, adiaram a vontade de qualificar e de ordenar os espaços e as estruturas industriais 

estabelecendo relações de proximidade mais fortes. 

Guimarães é, assim, um território do difuso (também) a nível industrial! 

Esta realidade, apenas parcialmente, contrariada por alguns empresários de uma certa aristocracia 

industrial, por parques industriais mais recentes (ou pelo primeiro parque industrial de iniciativa municipal - S. 

João de Ponte), demonstrando-se insustentável, exige uma reconversão mental, funcional e comportamental 

que, felizmente, as obrigatórias certificações de qualidade, a competitividade e necessidade de 

acessibilidades escorreitas e demais infra-estruturas básicas, já foram iniciando. 

Sendo entendido, numa primeira fase de industrialização, como um território de oportunidades a 

baixo custo que possibilita a colocação de produtos (de baixo valor acrescentado) num mercado mais 

fechado, e menos concorrencial, o Concelho assistiu à proliferação de um sem número de micro e pequenas 

empresas familiares, muitas das vezes clandestinas, em regime de subcontratação, com exploração de mão 

de obra barata (adulta e infantil) num esquema herdado de uma dura realidade rural em decadência. 

                                                 
11 ADRAVE, Programa de Trabalhos – Projecto Ave Compete. 
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Contudo, muitas destas micro e pequenas empresas evoluíram em dimensão, ampliaram as 

instalações ou criaram novas – normalmente em condições muito deficientes, em sistema de autoconstrução 

e/ou com desenho desqualificado. 

Esta realidade, muito presente em quase todo o território do Vale do Ave, está hoje patenteada na 

paisagem, no seio de pequenos núcleos residenciais, em moles disformes sem sentido urbanístico, com 

fracas acessibilidades e sem capacidade competitiva num mercado globalizado onde, inclusive, a imagem 

conta. 

Fruto da internacionalização do País e das suas indústrias assiste-se, sobretudo a partir da década 

de 90 do anterior século, a uma maior consciencialização do tecido produtivo acompanhando a carga legal e 

comunitária de suporte ambiental. Em coincidência, é notório o (re)surgimento de uma renovada classe 

empresarial de maior nível de discernimento e que de destaca pela diferente capacidade de evolução e 

gestão. Mas não chega! 

As fragilidades patentes no vasto território da Região Norte interior – baixa escolaridade, pouca 

formação e especialização – obstaculizam um maior desenvolvimento dos recursos produtivos, muito 

concentrados em dois ou três ramos específicos de actividade (têxtil, calçado, mobiliário). Isto, aliado a uma 

baixa produtividade, pouca originalidade e design, irracionalidade na gestão dos recursos naturais e 

energéticos e manifesta falta de empreendedorismo cooperativo a larga escala, induz o Vale do Ave numa 

crise aprofundada pelas circunstâncias nacionais e internacionais. 

Urge alterar esta situação. 

  

Hoje, o maior empregador do Concelho – e, no caso, provavelmente o maior desempregador – 

mergulha, simultaneamente, numa profunda depressão e, ao mesmo tempo, numa reconversão do sistema 

estruturante muito dependente do papel das novas tecnologias, das novas possibilidades organizativas, das 

novas redes de oferta apresentados em programas como os previstos no PNACE, AveCompete e nas 

directivas do PNPOT para a região Norte. 

A desejada convergência a nível europeu, que obrigará à superação do perfil de microempresas e 

PME, pugnando pelas parcerias empresariais a grande escala, supra concelhia e regional, tirando partido de 

complementaridades e sinergias até há pouco inexploradas (o papel das instituições como a Universidade do 

Minho (TecMinho), do Parque de Ciência e Tecnologia do Ave (AvePark), do Centro Ibérico de Nano 

Tecnologia, das diversas escolas profissionais), potencia novas e criativas interacções com um mundo 

industrial ainda muito dispersado e ensimesmado. 
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Tendo sido sobejamente desenvolvido, no sub-capítulo anterior, a matéria relativa a mobilidades e 

acessibilidades não vamos voltar fastidiosamente a essa análise que não seja com o intuito de reafirmar a 

importância inquestionável em reordenar, qualificar e racionalizar o uso dos recursos energéticos e 

combustíveis para uma maior competitividade do território. Além disso, reordenar e requalificar os espaços de 

localização industrial promovendo a sua atractividade para novos e ousados investimentos, obriga a 

reorganizar o território nas suas diversas vertentes e leituras propondo modelos estruturais atraentes e com 

relações de proximidade e diversidade com actividades complementares e inovadoras tecnologicamente. 

Com um índice de desemprego elevado, até no contexto nacional, o Vale do Ave e, 

concomitantemente Guimarães, necessitam reagir apoiando-se numa adequada formação dos agentes locais 

de produção e uso de Conhecimento, enquanto, simultaneamente, se reajusta o terreno e regulamentação 

adequadas – as engenharias de polímeros, de novas ferramentas e materiais, de processos de fabricação, 

aliados a novas tecnologias de informação e comunicabilidade, não se compatibilizam com o modelo actual de 

estruturas empresariais dispersas e anacrónicas, formal e funcionalmente limitativas da própria actividade. 

O design, a gestão industrial, a engenharia têxtil e as actividades renovadas ou inovadoras, a 

enraizar no território, deverão exigir um modelo propiciador da racionalização dos custos de produção, da sua 

qualificação e inovação, da rapidez de acessibilidade, de qualificação urbanística e arquitectónica mas, e 

sobretudo, de vizinhanças colaborantes e complementares em função de uma maior eficiência e 

representatividade. 

Os clusters industriais, mais do que meras proximidades ou organização comunitária, potenciam 

acesso a canais de distribuição racionalizados e partilhados, facilitam a apresentação perante novos 

mercados, optimizam o uso e transferência de tecnologias, facilitam pela partilha a aquisição de maquinaria de 

alto custo, dividem riscos e custos de manutenção e publicitação e, sobretudo se bem delineados, oferecem 

diversidade de experiências, multiplicidade de valias e serviços – aliás, muito difundidos, hoje, estão os 

clusters de clusters, ou seja, a interacção com outros domínios como, por exemplo, saúde, desporto, lazer, 

cultura, ensino etc. 

Esta aproximação do tecido produtivo ás mais variadas actividades e multiplicidades, bem 

estruturadas no território Concelhio com novas acessibilidades, qualificação ambiental e actualização 

tecnológica, enquadra-se nas preocupações da equipa de Planeamento. 

Os denominados EEEEspaços de Actividades Económicasspaços de Actividades Económicasspaços de Actividades Económicasspaços de Actividades Económicas (previstos no PDM como áreas de 

oportunidades industriais, logísticas e actividades complementares - como lazer, equipamentos, desporto, 
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áreas verdes, hotelaria, etc.) propõe, em cadeia interligada com as principais áreas, conjuntos e unidades pré-

existentes do ramo industrial e através da reconversão cirúrgica das acessibilidades, não só o upgrade e a 

novidade, mas a reconversão e integração num quadro de inovação sem total ruptura; a subsistência, no 

actual quadro económico, das PME´s e das microempresas, é ainda alicerce de muitos estratos da vida 

Vimaranense e, contrariar essa realidade, sem total consolidação dos pressupostos ideais, seria condenar á 

ruína o próprio processo de reconversão. 

Deste modo, e pese embora a vontade em acompanhar as tendências incontornáveis da economia 

global, não parece de todo operacional proceder á ruptura abrupta mas, e numa transição que se prevê lenta, 

enquadrar e envolver todos os actuais actores no processo de mudança criando espaços para a sua 

formação, actualização e adaptação. 

 

Guimarães é um território vasto de acontecimentos históricos e de dinâmicas empresariais de 

renome nacional e internacional!  

O minhoto, arguto e sempre atento ás oportunidades que espreitam e obrigam ao risco e empenho, 

saberá agarrar os desafios que se perspectivam e do qual depende o seu futuro. 

Assim, e mais que a alteração de mentalidades, mais que a modernização dos sistemas produtivos, 

mais que a assumpção das novas tecnologias e optimização da gestão e recursos produtivos e energéticos, 

urge a abertura a novos mercados, á colaboração em rede com outros agentes, Concelhos e regiões (como a 

Galiza), procurando as sinergias e envolvimento num Lobby empresarial que expresse esta área geográfica 

além fronteiras. 

De acordo com o estudo desenvolvido pela ADRAVE, Agência de Desenvolvimento Regional do 

Vale do Ave, S.A., no âmbito das previsões das Agendas operacionais temáticas do QREN 2007-2013 e, 

ainda do projecto Ave Compete - Ordenar e Qualificar para Competir - há que reordenar e infraestruturar o 

território industrial para uma efectiva competitividade no mercado alargado. A intensificação tecnológica, 

fundamental, apoia-se em espaços qualificados e relações de proximidade mais fortes, na ambição colectiva - 

não em actos isolados. 

Numa primeira fase, e na prossecução dos objectivos apontados, Guimarães encontra-se envolvido 

no Quadrilátero Urbano com os Concelhos vizinhos de Braga, Vila Nova de Famalicão e Barcelos sendo 

previsível a abertura futura a outros espaços. A proximidade ao Porto e Viana, aos seus potenciais produtivos, 

logísticos e turísticos aconselham esse envolvimento que se estenderá ao norte da Península conforme se 

depreende das dinâmicas do Eixo Atlântico e da Agenda 21 local: o fortalecimento de uma euro região rumo a 
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um novo paradigma, que elege a reinterpretação do conceito de progresso - maior harmonia e equilíbrio para 

um crescimento eco sustentável sem a sobre valorização  da quantidade em detrimento da qualidade. 

 

De acordo ainda com o estudo da ADAVE anteriormente referenciado, e muito crítico da actual 

conjuntura, são expostos em síntese, aquelas que são, também, as nossas conclusões diagnósticas: 

 

. Presença de uma mão-de-obra globalmente pouco qualificada, o que dificulta os necessários processos de 

modernização e de inovação empresariais.  

 

. Predomínio esmagador de pequenas e de médias empresas, com baixo índice de capacidade de 

exteriorização da produção.  

 

. Prevalência muito forte de sectores mono-produtivos, baseados em sectores tradicionais, como o têxtil 

(confecções) e o calçado, muito vulneráveis à concorrência global.  

 

. A progressiva abertura e liberalização dos mercados internacionais, que tem contribuído para a perda de 

competitividade dos sectores tradicionais e para a deslocalização de empresas para países onde os factores 

de produção são mais atractivos (Europa de Leste, Sudeste Asiático, etc.).  

 

. Insuficiente dinâmica no investimento empresarial na concepção, desenvolvimento, comercialização e 

promoção de novos produtos.  

 

. Problemas sociais, nomeadamente a taxa de desemprego que, em alguns concelhos, atinge valores 

superiores à média regional e nacional.  

 

. Fragmentação e dispersão dos espaços empresariais ao nível dos concelhos com maior dinâmica 

empresarial, o que levanta problemas de escala e de articulação a nível intra-concelhio e supra-municipal.  

 

. Implantação de aglomerados empresariais em espaços não dedicados para o acolhimento, o que provoca 

conflitos com outros usos, condiciona acções futuras (expansão. p. ex.) e incrementa a dispersão das 

empresas pelo território.  



 

 

54 

 

. Baixo índice de qualificação de um grande número dos espaços empresariais, onde está particularmente 

descurada a componente ambiental (falta de ETAR’s, de ecopontos e de ecocentros e de áreas verdes), 

tecnológica (a ligação por fibra óptica é uma realidade ainda pouco presente) e lúdica (as instalações 

desportivas estão em número muito limitado). 

 

 . Insuficiente articulação entre o tecido empresarial e as instituições de ensino superior instaladas no Ave, 

comprometendo a modernização e a inovação dos processos produtivos. 

  

. Insuficiente capacidade do tecido empresarial em captar e rentabilizar os recursos humanos qualificados que 

saem das instituições de ensino sedeadas no Ave.  

 

. Falta da oferta de serviços qualificadores na maior parte dos espaços empresariais.  

 

. As prioridades e o enquadramento do QREN representam uma oportunidade em sectores-chave para o Ave, 

nomeadamente em relação às agendas operacionais relacionadas com os factores de competitividade, 

valorização do potencial humano e valorização do território. 

 

Do mesmo modo apresenta-se soluções (e advertências), na maioria, coincidentes com as 

preocupações do Município:  

 

. Maior articulação e relacionamento de alguns territórios com outras regiões dinâmicas de proximidade (Trofa 

– Grande Porto; Póvoa do Lanhoso – Braga).  

 

. Maior selectividade dos projectos de financiamento a projectos de base supra-municipal, suportados por 

parcerias institucionais e baseados no funcionamento em rede.  

 

. A médio prazo, os imperativos legais que determinam a instalação de empresas em áreas de acolhimento 

adequada deverá contribuir para mitigar os problemas da dispersão empresarial pelos territórios e atenuar os 

seus impactes ambientais.   
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. Existência de uma percentagem significativa da superfície de espaços empresariais e de lotes não ocupados, 

o que apela à definição de estratégias que permitam requalificar e reforçar a atractividade dos mesmos para a 

instalação de novas empresas.  

 

. O número de espaços empresariais desactivados nalguns concelhos exige uma estratégia de reconversão 

do uso ou de reabilitação funcional, de forma a qualificar a componente territorial e ambiental.  

 

. As estratégias previstas para a criação de novos espaços empresariais e para a expansão de alguns já 

existentes, se bem que robustece a oferta, pode contribuir para aumentar a área/número de lotes 

desocupados.  

 

. O Ave apresenta uma boa dinâmica em termos de várias estatísticas empresariais: é uma das regiões mais 

exportadoras de Portugal, tem uma presença de tecido empresarial superior à média nacional e apresenta 

uma balança comercial positiva.   

 

. Implantação de várias empresas de dimensão internacional, o que confirma a existência de factores 

atractivos para a localização empresarial à escala nacional e internacional.  

 

. Localização geográfica estratégica entre territórios que evidenciam uma boa dinâmica de desenvolvimento 

(Grande Porto, Cávado) e no seio da Euro-região Norte Atlântica.  

 

. Melhoria progressiva das acessibilidades internas e externas a nível rodoviário e ferroviário no contexto 

regional, nacional e até internacional (com Espanha).  

 

. Proximidade geográfica e bons acessos a plataformas multimodais, como ao porto de Leixões, ao aeroporto 

do Porto e às plataformas logísticas (Maia/Trofa e Chaves/Verín), bem como aos postos fronteiriços de 

Valença e Vila Verde da Raia.  

 

. Concentração de diversos centros de I&D no Ave (e em territórios limítrofes) que constituem um potencial 

indispensável para criar sinergias com o tecido empresarial e robustecer a competitividade, a modernização e 

a inovação empresarial.  
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. Existência de centros tecnológicos e de formação profissional ligada à investigação e à modernização dos 

sectores tradicionais existentes, como o têxtil e o sector metalúrgico.  

 

. A progressiva afirmação de dinâmicas empresariais modernas e competitivas, não apenas nos sectores do 

têxtil e vestuário (para o lar, novos materiais, etc.), como ao nível de metalurgias de base, de produtos 

metálicos, de equipamentos electrónicos e de óptica, farmacêutica e de plásticos, com elevada base de 

investigação e de parcerias.  

 

. Existência de um potencial de acolhimento empresarial susceptível de acolher um maior número de 

empresas e de constituir uma alternativa a territórios onde estas áreas comecem a ficar saturada (ex. Grande 

Porto, Galiza, etc.).   

 

. Consolidação de projectos que, a curto prazo, irão modernizar e qualificar substancialmente a oferta 

empresarial, como sejam o Avepark (Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães) e a Área de Localização 

Empresarial da Trofa. 

 

Este estudo enquadrado com as diversas análises e proposições transversais ao PNPOT, PROT-N, 

QREN, AveCompete, etc., conclui:  

 

O projecto vai ao encontro de vários objectivos do QREN, articulando-se com diversas acções da agenda 

operacional “factores de competitividade”, ao pretender contribuir para a modernização e internacionalização 

das empresas instaladas no Ave, através da qualificação da oferta e do aumento da dimensão empresarial 

que resultará de um funcionamento em rede. Mas também deverá concorrer para estimular a atractividade do 

investimento (interno e externo) no Ave; para promover a sociedade do conhecimento e do território, ao 

disponibilizar uma ferramenta Web-SIG ao alcance de todos os promotores; para estimular a inovação e a 

modernização empresarial, mediante um maior envolvimento e cooperação entre empresas e instituições de 

investigação científica (agenda potencial humano); e, numa perspectiva mais abrangente, com diversos 

acções que reforçarão a integração territorial, articulando infraestruturas, serviços e equipamentos de apoio 

às empresas a uma escala supra-municipal (na agenda “valorização do território”). A jusante, estes objectivos 

do projecto terão também repercussões positivas na valorização dos sistemas social e ambiental do Ave. 
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Deste modo, o projecto ao pretender estimular a competitividade empresarial do Ave recobre 

longitudinalmente objectivos das três agendas operacionais do QREN, porque não é possível robustecer a 

competitividade sem que haja uma valorização do território (acessibilidades, infra-estruturas, equipamentos, 

etc.) e uma qualificação dos recursos humanos e uma maior articulação do tecido empresarial com os centros 

de Investigação e Desenvolvimento. 

 

Em Guimarães está prevista a construção de raiz de três novos espaços empresariais: um em Sande S. 

Lourenço (apoiado na proximidade ao AvePark), outro junto ao nó de Silvares (Centro de Actividades e 

Logística de Silvares) e um terceiro na zona de Brito/Pevidém (próximo do nó A7/A11 e como ampliação de 

preexistente). 

Prevê-se, igualmente, a requalificação e ampliação substantiva do Parque industrial de S. João de Ponte. 

 

 

A componente ambiental eA componente ambiental eA componente ambiental eA componente ambiental e    a a a a Estrutura Ecológica Municipal Estrutura Ecológica Municipal Estrutura Ecológica Municipal Estrutura Ecológica Municipal     

     

 A questão ecológica não consiste em proibir o Homem de intervir na natureza, já que é dessa 

intervenção que, afinal, nasce a cultura. 

O que é necessário é saber estabelecer um diálogo harmonioso entre o progresso e a natureza de 

que possa beneficiar ainda esta geração e todas as que vierem depois.12 

 

O planeamento biofísico do território deve assumir uma posição privilegiada ao nível dos 

instrumentos de ordenamento e gestão territorial. O objectivo primeiro, que se põe à análise física, é a 

compreensão das diferenças e da dinâmica das mudanças que ocorrem numa determinada unidade espacial, 

contribuindo para a consciencialização do órgão autárquico, quanto à estrutura territorial do concelho e do 

seu enquadramento regional. 

A complexidade dos processos biofísicos e ambientais, resultantes das profundas alterações 

ocorridas nas últimas décadas e decorrentes da natureza do crescimento urbano, deve levar a uma reflexão 

por parte dos planeadores sobre a importância das variáveis ecológicas do território e a sua integração nos 

instrumentos de ordenamento e gestão urbanística. 

                                                 
12 António Alçada Baptista, In Sítios que nos Rodeiam, 1991. 
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Assim, as decisões a tomar no processo de planeamento territorial (de localização de loteamentos, 

urbanizações, equipamentos, infra-estruturas), dependem em primeiro lugar das características físicas de 

cada sítio de implantação e dos impactos directos e induzidos que esta transformação espacial irá provocar. 

Este processo é sempre acompanhado por fenómenos de rejeição associados a diversas formas de 

degradação ambiental.  

Quer se trate de recursos naturais, quer da qualidade visual da paisagem, estamos perante 

elementos da biosfera com uma dimensão espacial e territorial própria que requer um adequado 

conhecimento da dinâmica dos ciclos naturais e das suas diversas interdependências funcionais e 

ecossistémicas. 

É fundamental o entendimento das potencialidades de aproveitamento das características biofísicas 

no contexto no ordenamento enquanto oportunidade para o desenvolvimento a várias escalas de intervenção. 

Neste contexto, a apreensão de metodologias e técnicas de ordenamento biofísico insere-se no âmbito das 

orientações definidas para a aplicação da estrutura ecológica municipal, sendo fundamental conhecer os 

instrumentos legais disponíveis para promover a integração da dimensão biofísica no ordenamento do 

território e, mais especificamente no planeamento local. Reconhecer a especificidade de cada local, gerando 

respostas criativas que compatibilizem e potenciem a qualidade de vida da população, é a base da 

especificidade deste tipo de estudo. 

Num passado recente assistiu-se a uma tendência urbana (generalizada a todos os municípios 

portugueses) reveladora de fortes pressões urbanísticas que contribuíram, em alguns casos, para o 

desordenamento do uso dos solos e degradação do meio natural. No entanto, apesar de parte dos recursos 

naturais se encontrarem degradados, existem ainda áreas com elevado potencial ecológico e paisagístico que 

urge preservar ou recuperar. Neste contexto, revela-se de particular interesse o desenvolvimento de 

metodologias e a aplicação de técnicas sustentadas na filosofia de uma estrutura com carácter ecológico que 

signifique simultaneamente continuidade, salvaguarda, complementaridade e sensibilização. 

 

Duas décadas após a primeira lei da Reserva Agrícola Nacional (1982) e Reserva Ecológica 

Nacional (1983), podemos claramente afirmar que foram as únicas figuras de planeamento que têm obstado, 

de certo modo, a que seja pior a situação que se vive. A aplicação destas condicionantes espaciais permitem 

claramente concluir que foram importantes, mas insuficientes, para a gestão e compreensão do nosso 

território pois até aqui todas as áreas não abrangidas por estas figuras não tinham estatuto de protecção. No 

entanto, existem pequenos e grandes espaços que apesar de não terem este estatuto, devem merecer 
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atenção e protecção. Referimo-nos não só aos “lugares dos cidadãos” mas, também, aos refúgios dos 

restantes seres vivos, para que possam desenvolver o seu ciclo vital da forma mais natural possível. 

Neste contexto, importa a ideia de que deverão ser criados vários níveis de protecção, em vez de 

se subordinar o país às mesmas regras gerais. Estas duas figuras, demasiado restritivas e pouco efectivas, 

podem vir a ser complementadas com novos níveis de salvaguarda. Por isso, é necessário passar a um nível 

de intervenção, em que a sustentabilidade ecológica seja assumida territorialmente por uma estrutura com 

identidade própria – Estrutura Ecológica Municipal (mais flexível). A sua identificação enquadra-se nas 

disposições legais que desenvolvem as bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo, 

designadamente, a definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e 

florestais (DL 380/99, de 22 de Setembro). 

 

A Estrutura Ecológica deve ser interpretada pelo processo de planeamento, de modo a ser 

integrada sob as mais diversas formas ligadas às actividades, desde a agricultura, a silvicultura e a 

conservação da natureza. A complementaridade entre a Estrutura Ecológica, o património cultural e as redes 

de circulação motorizada ou não (peões, bicicletas, …), é indispensável. 

A aplicação da Estrutura Ecológica Municipal nos Planos Directores Municipais surge assim como 

uma nova ferramenta a aplicar nos instrumentos de planeamento e gestão territorial. 

Especificamente pretende-se uma análise criteriosa de componentes biofísicas, interligando valores 

naturais e culturais, identificando unidades da paisagem marcantes no território, com vista à integração dos 

sistemas garantindo a sua continuidade e o funcionamento entre eles. Para além disso, interessa valorizar e 

potenciar o carácter multifuncional e a diversidade da paisagem (não apenas os aspectos de protecção e 

conservação mas também de produção de carácter recreativo) e, finalmente criar complementaridades entre 

a Estrutura Ecológica e o património cultural e as redes de circulação. 

 

Numa primeira fase de trabalho (análise) é necessário conhecer os elementos que constituem o 

suporte físico sobre o qual se instalaram as actividades humanas: informação biofísica (geologia, hipsometria, 

declives, exposições, clima, solos, hidrografia, capacidade, de uso do solo, vegetação) e ocupação do solo 

(classes de espaço, espaço construído, património, infra-estruturas, equipamentos), bem como os 

instrumentos legais que estão na base do processo de planeamento e ordenamento do território (politica de 

ordenamento do território e urbanismo, REN/RAN, domínio público hídrico, regulamento PDM vigente).  
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Esta fase deverá incluir, igualmente, a elaboração de diversos estudos que vão constituir a base da 

elaboração da EE dos quais, se salienta, a delimitação de uma mancha de verde contínuo que inclui o 

mosaico agro-florestal e espaços com baixa ou nula densidade de construção; a definição de unidades de 

paisagem (que constitui um indicador das características ecológicas e culturais do território); a delimitação de 

componentes ecológicas significativas do sistema biofísico (vulnerabilidade biofísica) e, finalmente, a 

determinação dos sistemas ecológicos presentes no território com o objectivo de assegurar a preservação das 

suas componentes - cuja função consiste na manutenção da estabilidade física e sustentabilidade ecológica 

(sistema húmido, cabeços largos e estreitos, cabeceiras de linhas de água, áreas com risco de erosão). 

 A elaboração de uma carta de aptidão ecológica, habilitante à edificação, pode contribui para uma 

análise mais equilibrada das decisões de foro urbanístico, respeito das leis da natureza, sustentabilidade 

ecológica das intervenções, dando indicações das áreas mais sensíveis e com maior condicionamento a actos 

urbanísticos. 

Através da compreensão dos sistemas naturais e antrópicos, obtém-se uma ideia clara das 

potencialidades e condicionantes do Concelho, para que se possa aplicar soluções para tirar partido do que 

de bom tem o território e, por outro lado, minimizar os aspectos mais negativos. 

A heterogeneidade de situações registadas decorrentes dos estudos de análise e avaliação nos 

domínios biofísicos justifica a definição de diferentes níveis de intervenção e constituirá a fase de diagnóstico 

deste estudo, onde deverão ser distinguidas as áreas respeitantes à protecção dos recursos naturais: 

sistemas húmidos (leitos dos cursos de água, zonas adjacentes às linhas de água, área de infiltração máxima, 

área de risco de cheia, zonas mais ou menos aplanadas, solos de maior valor ecológico e áreas de uso 

agrícola; cabeços estreitos e largos/planaltos, numa perspectiva de protecção dos ventos dominantes; rochas 

nuas em declives elevados; zonas de cabeceiras de linhas de água, áreas de risco de erosão (protecção de 

linhas de água e conservação do solo); áreas incluídas na REN e RAN e áreas de produção (agrícolas e 

florestais). 

É essencial incluir as áreas de valorização específica, de interesse municipal e de enquadramento: 

parques e espaços de lazer, elementos patrimoniais, elementos paisagísticos, enquadramento paisagístico a 

áreas residenciais e o verde urbano. Por último, as áreas e acções de protecção e regeneração (corredores 

de protecção de rodovias e ferrovias, infra-estruturas de qualificação ambiental, pedreiras, lixeiras, sucatas, 

indústrias em áreas sensíveis, áreas ardidas, riscos naturais em áreas urbanas) deverão fazer parte de um 

nível de intervenção em que se pretende a revitalização de áreas degradadas. 
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Baseado nestas formas de intervenção, propõem-se uma hierarquização da Estrutura Ecológica 

Municipal composta por diferentes níveis de desenvolvimento interligados e organizadas de acordo com uma 

hierarquia que tem por base a diversidade de situações e o grau de importância relativo a cada sistema de 

protecção. 

A esta hierarquização deverão ser aplicadas propostas e estratégias de gestão em que definirá um 

nível primordial que englobará componentes cuja preservação deve ser assegurada e que tem como função 

contribuir para a estabilidade física e sustentabilidade ecológica, correspondendo a um nível que definirá 

áreas de condicionamento à edificação e assumirá carácter estratégico. Um segundo nível, englobará 

componentes naturais e culturais únicas que constituem continuidades com os restantes sistemas que, pelas 

suas características, não obrigam à imposição de um regime não edificável, contribuindo para a conservação 

e que deverão ser valorizados de forma a contribuírem para uma melhor identidade e leitura da continuidade 

da estrutura. 

 Finalmente, é essencial a integração de componentes de valorização específica, acções de 

protecção e regeneração, com interesse municipal e com funções salvaguardar. 

 

A aplicação da Estrutura Ecológica Municipal, deverá ser desdobrada em duas forma de 

materialização efectiva. A primeira dirá respeito ao conteúdo com carácter vinculativo, que corresponderá à 

identificação das componentes invariantes que se pretendem salvaguardar em termos de um regulamento 

municipal específico e englobará a concretização das diferentes hierarquias propostas (desde um nível mais 

restritivo a um menos condicionante).  

Outra forma de concretização poderá incidir num conteúdo sem carácter normativo relativo à fixação 

de recomendações técnicas das práticas urbanísticas específicas de acordo com cada situação concreta. Este 

conteúdo deverá basear-se na aplicação de um Código Municipal de Boas Práticas, com vista a um 

ordenamento sustentável, com participação activa do poder local e dos munícipes - nele se incluem, a título de 

exemplo, possíveis restrições nomeadamente em termos de impermeabilização, movimentos de terras, 

salvaguarda de linhas de água ou sistemas húmidos e aproveitamento de águas pluviais. Inclui-se também 

determinadas práticas a condicionar tais como destruição do coberto vegetal, alteração do relevo natural e 

solo arável, localização de lixeiras, sucatas, demolição de edifícios, dimensionamento de lotes, zonas de 

expansão de aglomerados.  
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Em suma, e num contexto da aplicação da Estrutura Ecológica, interessa aplicar medidas que 

garantam a manutenção de áreas de elevado interesse ambiental e paisagístico, como unidades 

fundamentais do espaço, de forma a permitir o equilíbrio biofísico, a preservação e valorização dos 

ecossistemas naturais. Está implícita a sustentabilidade ambiental e paisagística, a compreensão de todo um 

sistema ecológico que se pretende que funcione em complementaridade com os distintos subsistemas que o 

compõem. A um nível mais artificial pretende-se a articulação do sistema ambiental com o sistema urbano e 

com os diferentes usos do solo; com o sistema viário, os valores patrimoniais e culturais. 

Estes sistemas devem ser articulados numa estrutura que permita o estabelecimento de relações 

de continuidade - Estrutura Ecológica. 

As preocupações de nível supra municipal deverão assumir destaque essencial, sobretudo no que 

diz respeito à complementaridade e continuidade com estruturas ecológicas de município vizinhos, e 

englobam um trabalho de cruzamento de informação e posterior monitorização.  

 

 

4444---- Estratégia de desenvolvimentoEstratégia de desenvolvimentoEstratégia de desenvolvimentoEstratégia de desenvolvimento    

    

O Plano Director Municipal, corolário síntese das opções Nacionais e Regionais reinterpretadas 

pela Administração Autárquica, é um dos mais importantes documentos de Planeamento e Gestão territoriais 

disponíveis, compreensíveis para a grande maioria dos cidadãos constituindo-se, simultaneamente, como o 

instrumento de apoio à aplicação concreta de regulamentos e leis, estabelecendo princípios de ocupação ou 

desenvolvimento urbanístico, social, económico e cultural não descurando os espaços, conjuntos e elementos 

naturais do Concelho que importa preservar ou acautelar. 

É, por isso, a expressão das nossas preocupações de harmonização das acções humanas com o 

meio, suas sensibilidades e reacções, perante a exploração dos recursos naturais. 

Não poucas vezes, o homem ofende o meio do qual depende conspurcando os vegetais que usa na 

alimentação, abatendo árvores que lhe renovam o vital oxigénio e lhe proporcionam sombra, ocupando 

indiscriminadamente o espaço que dantes lhe servia para contemplação. Com o uso indiscriminado do 

espaço, perde-se capacidade produtiva, qualidade ambiental, recursos turísticos, qualidade de vida. 

Com a extensão de estradas e caminhos, com a disseminação das ocupações, com a despudorada 

agressão das linhas de água, aumenta-se a factura presente e futura da manutenção das redes infra 

estruturais; compromete-se a regenerabilidade natural do território, perde-se irremediavelmente recursos. A 
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sustentabilidade e racionalidade detêm, por isso, a sua forte e atractiva componente económica que deverá 

ser tida em conta. 

Há, por todas as razões até agora referidas neste Relatório, que reorganizar o Concelho de 

Guimarães admitindo que ao paradigma da exploração e crescimento, sucede um outro (ainda em fase de 

consolidação) que parece apoiar-se, sobretudo, na própria necessidade em garantir a sobrevivência do 

Planeta e dos seus equilíbrios fragilizados. Portugal, como muitos outros, apresenta uma denominada pegada 

ecológica altamente comprometedora desses equilíbrios sendo que, a Região Norte e a Galiza, apresentam 

valores desanimadores (mesmo nesse contexto). 

 

Não será por mero acaso, ou por força de determinações externas, que o Concelho deverá assim 

investir na fiscalização e reabilitação ambiental, na preservação dos recursos que sobreviveram à vaga 

avassaladora do último quartel do século XX - mais que coragem politica, exige-se empenho de todos numa 

nova forma de olhar e usar o território sem, com isso, se perder a capacidade em obter dele tudo o que é 

indispensável à vida do cidadão, das empresas e instituições. 

 

O PDM, desde o início da sua revisão em 2002, estabeleceu princípios orientadores que, 

posteriormente, se verificou estarem em consonância plena com as principais premissas do PROT-N: 

. Conter a dispersão e os custos económicos, paisagísticos e ambientais inerentes 

. Estancar os filamentos ocupacionais ao longo de vias não habilitantes 

. Condicionar fortemente a construção em áreas rurais e/ou florestais mais sensíveis 

. Reconverter o tecido produtivo (fragmentário) através da interligação e reorganização espacial dos 

principais parques e suas acessibilidades (reduzindo o custo energético e potenciando lobby´s industriais) 

. Reavaliar o sistema de mobilidades, acessibilidades e transportes potenciando a atractividade e 

competitividade dos locais, sítios e áreas industriais, reduzindo o impacto poluente e consumo energético  

. Reavaliar as áreas de construção disponíveis em função de 15 anos de Gestão do PDM da 1ª 

Geração 

. Ponderar as localizações de novos equipamentos 

. Revitalizar e despoluir os rios e linhas de água  

. Preservar os valores de ordem biofísica, garantir a estabilidade ecológica   

. Promover a qualificação das novas implantações construtivas 

. Promover a qualificação dos espaços verdes comunitários 
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. Promover a qualificação dos espaços verdes privados, sobretudo em áreas de forte impacto visual 

. Promover a cidadania através de espaços comunitários (re)qualificados  

. Assegurar a defesa do património não classificado como elementos de valorização e identidade 

locais 

. Aprofundar as características endógenas dos locais 

. Desenvolver o potencial turístico da cidade e do concelho através da expressão materializada de 

todas as demais acções 

 

Estas preocupações e objectivos dever-se-ão aplicar ao território Concelhio num esquema piramidal 

e policêntrico (Cidade, Vilas, Freguesias), potenciador de uma interactividade dinâmica adaptável às 

dimensões e especificidades próprias. 

 

Neste sentido, prevê-se: 

 

1- O crescimento sustentado da Cidade 

 

Guimarães é uma cidade de 50 000 habitantes - centro aglutinador de uma unidade concelhia que 

soma uma população de 150.000 pessoas - que, à semelhança da grande maioria das cidades Portuguesas 

do Litoral (ou de uma segunda linha de proximidade), detém um centro comunitário/histórico que expressa 

uma desequilíbrio (quantitativo) relativamente à sua envolvente urbana. 

Significa isto que, a cidade histórica – exponencialmente mais pequena que a cidade nova e a 

periferia urbana e periurbana – não constitui o grande problema de Guimarães Cidade. 

Esse problema subsiste na interacção entre as parcelas em si e, sobretudo, no que respeita ao 

papel a desenvolver por cada uma delas. 

Na verdade, as cidades portuguesas, de forma muito generalizada, encontram-se hoje perante o 

dilema que se tornou quase um clássico – qual o papel a desenvolver pelas camadas mais ou menos 

concêntricas que as compõem sobretudo no que concerne a produção, consumo, lazer e conhecimento? 

Isto para dizer que, com os poli centrismos (decorrentes da livre iniciativa dos grandes grupos 

económicos) e dos fluxos sociais daqui gerados assistimos, num passado não distante, a uma proliferação de 

áreas industriais (por vezes) pouco disciplinadas, centros de consumo e lazer superlativados, áreas 

residenciais autistas e decadentes. 
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Na interacção destas franjas marginantes com a cidade, e desta com a cidade histórica, reside o 

futuro de Guimarães. 

Deste modo a cidade irá estender-se para Poente abarcando áreas periurbanas, mais ou menos 

fragmentárias, a que urge conferir consistência e unidade ainda que heterogénea. Neste quadro é intenção do 

município criar um grande Parque Urbano de características Rurais interligando as peças urbanas numa 

continuidade de áreas construídas e verdes que lhe darão consistência e pluralidade. 

Este exercício de planeamento demonstra a vontade de não reduzir todo o exercício de 

planeamento ao estabelecimento de novas urbanizações mas, pelo contrário, dar continuidade è imagem de 

verde continuo que a cidade detém junto dos seus habitantes e visitantes, integrando uma certa ruralidade na 

cidade futura: O Homem do futuro terá tanto de rural como de urbano sem que nele se confundam ou diluam 

as duas ancestrais culturas.13  

Simultaneamente, abarca-se não só a área urbana de Pevidém como a nova zona Logística de 

Silvares favorecendo a multiplicidade e complementaridades anteriormente já pronunciadas neste relatório. 

Sendo até agora um dos concelhos com maior taxa de natalidade, Guimarães sofre de duas 

realidades distintas – a desaceleração demográfica com o evidente envelhecimento da população (graças à 

esperança média de vida aumentada pelos avanços nos cuidados de saúde); a quebra abrupta do credito ao 

consumo, a crise industrial e a baixa de oferta de emprego. 

Neste enquadramento a procura de sinergias e complementaridades torna-se fundamental para a 

continuidade do desenvolvimento em função das proximidades (Porto e Braga) que, isoladamente, vão 

trilhando o seu caminho pese embora o esforço de criação de parcerias económico/sociais como é caso do 

Quadrilátero Urbano e as propostas do QREN e PROT-N.  

Guimarães detém um papel supra concelhio devido à dotação de equipamentos sociais, culturais e 

desportivos podendo ser definida, por esses factores aliados à importância histórica (cidade Património 

Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 2001), como uma cidade intermediária. 

É uma cidade de eventos e será, em 2012 conjuntamente com Maribor (Eslovénia), Capital 

Europeia da Cultura onde, além da agenda cultural prevista, se expressará a sua vertente regionalista e 

tradicionalista Minhota, resistente aos excessos da internacionalização globalizante. 

A tradição e relevância histórica de Guimarães, encontra-se expressa na riqueza cultural e 

patrimonial do seu espólio monumental, artístico e museológico. Este aspecto, associado à Classificação do 

                                                 
13 - Telles, G.R., Paisagem Global. 
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Centro Histórico como Património Cultural da UNESCO, são dois elementos diferenciadores e centrais na 

promoção e divulgação de Guimarães como destino de turismo cultural. Um elemento integrante da estratégia 

de desenvolvimento turístico do município passa ainda pela maximização do efeito da Capital Europeia da 

Cultura em 2012, como alavanca para a internacionalização da Marca Guimarães, associado a um produto 

turístico cultural de excelência. 

É inegável o aumento da procura turística no território vimaranense nos últimos anos. Este aumento 

encontra expressão, quer nas estatísticas sistematizadas pelos Serviços de Turismo do município, como nos 

indicadores estatísticos do INE para Guimarães relativos às dormidas e evolução do número de camas 

disponíveis. A acompanhar esta tendência, tem-se assistido a um aumento do investimento público e privado, 

nomeadamente na oferta de animação e alojamento. E da conjugação destes esforços de investimento, 

resultou a actual importância de Guimarães enquanto destino turístico, num contexto de destino de turismo 

cultural em si ou como componente diferenciador da oferta regional. 

O impacto económico da actividade turística traduz-se normalmente num valioso “input” nas 

economias locais. A actividade turística é uma enorme mais valia em termos de desenvolvimento local, tem 

um forte efeito multiplicador e um grande efeito de distribuidor de riqueza. Um município que explora, de um 

modo sustentável, as suas potencialidades turísticas torna-se possuidor de uma mais valia no que se refere a 

factores de desenvolvimento. Toda e qualquer política de desenvolvimento turístico deve ter presente na sua 

concepção a população local, e a melhoria da sua qualidade de vida 

De acordo com a organização administrativa da área do turismo, Guimarães integra a Entidade 

Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. O município de Guimarães pretende no seio deste 

organismo potenciar a sua atractividade nacional e internacional. O apoio às dinâmicas de instituições como o 

Parque de Ciência e Tecnologia, o Centro Cultural Vila Flor, o Multiusos de Guimarães e a Universidade do 

Minho, pretende dinamizar e apoiar a área do turismo de congressos, que tem tido um número crescente de 

iniciativas e de participantes, tornando-se no eixo fundamental de desenvolvimento económico do sector do 

turismo a nível local.   

Consolidado que está o Centro Histórico como elemento de atracção turística do concelho, têm-se 

concentrados esforços na qualificação e atractividade de outras áreas do concelho. Esforço visível na 

dinamização de rotas turísticas culturais já desenvolvidas em áreas fora do núcleo urbano, na dinamização de 

Ciclovias e no Balneário Termal das Caldas das Taipas. 
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Assim, o papel de Guimarães-Cidade na estruturação de dinâmicas e complementaridades com os 

Municípios de Braga, Barcelos e Vila Nova de Famalicão (no âmbito das parcerias previstas no Quadrilátero), 

não só se destacará pela mais valia acrescentada mas, sobretudo, pelas repercussões das sinergias criadas e 

futuras evoluções que poderão abrir novas portas de notoriedade externa a nível nacional como, sobretudo, 

Ibérico.    

Entretanto a Câmara Municipal de Guimarães tentou, tenta e velará para que, ao contrário de outros 

centros urbanos, a cidade cresça de forma planeada e ponderada num enquadramento equilibrado com o seu 

centro histórico não criando rupturas, descontinuidade e desacertos potenciadores de desequilíbrios e hiatos 

urbanos – qualquer Cidade é um tecido continuo e não um tecido celular14; faz-se de continuidades e 

complementaridades. 

2- O resgate das Vilas 

 

242 Km2! Gerir um território desta dimensão, com as dinâmicas e problemáticas que envolve exige, 

por parte da administração local, muito empenho e realismo na gestão urbanística, no estabelecimento das 

prioridades, nas dotações orçamentais, na proposição de escolas e equipamentos de uso público, na 

manutenção e dotação de infra-estruturas… 

Dedicada ao preenchimento das lacunas desportivas e culturais (agora ultrapassadas), ocupada na 

orientação das inúmeras pretensões privadas (motores da economia), mergulhada na reabilitação da cidade 

velha (Património da UNESCO), envolvida no desenvolvimento infraestrutural do Concelho (coberto a quase 

100%), a administração autárquica possui um novo e difícil desafio: a reabilitação das Vilas! 

Se as dinâmicas industriais e urbanizadoras foram responsáveis pelo crescimento de algumas das 

Vilas do Concelho, fizeram-no sem as devidas preocupações com a identificabilidade futura das sua 

características endócrinas, da sua legibilidade e devir histórico. Este surto, desvalorizador do passado, muito 

dependente da decadência de certos paradigmas - substituídos pelas promessas da tecnologia e das 

funcionalidades imediatistas - obriga, hoje a uma certa recorrência aos elementos identificadores - mais que 

dormitórios, as antigas vilas detinham os seus centros cívicos, os seus largos e jardins com coretos, as suas 

alamedas e edifícios notáveis. Hoje, as sobreviventes do processo de massificação, desviaram os seus 

centros para áreas de expressão comercial ou, pior, não detêm centro reconhecível ou eficaz (casos de 

Moreira de Cónegos e Lordelo).  

                                                 
14 Lynch, Kevin. 
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Retirando da lista de casos de estudo a Vila Religiosa de São Torcato – cujas características 

tradicionais genericamente se mantêm – verifica-se a necessidade em observar atentamente: Caldelas 

(Taipas), recuperando a sua imagem e carácter termal e, simultaneamente, aproximá-la da Cidade através de 

nova via planeada (Silvares, S. João de Ponte, Avepark); a Vila de Serzedelo onde se deverá estudar uma 

área verde comunitária e uma alternativa à ex-EN310 (que cruza o seu centro); Pevidém (S. Jorge de Selho), 

considerada área urbana da cidade a que se aproximará pela intervenção da Veiga de Creixomil e pelo 

desenvolvimento urbano em curso; S. João de Ponte, a necessitar de uma reformulação profunda do centro 

anacrónico e incompatível perante a dimensão e importância da Vila. 

Os casos de Ronfe e Brito, duas das Vilas com maior carácter industrial, encontram-se já em estado 

avançado de intervenção muito graças ás dinâmicas próprias das suas forças vivas e, sobretudo, da actuação 

do Município. 

Urge, mais que preservar o passado, restaurar o carácter intrínseco e simbólico de cada lugar; á 

velocidade automóvel e ímpeto construtivo que causaram rupturas, parece suceder uma contagem de baixas 

e reconstrução das defesas urbanas num retorno que se deseja às suas boas formas.15 Deste modo, 

acompanhando estas reestruturações (quase temáticas) de centros urbanos, com a dotação de equipamentos 

de cultura e referenciação, lazer e associativismo, além da dimensão social poder-se-á conter as populações 

nos seus núcleos originais despressurizando a cidade, (re)hierarquizando o território, acrescentando-lhe a 

diversidade e pluralidade desejadas. 

As Vilas, que durante muito tempo, se estabeleceram como espaços de aglomeração intermédia 

que, entre outras dimensões, detinham a capacidade de suprir as necessidades de consumo pelas feiras 

tradicionais, pelos equipamentos de apoio ás suas actividades especificas, pela qualidade dos seus parques e 

pela dimensão da sua organização social necessitam hoje, mais que o numero mínimo de indivíduos para se 

constituírem como tal, se justificarem como elementos qualitativos da organização territorial, verdadeiras 

âncoras do mundo rural, industrial, cultural e patrimonial que Guimarães pretende evidenciar no século XXI. 

 

Para isso, muito contará o levantamento rigoroso e exaustivo que a equipa especializada na área do 

Património realizou durante vários anos e que permite avaliar os (ainda) incontáveis testemunhos eruditos e 

vernaculares que polvilham o território. Fruto de um passado mais ou menos recente, esses elementos 

necessitam ser contextualizados e reintegrados no processo evolutivo, sem paternalismos ou musealização, 

                                                 
15 Boas Formas Urbanas - Chueca Goitia, Breve historia del urbanismo. 
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mas com a valorização e respeito que lhes é devido - são, quase sempre, o álbum de família da nossa 

sociedade. 

 

Muito importante será, igualmente, reavaliar o choque industrial nos centros urbanos. A amalgama 

de funcionalidades e volumetrias que a uma certa industrialização levou ás Vilas (e à cidade) é hoje, perante a 

sua eminente decadência, um elemento de estudo perante a maior ou menor valia da sua arquitectura, da sua 

compatibilidade e competitividade perante as condicionantes urbanas, as acessibilidades e potencial de 

crescimento e/ou modernização. 

Não negando, como principio, a possibilidade de manutenção de estruturas laborais/fabris activas 

nas áreas e orlas urbanas deve ser ponderada, até pelos próprios empresários, a sustentabilidade da sua 

manutenção (como tal) em termos ambientais e económicos. 

 

De importância superlativa será, igualmente, a adequação dos espaços verdes e de uso 

comunitário, a dotação do denominado Kit mínimo de equipamentos que deverá compreender – adaptado às 

realidades de cada – espaços de ensino, saúde, comércio de proximidade, serviços, cultura, lazer, 

restauração. Associado a isto, uma vida social, associativa e comunitária que realce as tradições e costumes 

de cada lugar será fundamental para a preservação de um outro património, porventura, ainda mais 

importante. 

 

 

3- Pluralidade Concelhia – as Freguesias 

 

O Concelho de Guimarães, pese embora a perda de cinco freguesias para o Concelho de Vizela 

(contrariada pontualmente pela ressuscitação da freguesia de Corvite) é, ainda assim, um dos maiores 

Concelhos Nacionais em número de freguesias – 69. 

Este número, a que corresponde uma pluralidade de situações distintas, pode ser sintetizado, 

grosso modo, da seguinte forma: 

 

. Freguesias Urbanas e periurbanas 

. Freguesias essencialmente industriais 

. Freguesias essencialmente rurais  
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Não obstante a disseminação plurifuncional, que naturalmente empresta a este território o aspecto 

de cidade globalizada ou extensiva, é ainda possível estabelecer diferenciação entre as áreas de maior ou 

menor incidência urbana, de maior ou menor grau de industrialização, de maior ou menor carácter rural. 

Isto reveste-se de especial importância perante a necessidade em qualificar as intervenções - boas 

e menos boas – dos últimos 20 anos. 

 

Guimarães infraestruturou-se! 

Dotou-se de equipamentos institucionais e de uso comunitário (sedes de junta, campos de jogos, 

centros de dia, capelas mortuárias, infantários) correspondendo assim às necessidades básicas das 

populações. Falta o resto! 

As visões sobre o território variam com os períodos históricos, as opções politicas, o nível cultural, 

as dinâmicas económicas, os aspectos religiosos. Claramente que o urbanismo do Barroco legou-nos 

heranças variadas nos vários países da Europa muito diversos dos enunciados modernistas ou da 

estruturação feudal medieva. A cidade histórica do norte europeu pouco tem a ver com os burgos espanhóis 

de cariz mourisco do mesmo período. Isto para dizer que, na mesma cidade, e muitas vezes em períodos 

próximos, encontrámos opções de estruturação ou complementaridade muito distintas.  

Hoje, olhámos o território Concelhio não como espaço para rupturas abruptas mas, sobretudo, como 

um espaço de reformas, colmatações, evoluções; um espaço de oportunidades na reabilitação urbana, no 

desenho da paisagem, na actualização industrial, na responsabilização do individuo nas matérias do social. 

Para isso, perante o envelhecimento da população, de um urbanismo por vezes segregador do 

ambiente e da história, de uma organização social com pouco sentido do comunitário, demonstra-se 

necessário aprofundar o carácter e identidade dos sítios para proveito das futuras gerações que deverão, 

sobremaneira, respeitar a ruralidade – a arquitectura, a lavoura, a floresta e seus recursos - e a especificidade 

das suas origens. 

Há que contrariar o parco sentido de partilha e solidariedade, que exigiu 69 campos de futebol em 

69 freguesias; que possibilitou loteamentos sem saída, inibindo os confrontantes de condições de acesso; que 

inviabilizou empreendimentos de interesse comum; que criou agentes poluidores com manifesto prejuízo para 

todos (neste sentido, e nomeadamente no que concerne sobretudo ás actuações sobre áreas vitais e 

substanciais de território, a perequação e as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão irão sustentar, 

de forma mais equitativa, as futuras intervenções). 
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Por outro lado, a estrutura agrária, muito apoiada no agregado familiar e num espírito de posse algo 

intrincado expressou-se, historicamente, no difuso rural, na quase inexistência de aglomerados colectivos, nas 

igrejas isoladas das habitações. 

Esta estrutura, hoje subvertida pela miscigenação e contaminações várias, continua a sofrer dessa 

mesma enfermidade, a padecer de uma passividade perante as vantagens da socialização e do sentido de 

grupo que, sobretudo nos momentos críticos, tanto atenua as divergências e desacertos - a sociedade é 

determinante na formação do indivíduo, dando-lhe os referenciais necessários para uma vida completa.16  

Esse sentido, que se pretende alterar, leva-nos aos denominados Estudos de CentralidadeEstudos de CentralidadeEstudos de CentralidadeEstudos de Centralidade, muito 

necessários em Vilas e Freguesias - criando, muitas das vezes a partir de muito pouco, o espaço simbólico do 

social, do colectivo, da representatividade e direito de cidadania. 

Apoiado num estudo de diagnostico e caracterização, e posterior proposta de medidas mitigadoras 

e soluções formais e funcionais simples, estes estudos tem-se demonstrado muito válidos e de grande 

receptividade junto dos representantes das populações (vulgo presidentes de Junta) que, fruto de uma 

sensibilização para as questões em causa, entendem ser este o próximo passo para a evolução das suas 

áreas de influência e, sobretudo, para a requalificação e dignificação das freguesias em que nasceram, vivem 

ou trabalham – a reabilitação do adro da igreja, a criação de um pequeno largo ou praceta interligando 

equipamentos, áreas verdes, escolas ou a sede de Junta, estudos de valorização e complementarização dos 

espaços comunitários preexistentes, são algumas das medidas inclusas no processo que se envolve com a 

estratégia, basilar, de agregar e conter o difuso, classificar funcionalmente o solo (supondo um retorno 

indispensável à agricultura e um novo olhar sobre a floresta), integrar ambiental e paisagisticamente as 

pequenas fábricas e oficinas, partilhar equipamentos (entre freguesias vizinhas), reabilitar as construções 

artesanais, consolidar artérias principais dotando-as de percursos pedonais seguros e motivadores, 

condicionar o estacionamento e acesso automóvel a locais de uso comunitário.  

São estes, alguns dos pressupostos de valorização e reconversão pacífica das freguesias, mais ou 

menos rurais ou industriais. 

Em complemento, e para as áreas de industrialização maciça – muito dispares no grau e qualidade 

– propõe-se o mesmo tipo de actuação sem obstar, caso a caso, à adopção de medidas complementares que: 

a) reabilitem as estruturas degradas/abandonadas para usos semelhantes ou alternativos  

                                                 
16  Araújo, Ancarlos, Sociólogo. 
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b) contemplem uma melhor integração no meio, nomeadamente através da dotação dos 

espaços exteriores com vegetação apropriada de forma a atenuar choques de escalas, 

ruídos, desacertos estéticos etc. 

c) dotem tecnologicamente as estruturas fabris (fibra óptica p.e) 

 

Assim, e retrospectivando as discorrências deste relatório, dir-se-á que a aposta tripartida de 

estruturação funcional corresponde a uma estratégia de avaliação mas, além disso, a uma efectiva repartição 

de acções de investimento económico e social que enquadrará Guimarães no novo milénio. As 

complementaridades e interacções daqui decorrentes deverão, ainda assim, fazer sobressair uma melhor 

clarificação das especificidades de cada peça para a reconstrução do todo e a legibilidade necessárias para 

outras futuras apostas (conscientes) nesta multiplicidade que é o nosso Concelho.  

 

   Baseado nestas premissas, Guimarães deverá apoiar-se na sua massa critica, no conhecimento 

da sua Universidade, na inovação e investigação do AvePark, na dinâmica da sua vida Cultural, na 

capacidade associativa das suas instituições e organizações, nos seus estabelecimentos de ensino, nas 

autarquias locais para, num envolvimento global, interdisciplinar, criar uma consciência mais amadurecida das 

problemáticas do território, da especificidade e multiplicidade das suas gentes, das necessidades (não 

obrigatoriamente comuns) dos cidadãos. 

 

O denominado choque tecnológico, baseado nas premissas do Conhecimento, Tecnologia e 

Inovação actualizou o País permitindo a muitos o acesso a meios de informação e modernização - muito 

apoiados em estudos técnicos e especializados no campo da modernização das industrias e competências 

cientificas – e possibilitará, supõe-se, a criação de novas e refrescadas mentalidades empresariais e 

individuais em prol de um futuro mais competitivo e enquadrado internacionalmente. 

No entanto, nesta área geográfica, muito há a fazer para uma efectiva e concreta competitividade, 

criação de emprego, desenvolvimento turístico, reconversão paisagística e ambiental. 

Guimarães terá que arrumar o seu território, estabelecer alianças fortes, estratégias de 

desenvolvimento apoiadas em premissas de racionalização do uso dos recursos e potencialidades (muito para 

além do seu magnifico Centro Histórico e da Capital Europeia da Cultura), reestruturar funcional e 

formalmente as suas industrias, potenciar o retorno á agricultura e aos recursos florestais, modernizar 

serviços e comércio tradicionais. 
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Além disso, deverá evoluir como um todo – Cidade, Vilas, Freguesias – tornando-se atraente para o 

investimento externo, para a internacionalização em rede e para o desenvolvimento harmonioso das múltiplas 

componentes que, sem prejuízo da humana competição diária, deverão trilhar um percurso em uníssono. 

 

 

5- Disposições programáticas 

 

Unidades Operativas de Planeamento e GestãoUnidades Operativas de Planeamento e GestãoUnidades Operativas de Planeamento e GestãoUnidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG´s) (UOPG´s) (UOPG´s) (UOPG´s)    

    

Presente na Lei de Bases do Ordenamento do Território (Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro) 

como “um dos instrumentos operacionais necessários à programação da execução dos planos”, as Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão estabelecem, fruto de critérios muito especiais, áreas preferenciais de 

oportunidades e acontecimentos urbanísticos de especial relevância para o interesse comum, programando as 

intervenções como, numa execução prática (U.E) “mecanismos de compensação de benefícios e encargos 

entre proprietários afectados pela sua execução”. Correspondendo ao princípio da tipicidade, pelo que é na 

Lei, nos termos do disposto na alínea z), do n° 1, do art. 165. °, da Constituição da República Portuguesa – 

maxime na Lei de Bases da Política de Urbanismo e de Ordenamento do Território e no Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial(RJIGT) - são indicados a designação, o conteúdo típico e o procedimento 

correspondente àqueles instrumentos. 

 

Sendo regulamentado apenas 10 anos após a sua publicação (através do Decreto Regulamentar 

nº9/2009, de 29 de Maio), o principal documento que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial encontra agora, em Guimarães, e por força da conclusão do PDM de 2ª geração, a oportunidade de 

observar na prática o resultado, ainda que experimental, das repercussões de uma U.O.P.G. 

    

Do muito que há para fazer no Guimarães do século XXI, prioritário será enquadrar todas as 

grandes opções urbanísticas de actuação prioritária, com as premissas relatadas e as novas teorias e 

tendências de desenvolvimento urbanístico. 

Ultrapassado o grande boom de crescimento importa acautelar, dentro das preocupações deste 

Plano, as futuras áreas de expansão evitando o carácter de improvisação ou pressão especulativa sobretudo 
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quando se trata situações que, pela expressão e dimensão locais, se poderão constituir como mitigadoras de 

anteriores actuações ou, em alternativa, como seus valorizadores. 

Deste modo, cumprindo os requisitos legais que instituem esta nova modalidade de planeamento e 

gestão, e de acordo com o descrito no Decreto Regulamentar nº 9/2009, de 29 de Maio, estabelecem-se 

algumas Unidades devidamente delimitadas com pré-estabelecimento de programação e realização, 

acautelando a justa e equitativa repartição de direitos e deveres perante os proprietários envolvidos. 

 Estes consideráveis e estratégicos espaços (em importantes e estratégicos locais), foram 

criteriosamente designados perante a apetência ou imponderabilidade de áreas de especial aptidão 

construtiva ou de importância superlativa na reestruturação do sector logístico e/ou produtivo. 

 

As propostas de UOPG, consignadas no PDM, detêm genericamente elementos de caracterização 

comum: 

a) Localização junto a vias estruturantes do território, quase sempre na primeira linha dos 

acontecimentos urbanísticos 

b) Espaços de visibilidade e expressão na paisagem 

c) Áreas de dimensão considerável, com considerável número de proprietário 

d) Promoção da qualificação do espaço urbano através de soluções e de conjunto 

e) Áreas impulsionadoras de desenvolvimento 

f) Oportunidade de desenho urbano qualificado 

g) Integrantes de sistema perequativo 

 

As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, correspondem a espaços de intervenção cujas 

características exigem um tratamento mais detalhado ao nível de planeamento e gestão urbanística que tenha 

em conta as respectivas especificidades locais e programáticas, encontrando-se delimitadas na Planta de 

Ordenamento do PDM conforme os níveis de aglomeração e polaridade (já referenciadas na página 33 deste 

documento): 

 

a) Freguesias de Zona A e B: 

UOPG 1 – Azurém e Fermentões 

UOPG 2 – Montanha da Penha - Costa 

UOPG 3 – Parque Agrícola da Veiga de Creixomil 
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UOPG 4 – Silvares - Expansão Poente 

UOPG 5 – Ponte / Fermentões 

 

b) Freguesias de Zona C 

UOPG 6 – Gondar 

 

b) Freguesias Envolventes (Zona D): 

UOPG 7 – Parque de Golfe - Souto S. Salvador / Souto Sta. Maria 

UOPG 8 – Oleiros  

(a verificar) 

 

Longe dos dias de prosperidade e intensa actividade reprodutora (mal direccionada) de um sem 

numero de activistas da indústria e construção, o Concelho e sua administração deparam-se com uma 

profunda necessidade em arrumar a “casa” e tomar as rédeas do desenvolvimento físico nos pontos mais 

sensíveis e estratégicos do território para reestruturar, com sentido do global, o tecido produtivo, as 

mobilidades, equipamentos estruturantes e de proximidade. Deste modo, e cumprindo aquele que foi até 

agora o papel quase exclusivo das iniciativas privadas, o Município propõe-se a cumprir as directivas dos 

vários instrumentos de Planeamento e Gestão, o PROT-N e as propostas da Comissão de Coordenação da 

região Norte e desenvolver, a seu encargo, as teorias do novo PDM concretizando-as, pontualmente 

(fisicamente), através da coordenação de empreendimentos urbanísticos muito arreigados ao espírito 

transformador que se exige a bem do futuro e das gerações vindouras. 

O desígnio nacional que passa por conferir competitividade a todo o país e, à nossa escala ao 

nosso Concelho, num envolvimento intermunicipal, inter-regional e até internacional, detêm agora os 

mecanismos e a oportunidade de alavancar novas iniciativas em parcerias público/ privadas, enquadradas e 

equilibradas por uma visão mais cultivada e ponderada evitando-se assim o desperdício de energias e 

recursos económicos em acções isoladas e inconsequentes. 

 

Em desenvolvimento: 

Clandestinos (reconversão) 

Programação parque habitacional 

Execução do Plano  


