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Dinâmicas urbanas e orDenamento Do território

este capítulo procura fazer uma leitura do mosaico territorial e dos processos em curso, de forma a ex-
pressar sinteticamente, alguns dos princípios que podem orientar o desenvolvimento sustentável. Desen-
volvimento sustentável significa: alcançar uma justiça social e uma economia eficiente sem ultrapassar a 
capacidade de carga da natureza ou destruir o capital natural; a sustentabilidade é um processo criativo 
e de procura de equilíbrios, que deve ser equacionado a várias escalas, pois os territórios desenvolvem 
um conjunto de funções que se interrelacionam na construção de ecossistemas locais e regionais; a 
sustentabilidade das sociedades pode também ser avaliada através da satisfação das necessidades 
básicas, tais como os acessos à habitação, à educação e ao emprego, bem como às funções básicas 
de comércio e de serviços. assim, a análise dos processos territoriais justifica-se pela necessidade de 
avaliar a multiplicidade de actividades que ocorrem simultaneamente no território e, desta forma, antever 
territórios e interesses em conflito, que possam comprometer a sustentabilidade do conjunto.

a análise dos processos de urbanização e metropolização nos últimos decénios evidencia contradições 
e factos novos que é necessário perceber e ordenar. estamos a atravessar um período de reestruturação 
económica, social e urbana que está a marcar claramente a sustentabilidade dos territórios. aparecem 
novas actividades económicas e novas lógicas de localização, a estrutura social está em transformação, 
as centralidades multiplicam-se e os territórios da mobilidade alteram-se, enquanto os recursos naturais 
e ambientais se degradam ou são consumidos por novas funções e actividades. está a emergir uma nova 
morfologia urbana, tanto ao nível da macroforma como no âmbito mais restrito de cada conjunto.

na análise que se apresenta emerge uma diversidade de espaços e de realidades em alteração que torna 
difícil teorizar sobre questões inerentes ao ordenamento dos territórios e à avaliação dos níveis de sus-
tentabilidade presentes. analisar as últimas décadas de urbanização e de êxodo rural é suficiente para 
concluir que a passagem de uma sociedade rural para a da urbanidade não foi uma evolução simples e 
espacialmente semelhante. os últimos vinte/trinta anos surpreenderam pelo ritmo das mudanças. Veri-
fica-se que os processos se cruzam e interagem, mas também estão sujeitos à natureza mais efémera 
ou mais rígida das partes/elementos que os compõem. assim, as matrizes mais rígidas, que persistem 
na estruturação territorial, devem também ser objecto de reflexão.

em termos meramente de enquadramento, podemos identificar três períodos de reestruturação e de 
grandes mudanças no capitalismo urbano-industrial.

o primeiro período está ligado à cidade industrial competitiva, de finais do século XiX, com um modelo 
relativamente “opaco”. o estado aposta na infra-estruturação do território, traçando estradas, construin-
do ferrovias e melhorando os portos principais. com os municípios, rasgam avenidas, praças e jardins 
urbanos, regularizando e separando o público do privado, os espaços interiores dos exteriores. as ruas 
alargam-se e diferenciam-se funcional e socialmente, as áreas residenciais dos trabalhadores diferen-
ciam-se, gradual e “naturalmente”, das áreas das classes burguesas. as cidades estendem-se.

a partir dos anos vinte a forma urbana torna-se mais complexa. É o período do abandono dos campos 
e a fuga para a cidade industrial. a noção de especialização é fundamental. Há uma selectividade do 
espaço a partir das fábricas, habitações, escritórios, sedes, armazéns, lojas e espaços públicos orga-
nizados numa forma concêntrica, dando origem aos processos de suburbanização, com zonas mais ou 
menos homogéneas. o espaço urbano está fragmentado no uso do solo e em termos sociais, sendo a 
homogeneidade de cada parte encarada como necessária ao adequado funcionamento da totalidade do 
corpo urbano. os princípios expressos por corbusier e a carta de atenas são a demonstração máxima 
desta tendência que busca a eficiência funcional e a eficácia da forma. É um urbanismo Fordo-Keyne-
siano-corbusiano. É a expressão de uma racionalidade simplificada e linear no planeamento urbano, no 
zonamento monofuncional, nas armaduras urbanas hierarquizadas, nos centros comerciais e nas zonas 
industriais adaptadas à produção. o estado está em força nos investimentos em equipamentos e serviços 
públicos e na habitação social.

o terceiro ciclo inicia-se nos anos sessenta e inícios de setenta, e ainda perdura. a cidade fordista apre-
sentava uma dispersão acentuada, os subúrbios tinham aumentado e os centros antigos entrado em 
degradação e abandono. até aos anos sessenta quase todas as teorias explicitamente urbanas estavam 
envolvidas numa procura de regularidade e de ordem, em torno de um equilíbrio e de uma evolução contínua. 
Quando esta ordem começou a falhar, as teorias perderam poder explicativo, abalando a fé na previsão 
e no planeamento. uma nova estrutura urbana começou a emergir. É a fase do pós, sendo adjectivada, 
por inúmeros académicos, como pós-fordista, pós-keynesiana, pós-industrial e/ou pós-moderna.

em linhas muito gerais, esta é a geo-história próxima do urbanismo ocidental. analisar o norte de Por-
tugal, mesmo numa grande escala, realçará as marcas, ou os multi-estratos, que se foram acumulando 
no território português, bem como o atraso nos processos territoriais, face a um contexto europeu com 
uma urbanidade também antiga e consolidada. 

o objectivo não é fazer a história deste território, mas antes tentar apreender, no início do século XXi, um 
puzzle ou um mosaico territorial que se foi construindo ao longo de séculos e que nos últimos vinte anos 
tem apresentado sintomas de uma revolução urbana extraordinária, que coloca várias questões e desafios 
em termos de sustentabilidade. De forma a compreendermos melhor os processos em acção e a geo-
história deste território, é fundamental olhar para as dinâmicas gerais, designadamente as seguintes:

1. os processos urbanos contemporâneos, para a compreensão da expansão urbana;

�. as dinâmicas sócio-demográficas, para a apreensão das fragmentações sociais;

3. os processos económicos, para a compreensão dos impactos da “urbanização-fordista” e das dinâ-
micas económicas recentes;

4. as centralidades na constituição dos espaços de proximidade e dos sistemas urbanos regionais;

5. os espaços agro-florestais, para se observar a “cidade” e o “campo”, reflectindo as identidades terri-
toriais e dando atenção à carga simbólica das representações inerentes aos lugares.
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como afirma camagni (1996), estamos a construir um território diferente da dicotomia cidade-campo 
do passado, mas estaremos a conceber um território que facilita e desenvolve as interacções sociais e 
económicas e promove o desenvolvimento sustentável? complementarmente, construir o futuro é traba-
lhar com as características da cidade contemporânea, modificando-as, como salienta bernardo secchi 
(�001). assim, se poderá resumir o espírito que o planeamento territorial deve ter hodiernamente, com 
a consciência de que se trata de um desafio complexo e de uma tarefa difícil de implementar, que exige 

largo debate e aturada concertação local.

os Processos urbanos contemPorâneos, Para comPreensão 
Da eXPansão urbana 

nos últimos dois decénios, os processos de urbanização sofreram uma alteração fundamental. os limites 
das cidades deixaram de ser definíveis (Densidade Populacional para subsecção �001). a cidade alarga-
se e difunde-se no território envolvente; o campo circundante perde as suas características específicas 
e a continuidade dos espaços naturais ou agrícolas é interrompida pela disseminação de urbanizações, 
pelas infra-estruturas e pelas actividades económicas. 

o conceito “cidade”, que evoca uma morfologia compacta, uma certa monumentalidade e uma eleva-
da densidade de relações de proximidade, já não se ajusta à totalidade da cidade actual. as cidades 
espraiaram-se, as relações funcionais locais tornaram-se complexas e as interacções casa-trabalho 
prolongaram-se pelos espaços interurbanos. a suburbanização ou a periurbanização acentuaram-se e 
foram consolidando um híbrido, uma “não-cidade” e um “não-campo”, que também não se constitui ou 
revê em qualquer longínquo conceito de cidade-campo.

a proliferação do espaço construído (habitação, instalações de comércio e serviços e infra-estruturas de 
mobilidade) é matéria central numa avaliação da sustentabilidade. controlar este fenómeno é, por isso, 
uma prioridade do planeamento, quer ao nível local quer ao nível regional, pelas razões que se enumeram: 
o custo de fornecimento das infra-estruturas; o consumo de um recurso escasso e de alto valor ambiental 
que é a terra não urbanizada; a fragmentação e degradação dos espaços naturais e a redução da biodiver-
sidade; a descaracterização da paisagem rural; a impermeabilização da cidade consolidada e a ocupação 
dos espaços vazios intersticiais; o abandono do centro das cidades, com as implicações patrimoniais e 
socio-culturais que acarreta; a forte dependência do automóvel nos movimentos pendulares.

a expansão urbana consome espaço. os controlos de uso do solo ajudam a promover e a regular o de-
senvolvimento e a protecção ambiental. Há uma concepção global de que as cidades mais compactas, 
com maiores densidades e padrões de uso de solo mistos permitem poupar o ambiente. mas esta visão 
também apresenta insuficiente solidez, a qual decorre da excessiva densidade de funções que implica, 
da impermeabilização dos solos que pode determinar, dos custos das infra-estruturas e do congestio-
namento e das dificuldades de renovação interna que lhe estão por vezes associadas. no entanto, por 
outro lado, são conhecidos os custos em infra-estruturas e os impactos ambientais da urbanização 
excessivamente difusa.

então qual é a solução? existem formas urbanas alternativas? É possível construir um padrão de usos 
do solo que minimize as limitações?

as respostas não serão universais e devem ser ajustadas a cada realidade territorial, mas, se quisermos 
encontrar caminhos, devemos apostar numa melhor integração do edificado no ambiente natural local 
e regional, através de um bom diálogo entre a concentração urbana e a natureza envolvente e, de uma 
dispersão sustentada e assimilada pelo ambiente natural. a resposta ao desafio da sustentabilidade nas 
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áreas urbanas, passa pelo sistema de planeamento, por uma estruturação urbana policêntrica e por uma 
aposta em redes de transportes e de equipamentos estruturadores do território. as soluções urbanísticas 
devem ser construídas a partir de valores urbanísticos, sociais e ambientais, fortemente participados, 
concertados e divulgados.

os municípios do eixo atlântico têm uma noção clara da multiplicidade dos problemas e estão a apostar 
com a revisão do Planos Directores municipais em novas formas de reflectir e responder aos actuais 
desafios do ordenamento dos territórios.

De forma genérica e abrangente, sem grande preocupação hierárquica, verifica-se que os processos de 
suburbanização e periurbanização, nomeadamente os referentes a habitação, se devem a factores varia-
dos tais como o declínio da qualidade ambiental, a realidade cultural, a evolução dos gostos, as políticas 
habitacionais assumidas, essencialmente aquelas respeitantes ao arrendamento urbano, o aumento da 
mobilidade, a diminuição dos constrangimentos regulamentares e urbanísticos, a capacidade económica 
das populações e um mais fácil e rápido acesso ao crédito.

Guimarães regista uma urbanização do seu território lenta e difusa que revela um carácter rural na sua 
fase inicial e graves problemas de infra-estruturação. a uma dispersão inicialmente “formatada” pelo 
modelo agrícola e de cadastro “apertado”, sucede-se uma urbanização sustentada na industrialização, 
aproveitando os leitos dos rios ave, selho e Vizela, e gerando alguma nuclearização, nomedamente ao 
longo de alguns eixos e pontos notáveis do território. a dicotomia rural/urbana, até então vincadamente 
marcada, foi sucessivamente sendo esbatida, acentuando-se a urbanização dita “difusa” ou “dispersa” 
que, embora a actualidade aponte para uma maior nuclearização e contenção dos aglomerados, ainda 
marca de forma indelével o território

nas últimas décadas, o território municipal de Guimarães, como em tantos outros no norte do país, registou 
uma proliferação de construção clandestina que, inequivocamente, pontua a paisagem, abrindo novas 
frentes de construção sem a necessária racionalização infra-estrutural e urbanística.nos dois últimos 
decénios, constata-se que a evolução do edificado, mais especificamente no que respeita à habitação, 
foi marcado por vários fenómenos que tiveram impactos territoriais muito significativos: 

- houve um aumento do acesso à propriedade do alojamento por parte de um grande número de famí-
lias, evidenciando uma mudança profunda nos regimes de propriedade da habitação e a erradicação 
progressiva do arrendamento. sublinhe-se que na cidade histórica o arrendamento continua a ter um 
importante peso, pelo que a velha cidade está ainda muito arrendada e a nova cidade pertence a novos 
proprietários;

- nos últimos anos registaram-se diferentes destinos para as propriedades rústicas à volta das cidades. Por 
um lado, intensos processos de parcelamento geraram diversos tipos edificatórios, de baixa densidade, 
constituídos muitas vezes por edifícios unifamiliares. Por outro lado, na Área metropolitana do Porto e 
nas periferias de algumas cidades médias, as grandes propriedades deram lugar a grandes loteamentos 
imobiliários, com modelos edificatórios diversificados, mas onde a construção em altura e a propriedade 

horizontal se procuraram impôr;

- paralelamente tem-se desenvolvido a densificação “vertical”, com loteamentos de cada vez maior 
dimensão, morfologicamente constituídos por balcões corridos, grandes cubos ou paralelogramos, de 
fachadas homogeneizadas que se constituem como símbolo externo da propriedade horizontal.

as elevadas percentagens de acesso à propriedade habitacional devem-se às más políticas de arrenda-
mento existentes em Portugal e aos incentivos à aquisição de habitação própria (sistemas financeiros de 
apoio a jovens e a famílias com baixos rendimentos). a promoção imobiliária, profissionalizada e apoiada 
pelo capital financeiro, dominou e incentivou a produção residencial dos últimos trinta anos. 

as edificações de grandes dimensões fazem-se sobretudo nas franjas da cidade consolidada e nos 
subúrbios. os polígonos residenciais de iniciativa privada e os de iniciativa pública (os grandes lotes de 
habitação social) marcam cada vez mais os nossos territórios. assim, a forma urbana resulta em grande 
parte da construção colocada no mercado, efectuada com ritmos, localizações e desenhos fragmen-
tados. nos últimos anos temos assistido a um reforço da diversificação verificável mais no efémero do 
que na essência, mas os blocos de maiores ou menores dimensões, todos mais ou menos idênticos, 
depositados e abandonados no meio de campos, nas proximidades e nas margens de estradas ou em 
pequenas reentrâncias, insistem em proliferar criando um descontínuo, uma outra cidade, difusa e também 
fortemente predadora de solo, de infra-estruturas e de recursos naturais. Por outro lado, multiplicou-se a 
edificação de função terciária, dos escritórios e das sedes de empresas, dos grandes centros comerciais 
e de lazer, enfim, houve a suburbanização das actividades de serviços e com ela a edificação de grandes 
blocos e conjuntos, de estética e gostos variados. 

na década de 90 o fenómeno do crescimento da construção de habitação social, promovida pelos mu-
nicípios e apoiada pelo instituto nacional de Habitação (inH), teve também importantes repercussões 
na paisagem e na morfologia urbana. recuperando velhas estratégias ensaiadas nos anos 60 pelos 
Planos de Fomento na área da habitação, o Programa especial de realojamento (Per) e o contrato de 
Desenvolvimento para a Habitação (cDH) despoletaram a construção de torres de betão para habitação 
social que alteraram o tradicional crescimento urbano das cidades e trouxeram de novo para a ribalta 
problemas sociais e de segurança. usufruindo de condições excepcionais de financiamento por parte 
da administração central, privilegiadas com índices máximos de construção e obedecendo a fracas exi-
gências de qualidade estética e de construção, os grandes empreendimentos que surgiram contribuíram 
para acentuar a natureza de dormitório de muitas áreas dos concelhos metropolitanos e para destruir 
o que restava da tradicional paisagem desses espaços urbanos. ao mesmo tempo, aquelas iniciativas 
esgotaram os fundos destinados às autarquias para a recuperação e qualificação urbana, agravando o 
estado de conservação do património existente. 

a habitação social municipal de Guimarães encontra-se, desde o ano de 1999, sob responsabilidade da 
empresa municipal casFiG – coordenação de âmbito social e Financeiro das Habitações sociais de 
Guimarães, em, que possui, à data, no seu auto de gestão, 476 habitações e cinco espaços de condo-
mínio, tal como consta do quadro seguinte (tabela 1).
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tabeLa 1 - DistribuiÇão Do n.º De FoGos/esPaÇos Por emPreeenDimentos, bairros 
e HabitaÇÕes DisPersas

emPreenDimentos/bairros/HabitaÇÕes DisPersas n.º De FoGos/esPaÇos

empreendimento de azurém �5

rua da Fé (monte Largo) – azurém 1

Lugar do bom retiro – azurém �

bairro da arcela – costa 3

r. monsenhor antónio araújo costa, 135 – costa �

Parque das Hortas, nº 31� – costa 1

empreendimento de creixomil 7�

atouguia – rua H – creixomil �

atouguia – rua a – creixomil 3

rua cruz de Pedra – creixomil 9

empreendimento de mataduços (Fermentões) 60

empreendimento de monte s. Pedro (Fermentões) 39

empreendimento de coradeiras (Fermentões) 98

empreendimento de mesão Frio �4

bairro Leão Xiii – oliveira do castelo 11

rua da arcela, nº 58 – oliveira do castelo 1

rua de santa maria – oliveira do castelo 3

Praça de s. tiago – oliveira do castelo 1

bairro do sardoal (r. com. José Luís Pina) – urgezes 6

empreendimento de urgezes 3�

bairro municipal de urgezes 67

bloco Habitacional de urgezes 8

Lugar do sardoal – urgezes 1

Lugar da taipa ou além, Lote 5, nº 155 – caldelas �

rua da rebanha – Guardizela 1

salas de condomínio (empreendimentos de azurém, creixomil 

mesão Frio, monte s. Pedro (Fermentões) e urgezes,)

5

totaL 481

a par do parque habitacional pertencente ao município, existem no concelho de Guimarães cerca de 
1400 fogos pertencentes ao instituto de Gestão e alienação do Património Habitacional do estado (iGa-
PHe), construídos há mais de duas décadas, e cuja gestão se encontra sob a responsabilidade daquele 
instituto público.

o conhecimento adquirido ao longo das últimas décadas, nomeadamente com a gestão que foi sendo 
feita dos empreendimentos públicos de habitação, levou à convicção de que gerir com isenção e rigor é 
uma condição essencial, mas deve ser conjugada com um acompanhamento social constante.

aqui reside, porventura, a maior diferença relativamente à forma como habitualmente se geriam os “bairros 
sociais”, e porventura o maior desafio: humanizá-los, velando pela boa vizinhança, diminuindo conflitos, 
suscitando a participação, regulando aspectos práticos, ouvindo todos e contribuindo para a criação e 
consolidação de um sentimento genuíno de comunidade, de inclusão e de estima. 

o trabalho desenvolvido pela casFiG, em, por delegação do município de Guimarães, ao cabo de seis 
anos de actividade constitui uma prova indiscutível da justeza desta estratégia: cerca de 400 famílias, 
muitas até então vivendo em condições deploráveis, foram realojadas em casas dignas e adequadas a 
cada agregado, num processo muito complexo, que mereceu um acompanhamento permanente, ga-
rantindo que a mudança, a instalação e a adaptação das famílias ao novo meio se fizesse de forma tão 
natural e harmoniosa quanto possível. 

são muitos e diversificados os problemas que afectam as famílias residentes nas habitações municipais 
de Guimarães e essa diversidade tem vindo a exigir, pelo seu carácter multidimensional, uma interven-
ção em várias frentes que proporcione a integração social dos agregados familiares, criando em cada 
um uma vivência quotidiana de qualidade e sempre direccionada para a autonomia no que concerne à 
resolução dos seus problemas.

a habitação tem um papel central, tanto nas questões da pobreza, como da exclusão, pois verifica-se 
que nas famílias com carências mais significativas os problemas habitacionais são dominantes.

a política de habitação concelhia tem vindo a ser integrada com a educação, a formação profissional, o 
emprego, a saúde, a cultura, a segurança social e os serviços sociais, como forma de abordagem mais 
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eficaz, tanto na luta contra a pobreza e a exclusão social, como no contributo para a inclusão social. 

Dotar as famílias de uma habitação condigna não é, por si só, solução de todos os seus problemas, 
designadamente os da exclusão social. na verdade, o mero acto da entrega de uma habitação a uma 
família, sem qualquer preparação, pode até aumentar os focos de exclusão social, designadamente pelo 
desenraizamento da família, pelo desconhecimento da utilização do espaço que vai habitar e também 
pela falta de preparação para estabelecer relações de vizinhança.

Há, pois, todo um trabalho a desenvolver paralelamente e que passa, naturalmente, por um acompa-
nhamento social aos mais diversos níveis de modo a dotar as famílias de informação e formação para 
resolver os seus problemas de vivência em comunidade.

o trabalho realizado a este nível, no que diz respeito ao realojamento nos empreendimentos sociais do 
município desenvolve-se em 3 fases: o pré-realojamento, no qual se efectua a preparação das famílias 
para a entrada na nova casa, o realojamento, a mudança propriamente dita, e o pós-realojamento, que se 
efectiva pelo acompanhamento social às famílias após a sua mudança definitiva para a nova habitação.

Paralelamente, os agregados familiares realojados foram orientados no que respeita à utilização dos 
equipamentos da nova casa, quer em intervenções na própria habitação, quer através da distribuição 
de um manual contendo regras de utilização do espaço a habitar, designado por “manual do morador”, 
no qual se apresenta, pormenorizadamente, um conjunto de informações e conselhos tendo em vista 
a conservação dos espaços construídos, de modo a proporcionar dignidade às habitações e garantir 
qualidade de vida a todas as famílias residentes.

no seu todo, os três acordos de colaboração celebrados entre o município de Guimarães e o instituto 
nacional de Habitação (inH), regidos pelo Decreto-Lei n.º ��6/87, de 6 de Junho, resultaram na constru-
ção de �98 fogos distribuídos por oito núcleos residenciais, conforme se indica na tabela �:

tabeLa � -DistribuiÇão Do n.º De FoGos PeLos nÚcLeos resiDÈnciais

nÚcLeos resiDenciais nÚmero De FoGos

empreendimento de azurém �5

bairro do sardoal 6

empreendimento de creixomil 7�

empreendimento de mataduços 60

empreendimento de mesão Frio �4

empreendimento de monte s. Pedro 39

empreendimento de urgezes 3�

empreendimento de coradeiras 40

totaL �98

a localização dos empreendimentos sociais permitiu integrar socialmente os moradores já que, na sua 
maioria, se situam em áreas urbanas do concelho, enquadrando, por isso, cada núcleo residencial no 
tecido urbano, sendo os projectos arquitectónicos em muito semelhantes aos da comercialização livre. 
Procurou-se, assim, evitar a construção de grandes núcleos residenciais que levassem, de alguma forma, 
à estigmatização quer dos espaços habitados, quer dos seus residentes.

a insalubridade das condições de habitabilidade, um dos motivos pelos quais estas famílias foram alvo de 
realojamento, encontra-se intimamente ligada a factores como o fraco nível de instrução, o desempenho 
de trabalhos de baixa qualificação e os parcos rendimentos.

assim, indivíduos cuja história de vida se processa em condições como as mencionadas são, sem dúvi-
da, agentes potencializadores de comportamentos que os colocam em risco de exclusão, a saber: toxi-
codependência; alcoolismo; distúrbios mentais evidentes; limitação de informação/formação; violência 
doméstica; dificuldades de integração no mundo do trabalho; elevada taxa de desemprego; dificuldades 
de aprendizagem; insuficiente formação escolar; analfabetismo; problemas sociais diversos.

Pela exposição feita, torna-se claro que a tónica dominante do trabalho desenvolvido no concelho, ao 
nível da habitação social municipal, é a intervenção em várias frentes, uma vez que conferir uma habitação 
munida de infra-estruturas capazes de proporcionar uma qualidade de vida a que todos têm direito, é, 
por si só, manifestamente insuficiente.

na verdade, para além da satisfação das necessidades mais evidentes, existem problemas de difícil 
formulação e resolução, nomeadamente os de natureza sócio-cultural e sócio-psicológica, que é impres-
cindível atender e considerar.

reportando o que anteriormente foi descrito (desde a suburbanização até à habitação social), o município 
de Guimarães, regista a conjugação de quatro realidades que, apesar da respectiva especificidade, se 
conjugam e determinam o desenho da cidade actual. Verificando-se as seguintes situações:

- a requalificação do denominado “centro histórico” e sua integração na cidade (resultante de uma ope-
ração urbanística global e delimitada espacialmente), motivando a recuperação continuada do edificado 
e usufruto cada vez mais intenso do espaço público;

- a consolidação e densificação da primeira periferia do centro histórico, “balizada” pela circular urbana 
e cuja a tipologia dominante é o edifício de habitação multifamiliar;

-condicionada fisicamente pela Penha, e também como consequência do investimento em novas aces-
sibilidades e equipamentos, a cidade expande-se para norte e poente (ainda que de forma pouco estru-
turada);

-a  concretização física de mais de duas centenas de habitações designadas “sociais” ou “de custos 
controlados” que, embora ainda prolonguem alguns erros do passado ( nomeadamente na necessidade 
de rentabilização do espaço com o aumento do número de fogos e redução do espaço público, bem 
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DesiGnaÇão conceLHo

estrutura socio-demográfica dos 
residentes

Guimarães
Data Fonte

FeV. �005 sonDaXe  a partir dos censos �001

Grandes perdas populacionais num contexto de baixas densidades, famílias isoladas, população muito envelhecida e com níveis muito baixos de escolaridade
Perdas populacionais num contexto de baixas densidades, famílias isoladas, população envelhecida e com níveis baixos de escolaridade
Pequenas perdas populacionais num contexto de baixas densidades, população um pouco envelhecida e com níveis baixos de escolaridade
População residente quase estabilizou num contexto de baixas densidades e estruturas familiares e etárias mais equilibradas
População residente estabilizou num contexto de baixas densidades, estruturas etérias mais equilibradas e famílias um pouco maiores
Características sócio-demográficas globalmente mais favoráveis que os valores de referência do Continente
Densidades razoáveis associam-se a dinâmicas positivas num contexto de famílias de razoável dimensão e com estruturas etárias razoavelmente jovens
Densidades razoáveis associam-se a dinâmicas populacionais positivas num contexto dominado por famílias de grande dimensão e estruturas claramente jovens
Densidades e dinâmicas relativamente altas num contexto onde dominam populações em idade adulta razoavelmente instruídas, que residem em famílias de razoável dimensão
Densidades altas e dinâmicas populacionais muito altas num contexto onde dominam população em idade adulta e muito instruídas, que residem em famílias de razoável dimensão
Densidades e dinâmicas populacionais muito altas num contexto onde dominam populações em idade adulta e muito instruídas, que residem em famílias de razoável dimensão
Densidades elevadas e grandes percentagens de população residente num contexto onde dominam populações em idade adulta e muito instruídas
Densidades muito elevadas num contexto em perda populacional e com fraca representatividade dos jovens, mas onde dominam populações muito instruídas

FONTE: Marques, Teresa Sá (2004) “Portugal na transição do século: retratos e dinâmicas territoriais”, página 81

Limite de concelho com cidades do Eixo Atlântico
Limite de concelho

Áreas regressivas em termos residenciais
Áreas razoavelmente atractivas em termos residenciais
Áreas atractivas em termos residenciais
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DesiGnaÇão conceLHo

Dinâmicas Populacionais 
entre 1950 e �001

Guimarães
Data Fonte

FeV. �005 sonDaXe  a partir dos censos �001

Limite de concelho com cidades do Eixo Atlântico

Limite de concelho

FONTE: Marques, Teresa Sá (2004) “Portugal na transição do século: retratos e dinâmicas territoriais”, página 59.
NOTA: Delimitação constante das freguesias, 1991

Áreas altamente regressivas entre 1950 e 2001
Áreas regressivas na década de 50 e altamente regressivas entre 1960 e 2001
Áreas regressivas entre 1960 e 2001
Áreas pouco regressivas entre 1960 e 2001
Áreas com dinâmicas relativamente estáveis entre 1950 e 2001
Áreas dinâmicas entre 1950 e 2001
Áreas muito dinâmicas entre 1950 e 2001

Áreas regressivas ou estáveis em termos residenciais
Áreas dinâmicas em termos residenciais
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como, no afunilamento da”política de habitação social” na construção como modelo exclusivo a adoptar), 
indiciam transformações significativas no entendimento da concretização de uma melhor política, salien-
tando-se a adopção conjunta da urbanização e do edifício isolado, de uma cércea que não exceda quatro 
a cinco pisos, assim como, a procura de integração no tecido urbano existente das novas construções 

e, na vontade de não repetir a realidade habitacional promovida nos anos sessenta e setenta.

as Dinâmicas sócio-DemoGrÁFicas, Para a aPreensão Das 
FraGmentaÇÕes sociais

os processos de urbanização arrastam também grandes mudanças em termos sócio-demográficos (Di-
nâmicas Populacionais entre 1950 e �001). nas cidades, sobretudo nas grandes, a tendência tem sido 
para a crescente heterogeneidade demográfica e social, induzida pelo êxodo rural e pelas migrações de 
grande escala. as aglomerações urbanas são os focos privilegiados para estes movimentos, pela oferta 
de oportunidades de vida que proporcionam. 

a distância entre ricos e pobres tem vindo a aumentar em termos económicos, sociais e culturais. nos 
anos 90, registou-se um aumento das disparidades sociais nos países industriais desenvolvidos, quer nas 
grandes quer nas pequenas cidades. a globalização intensifica estes processos, ao estimular o crescimento 
de ocupações muito bem remuneradas e a proliferação de empregos muito pouco especializados.

a fragmentação social estende-se também aos espaços menos povoados. alguns locais ficaram quase 
sem residentes e são, sobretudo, os mais velhos e os menos instruídos que resistem. outros estão a 
urbanizar-se, as dinâmicas regressivas estão a inflectir e os novos residentes mesclaram a sociedade 
local. nos territórios pouco povoados aparecem pequenas “ilhas”, cidades médias, que estruturam o 
sistema urbano regional.

Por outro lado, as grandes alterações nos modos de vida têm contribuído para que os espaços resi-
denciais se tenham alterado tanto nos últimos anos. os centros das cidades perderam funcionalidade 
residencial e as opções individuais e familiares dirigem-se para os novos espaços urbanizados. o reforço 
da mobilidade e as dinâmicas do espaço construído, são factores que interagem com esta problemática, 
pois criam opções residenciais cada vez mais longínquas dos centros das cidades. entretanto, alguns 
espaços rurais perdem parte dos seus residentes enquanto outros mostram-se muito atractivos para uma 
nova residência. enfim, os espaços de residência alteraram-se e as fragmentações socio-demográficas 
são um indicador disso mesmo. 

a heterogeneidade social e territorial foi intensificada na última década: 

- os processos de envelhecimento intensificaram-se, mas exprimiram-se territorialmente com diferentes 
intensidades (centros de cidade e áreas rurais com populações mais envelhecidas e áreas suburbanas 
mais jovens); 

- as estruturas familiares alteraram-se e as pequenas famílias ganharam uma expressividade que esconde 
situações muito heterogéneas (famílias monoparentais, idosos sobretudo mulheres a viverem sós, jovens 
a viverem sós, etc.); 

- os níveis de instrução da população residente melhoraram globalmente mas territorialmente visualiza-se 
uma surpreendente diversidade (áreas urbanas com uma forte concentração de residentes muito instruídos 
enquanto outras áreas concentram residentes com níveis de instrução muito baixos ou intermédios); 
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DesiGnaÇão conceLHo

actividades e emprego
Guimarães

Data Fonte

FeV. �005 sonDaXe  a partir dos censos �001

Limite de concelho com cidades do Eixo Atlântico

Limite de concelho FONTE: Marques, Teresa Sá (2004) “Portugal na transição do século: retratos e dinâmicas territoriais”, página 113.

Baixa densidade de emprego
Razoável densidade de emprego
Alta densidade de emprego

Muito poucas oportunidades de emprego num contexto em que a população residente se dedica maioritariamente nàs actividades agrícolas
Poucas oportunidades de emprego num contexto em que as actividades agrícolas estão em forte regressão
Poucas oportunidades de emprego na indústria e serviços num contexto em que as actividades agrícolas estão em regressão
Poucas oportunidades de emprego na indústria e serviços num contexto de uma forte presença das actividades agrícolas
Algumas oportunidades de emprego na indústria e serviços, com uma ligeira especialização no comércio e na pequena restauração
Níveis de especialização muito altos na indústria num contexto de elevadas perdas nas actividades agrícolas
Elevada concentração de emprego (serviços, comércio e indústria) associa-se a dinâmicas no emprego estrutural muito altas
Muito elevada concentração de emprego associa-se a especializações no terciário e a níveis mais altos de instrução
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DesiGnaÇão conceLHo

centralidades e territórios de Proximi-
dade

Guimarães
Data Fonte

FeV. �005 sonDaXe  a partir dos censos �001

Áreas desprovidas de comércio e serviços
Pequenas centralidades de comércio e serviços
Importantes centralidades de comércio e serviços

FONTE: Marques, Teresa Sá (2004) “Portugal na transição do século: retratos e dinâmicas territoriais”, página 133.

Áreas muito afastadas dos centros de comércio e serviços
Áreas afastadas dos centros de comércio e serviços
Áreas razoavelmente perto dos centros de comércio e serviços
Áreas perto dos centros de comércio e serviços
Áreas muito perto dos centros de comércio e serviços
Pequenas centralidades minimamente servidas de comércio e serviços
Pequenas centralidades de comércio e serviços
Centros de comércio e serviços

Limite de concelho com cidades do Eixo Atlântico

Limite de concelho
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- a estrutura profissional dos residentes também é um bom indicador dos desequilíbrios urbano-territo-
riais – quarteirões fortemente atractivos para os profissionais mais qualificados enquanto outras áreas 
evidenciam uma estrutura claramente desqualificada.

a análise dos espaços residenciais permite encontrar as fragmentações e as continuidades sociais 
que os processos de urbanização e desruralização estão a provocar. as imagens que sistematizam a 
evolução populacional nos últimos cinquenta anos e a estrutura social construída na última década são 
esclarecedoras dos processos territoriais em acção e das preocupações em matéria de sustentabilidade 
(estrutura sócio-demográfica dos residentes e Dinàmicas Populacionais).

a região urbana é muito híbrida na sua estrutura sócio-demográfica. a cidade histórica degradou-se e 
as velhas casas ficaram abandonadas aos mais velhos e à população que não tem recursos suficientes 
para se transferir para as novas áreas residenciais das periferias. a maior parte destas populações não 
possuem habitação condigna, dado o elevado estado de degradação física do edificado e a ausência de 
limiares mínimos de habitabilidade. 

À volta desta coroa metropolitana desenha-se uma estrutura urbana menos densa e mais difusa, com 
uma estrutura populacional mais jovem e com famílias geralmente de maior dimensão, localizadas 
preferencialmente nos Vale do ave e parte do Vale do sousa, e estendendo-se para norte e sul, e para 
oriente. neste contexto urbano-difuso, as cidades de Guimarães e braga, e mais a norte Viana do cas-
telo, emergem com uma densidade e uma estrutura urbano-social claramente estruturadoras do sistema 
urbano policêntrico do noroeste. 

Por outro lado, um vasto território da região norte tem registado processos de despovoamento. o des-
povoamento exprime-se com diferentes intensidades no interior. neste contexto, as áreas de fronteira e 
as de montanha aparentam níveis muito preocupantes nas perdas populacionais. o que normalmente 
denominamos como “interior regressivo” ganha aqui uma força e uma continuidade espacial e temporal 
que esclarece o conteúdo desse conceito relativamente comum. neste território, em despovoamento, 
umas pequenas “luzes” de esperança acendem-se, retratando algumas freguesias que resistem e con-
seguem mesmo aumentar a população residente. são sobretudo freguesias das áreas urbanas das cida-
des médias, designadamente bragança, Vila real, Peso da régua e chaves. no norte interior o sistema 
urbano demonstra dificuldades em sustentar os níveis de perda demográfica e de envelhecimento que 
a região apresenta. as apostas na qualificação e regeneração urbana que os municípios têm vindo nos 
últimos anos a desencadear são fundamentais no reforço da atractividade e da imagem destas cidades 
e na melhoria da qualidade de vida das populações residentes.

a oposição cidade-campo, parece-nos simplista face à heterogeneidade social detectada (estrutura só-
cio-demográfica dos residentes). a diversidade sócio-demográfica nas áreas metropolitanas não se pode 
resumir à oposição entre centro e áreas periurbanas. as metrópoles, as cidades médias e os territórios 
rurais escondem diferentes realidades e contextos sociais, urbanísticos e ambientais.

saliente-se ainda que, na Área metropolitana do Porto grande número de pessoas não têm acesso a 
uma habitação condigna e os seus baixos recursos não lhes permitem aceder ao mercado de habitação. 
assim, recorrem aos Programas de Habitação social e são constrangidas a habitar em áreas com uma 
grande concentração de alojamentos destinadas a famílias de baixos recursos. Da exclusão residencial 
transitam para a desintegração sócio-espacial (áreas de concentração de desempregados, toxicode-
pendência, violência, etc.). 

concluindo, as dinâmicas da década de noventa construíram um território em diferenciação e socialmen-
te mais heterogéneo. neste sentido, a avaliação da sustentabilidade social deve ser problematizada em 
diferentes escalas e contextos geográficos, realçando-se a importância de construir projectos que pro-
movam a coesão dos territórios, tendo naturalmente presente que a cidade em si sempre foi diversificada, 
heterogénea e naturalmente inter-classita. Por outro lado, a população que reside nas cidades ou nos 
territórios rurais desenvolve vínculos sociais e valores culturais cuja recusa ou insuficiente potenciação 
significaria um empobrecimento para toda a sociedade.

não partimos do pressuposto que o território deve organizar-se em áreas socialmente homogéneas, 
nem que todas as áreas têm de optimizar a mistura e a identidade social. os processos sociais sempre 
geraram áreas mistas e áreas homogéneas. Deve também relembrar-se que os projectos públicos po-
dem promover a diversidade social, no entanto, sublinhe-se que as políticas públicas têm naturalmente 
impactos muitas vezes limitados, pois a natureza dos processos sociais ultrapassa, na maioria das vezes, 

a escala das intervenções locais.
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os Processos económicos, Para a comPreensão Dos imPactos 
Da “urbanizaÇão-ForDista” e Das Dinâmicas económicas 
recentes

em Portugal, a agricultura teve um importante significado na actividade económica até à integração do 
nosso país na cee. Portugal permaneceu durante muito tempo um país essencialmente rural, tanto pelo 
volume de população que se dedicava à agricultura como pela importância que as actividades agrícolas 
tinham na economia. segundo José silva Lopes (1996), abandonaram o sector da lavoura cerca de 600 
mil activos entre 1960 e 1973 e mais outros tantos entre 1973 e 199�. em trinta anos a força de trabalho 
neste sector diminuiu para um terço. em 1981, o recenseamento Geral da População registava cerca 
de 704 mil residentes activos na agricultura, produção animal, caça e silvicultura em Portugal, mas em 
vinte anos esse valor desce para �16 mil (�001). o sector primário representava em 1960 cerca de �6% 
do Pib e em 1995 só 4%.

o processo de industrialização arrancou de uma forma sustentada só nos anos 50. em 1960 as indústrias 
transformadoras produziam quase um quarto do Pib e ocupavam cerca de um quinto da população activa. 
Portanto, o país manteve-se essencialmente agrícola até muito tarde e os processos de industrialização 
foram também atrasados face a uma europa ocidental já muito industrializada. no entanto, designada-
mente o noroeste Português, realça um processo de industrialização muito activo e difuso com fortes 
impactos no emprego e nas estruturas produtivas locais.

actualmente o território nacional está novamente numa fase de recomposição produtiva e espacial. as 
mutações desencadeadas pela integração europeia e pela mundialização da economia estão a dar origem 
a uma nova fisionomia à geografia do norte de Portugal. esta recomposição reflecte novos processos 
de industrialização e terciarização e põe em relevo dinâmicas recentes de re-localização, com impactos 
territoriais: encerramento de empresas e abandono de instalações industriais ou de armazém, criação 
de novas actividades e de novas centralidades de comércio e serviços, etc.

o mapa actividades de emprego, por freguesias, dá-nos a imagem de um território fragmentado onde 
podemos evidenciar uma estrutura territorial a três níveis: 

- uma área de alta densidade de emprego e com uma forte especialização no terciário e com níveis de 
qualificação superior;

- uma outra, razoavelmente extensa e distribuída por todo o litoral (marcando também as freguesias cen-
trais dos diferentes centros urbanos do interior), com processos de industrialização e/ou terciarização 
relativamente intensos. a população com actividade agrícola é, regra geral, inferior a 10% da população 
residente e a densidade do emprego local sobe para valores superiores a 1�5 empregados por km�. a 
mancha de emprego que se desenvolve à volta do Porto é claramente fragmentada pelas actividades 
terciárias, industriais e, agora também agrícolas que mistura. a conflitualidade dos usos é claramente 
uma questão, central no ordenamento destes territórios difusos;

- por fim, uma mancha de grande fragilidade económica representa a pequena oferta e a baixa densi-
dade de emprego. os processos de industrialização e terciarização marginalizaram estes territórios e as 
actividades agrícolas continuam a dominar as actividades locais. o comércio de proximidade (o pequeno 
comércio a retalho e os cafés) é praticamente a única actividade do terciário a aparecer. Há uma fraca 
representatividade no emprego, seja ele industrial ou de serviços, a densidade de actividades é baixa e 
as dinâmicas absolutas do emprego são muito fracas. a população com actividades agrícolas tem uma 
forte representatividade na população residente local (em cada 100 pessoas residentes, 50 desenvolvem 
actividades agrícolas). a agricultura na última década teve um importante retrocesso, mas os ritmos foram 
muito variáveis geograficamente e tiveram impactos muito diferentes. 

explicitando melhor, no litoral-norte evidencia-se uma vasta área em torno do Porto�, fragmentada, com 
densidades e volumes de emprego diversificados, formando uma bacia de emprego que compreende Viana 
do castelo, braga, Guimarães, Porto, Vila nova de Gaia e estende-se para sul até oliveira de azeméis. 

nesta mancha de emprego (industrial e de serviços) destaca-se uma coroa metropolitana com uma mor-
fologia mais contínua e mais densa, onde estão o Porto e algumas freguesias dos concelhos contíguos, 
designadamente Vila nova de Gaia. o pequeno centro metropolitano é caracterizado por elevadas den-
sidades de emprego terciário (comércio a retalho, serviços pessoais e serviços às empresas), níveis mais 
altos de instrução na população empregada e dinâmicas positivas no pessoal ao serviço mais instruído. 
a perda de população empregada do centro do Porto reflecte a quebra de funcionalidade que tem vindo 
a caracterizar esta centralidade. 

na extensa coroa que envolve o centro metropolitano, o emprego na indústria sobe, os níveis de instru-
ção descem claramente e as dinâmicas continuam a favorecer os níveis de instrução inferiores. assim, 
nesta aglomeração urbana podemos identificar três classes ou manchas, mais ou menos contínuas ou 
relativamente estilhaçadas territorialmente, com características diferenciadas.

trás-os-montes e alto Douro e o minho-Lima representam territórios com fracas oportunidades de em-
prego na indústria e nos serviços, sendo as actividades agrícolas uma ocupação fundamental para a 
população residente. a década de noventa não alterou o perfil pouco promissor já detectado. os níveis 
baixos de instrução e a fraca densidade de emprego e de população agrícola caracterizam este rural 
abandonado, onde os mais velhos procuram sustentar uma paisagem natural, através de actividades 
desenvolvidas a tempo parcial.

outra vasta área - vale do Douro - apresenta um perfil fortemente vocacionado para as actividades agrí-
colas, representando o rural agrícola ou os campos vivos (actividades e emprego). Quanto mais escura 
é a classe a verde, maior é a importância nacional da população e dos produtores agrícolas locais. o 
Vale do Douro caracteriza-se, segundo o trabalho de Lima santos, por uma agricultura mais ou menos 
competitiva, o que transmite melhores perspectivas para esta população residente. 

entre este rural abandonado e a aglomeração de emprego do Porto (ou o litoral) surge um rural em forte 
regressão, com as populações e os produtores agrícolas a diminuir claramente na última década, ao 
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DesiGnaÇão conceLHo

centralidades de comércio e serviços 
(síntese Global)

Guimarães
Data Fonte

FeV. �005 sonDaXe  a partir dos censos �001

Limite de concelho com cidades do Eixo Atlântico

Limite de concelho

Concentração de comércio e serviços muito fraca associa-se a uma atractividade muito baixa
Concentração de comércio e serviços fraca associa-se a uma atractividade baixa ou muito baixa
Concentração de comércio e serviços razoável ou fraca associa-se a uma atractividade baixa
Concentração de comércio e serviços razoável associa-se a uma atractividade significativa
Concentração de comércio e serviços especializada no sector agro-florestal associa-se a uma atractividade forte
Concentração de comércio e serviços alta associa-se a uma atractividade muito forte
Concentração de comércio e serviços elevada associa-se a uma atractividade forte
Concentração de comércio e serviços muito elevada associa-se a uma atractividade muito forte

FONTE: Marques, Teresa Sá (2004) “Portugal na transição do século: retratos e dinâmicas territoriais”, página 143.
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mesmo tempo que os processos de industrialização ou terciarização pareciam tardar. as actividades 
agrícolas são realizadas dominantemente por produtores com níveis de instrução baixos. as novas pers-
pectivas abertas com as alterações da Política agrícola comum podem criar outros horizontes para estes 
territórios ainda razoavelmente populosos. são áreas rurais em grande perda e segundo Lima santos 
(�00�), com uma agricultura frágil em termos de competitividade. são áreas de transição, entre um rural 
interior e um litoral urbano-industrial.

É neste contexto rural do interior que surgem as cidades médias do eixo atlântico: a população mais jovem 
(com menos de �5 anos) apresenta taxas de desemprego muito elevadas, demonstrando a dificuldade 
em aceder ao mercado de trabalho e o emprego público é fundamental na sustentação da população 

residente activa.

as centraLiDaDes na constituiÇão Dos esPaÇos De ProXimiDaDe 
e Dos sistemas urbanos reGionais

É verdade que o modelo hierárquico dos lugares centrais perdeu parte da sua pertinência. nos últimos 
anos houve uma intensificação das interdependências entre cidades, ao mesmo tempo que nos espaços 
urbanos a diversidade da oferta e da procura construíram uma rede policêntrica de geometrias variáveis 
para responder à diversidade de opções individuais. mas isso não põe em causa a existência de um 
princípio de hierarquia na organização das cidades. a forma actual do sistema urbano e as dinâmicas 
das redes podem contribuir para a manutenção ou mesmo o reforço de hierarquias e independências 
mais antigas.

o sistema policêntrico do noroeste não traduz uma realidade completamente nova, é uma estrutura 
herdada que se foi consolidando, difundindo e que hoje em dia se integra num espaço mais alargado e 
interligado. em termos regionais, as cidades médias mantêm o seu papel de estruturação do território. 

nos últimos anos as práticas de consumo e de convivialidade alteraram-se muito. a mobilidade aumen-
tou imenso, as distâncias encurtaram e a disponibilidade para a mobilidade cresceu. os movimentos 
cruzam-se e multiplicam-se. 

olhando para o norte de Portugal (actividades e emprego e centralidades e território de Proximidade) encontramos 
uma estrutura multipolarizada e hierarquizada. as periferias do Porto concorrem com as centralidades da cidade 
central, mas também desenvolvem redes de complementaridade e contribuem para o reforço da centralidade e 
atractividade do conjunto metropolitano. braga e Guimarães apresentam uma diversidade elevada de funções 
realçando-se no sistema urbano difuso (tal como Vila nova de Famalicão). mais a norte, a cidade de Viana do cas-
telo desempenha um papel crucial na estruturação do minho-Lima. a influência do Porto estende-se até cinfães 
e resende, demonstrando a fragilidade urbana do sector oriental da metrópole do Porto. 

nas regiões menos povoadas, as cidades médias destacam-se na oferta de serviços fundamentais (sobretudo nos 
sectores da educação e saúde) pois são nós determinantes no reforço da sustenbilidade dessas áreas. a diversidade 
e a qualidade da oferta são matérias fundamentais para a avaliação da qualidade de vida das populações residentes 
nesta região. no interior, as cidades médias de Vila real, Peso da régua, chaves e bragança destacam-se, mas a 
estrutura urbana regional evidencia ainda a importância de outros pequenos centros urbanos, como mirandela, 
macedo de cavaleiros e Lamego. as cidades médias do eixo atlântico salientam-se relativamente às restantes 
na oferta de comércio e serviços especializados e nas actividades terciárias de apoio ao sector agro-florestal; os 
segundos possuem uma oferta de serviços satisfatória, o que é um factor crucial para o equilíbrio do frágil siste-
ma urbano regional. analisando os movimentos preferenciais das populações envolventes, verificamos que os 
centros urbanos do Vale do Douro, com uma fraca oferta de comércio e serviços, repartem as suas dependências 
por bragança, mirandela, Lamego, Vila real e Guarda. 

em matéria de serviços essenciais, designadamente nas áreas da educação e da saúde, passamos de 
um estado-assistencialista frágil, que não garantiu uma oferta de equipamentos suficiente e eficiente, 
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para um estado minimal, que vai passando competências para a esfera local. Por outro lado, temos vin-
do assistir à privatização desses serviços públicos (ou de “interesse público”). De uma organização dos 
serviços que reflecte a estrutura sectorial do estado podemos estar a passar para uma rede fragmentada 
e desarticulada que não garanta os serviços mínimos às populações mais desfavorecidas e que fragilize 

os níveis de sustentabilidade existentes. 

os esPaÇos aGro-FLorestais, Para se obserVar a “ciDaDe” e 
o “camPo”, reFLectinDo as iDentiDaDes territoriais e DanDo 
atenÇão À carGa simbóLica Das rePresentaÇÕes inerentes aos 
LuGares.

ordenar um espaço,por forma a o tornar mais agradável para viver, edificar uma cidade que favoreça a 
convivialidade, legislar para proteger o ambiente, afastar todas as agressões da poluição ou transformar 
as áreas urbanas em espaços excelentes para viver constituem claramente preocupações que não são 
recentes, mas que se tornam muito difíceis de concretizar.

temos de ter consciência de que há ainda uma grande distância entre as recomendações (sobretudo co-
munitárias) ou regulamentações e as decisões para a construção de um modelo de eco-utopia (Pasquot, 
1996). com isto, o que queremos dizer é que em Portugal a investigação está ainda a dar os primeiros 
passos no estudo das morfologias, densidades e afectação dos solos, procurando encontrar princípios e 
conhecimentos que nos informem sobre a verdadeira vulnerabilidade do suporte biogeofísico. no entanto, 
a cidade real está a construir-se a um ritmo que ultrapassa a nossa capacidade de reflexão. 

no conceito de desenvolvimento durável, urbanidade e naturalidade não são contraditórios, pelo con-
trário, podem integrar-se de uma forma harmoniosa. mas que condições se devem reunir, em particular 
no domínio dos valores, para que uma utopia possa ser uma alternativa aos processos de urbanização 
dos dias de hoje? 

a natureza está também já urbanizada. Hoje em dia, os modos de vida urbanos impõem-se por todo o 
lado, as paisagens não param de se modificar e a economia e o consumo têm um papel central nas nossas 
vidas. como é que podemos apreender a natureza? É com essas múltiplas representações que devemos 
trabalhar as noções de sustentabilidade, aqui entendida como o acesso ao usufruto da natureza, seja ela 
mais urbana, mais protegida, mais produzida (a agrícola) ou mais imaginada por cada um de nós. 

a questão não está em fazer jardins, mas em permitir às pessoas aceder a um quadro de vida que lhes 
favoreça o usufruto de uma qualidade de vida ambiental segundo os seus diferentes interesses. o fun-
damental é tomarmos consciência dessa diversidade e pensarmos que a qualidade de vida contempla 
diferentes recursos e uma heterogeneidade de visões e expectativas. assim, a sustentabilidade vai tam-
bém construir-se a partir da interrelação urbano-natureza.

com os novos meios de transporte, é possível residir no campo e ir trabalhar para a cidade. nesta transfor-
mação da forma de residir encontramos um imaginário urbano de natureza que está entre dois protótipos: 
um mais ligado aos espaços-natureza, das matas e florestas, e outro mais agrícola e pastoral. 

este movimento tem vindo a reforçar-se na última década, criando uma urbanidade rural. É verdade que a 
cultura rural se tornou sucessivamente menos agrária. ela procura responder a uma procura de identidade 
territorial das sociedades urbanas. está a criar-se uma ruralidade não agrária mas urbana, que procura 
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um quadro de vida perto da natureza, fugindo ao stress e à poluição urbana. 

Há uma procura social urbana por uma residência num quadro de vida mais agradável, acessível, aonde a 
natureza esteja presente nas suas diferentes formas (florestada, agrícola ou ajardinada). estes ideais têm 
uma tradução territorial que não é a cidade nem o campo. É uma cidade menos densa nas vizinhanças 
dos espaços agro-florestais. esta cidade emergente já existe, mas não tem sido concebida segundo um 
novo modelo urbano, reflectido para dar resposta a esta necessidade. em termos de políticas urbanas 
é fundamental incorporar este quadro de vida, esta ruralidade periférica. no século XXi a cidade tem 
de ser pensada numa escala mais alargada, com conceitos diferentes da cidade dos séculos XiX e XX 
(Donadieu, �000). 

os processos de construção das “metápoles”, dos campos urbanos ou de uma urbanidade rural estão em 
curso. o reforço da mobilidade e um imaginário urbano da natureza contribuem para isto. este processo 
de urbanização dos campos introduz a urbanidade no espaço rural. o modelo a construir (com parques 
agro-florestais, lazer ao ar livre,...) irá compor uma ruralidade agro-florestal nas áreas urbanas. De uma 
sociedade que contrapunha a cidade e o campo, estamos a passar para um outro modelo que associará 
as duas noções, de forma criativa, na construção dos tecidos urbanos.

Por outro lado, estão a ser construídas novas práticas sociais nos espaços rurais a partir de uma clas-
se de profissionais liberais ou intelectuais da classe média-alta que investem na propriedade rústica 
(médicos, advogados, gestores, artistas, etc.): as quintas, a pequena ou média exploração de vinha, o 
pequeno pomar.... na maioria das vezes estas práticas representam uma função lúdica e a satisfação de 
um prazer. este usufruto do meio rural absorve tempo e dinheiro, e procura preservar as raízes de um 
imaginário campestre ou recriar um novo campo. 

no mesmo sentido, existe uma grande massa de população que saiu há quarenta anos dos espaços rurais 
em direcção às grandes cidades e que entretanto já voltou ou que volta regularmente. em geral, estas 
populações mantiveram a posse da terra, os laços familiares e, sobretudo, as raízes. e agora voltam nas 
férias, nos fins-de-semana, nas festas religiosas, e constroem novas vivências. arrastam a urbanidade 
para o campo, como já referimos.

Por fim, as práticas de desportos da natureza ou desportos radicais têm vindo também a promover o 
usufruto da natureza. trata-se, novamente, de um quadro de vida que passa por vivências em espaços 
preferencialmente naturais.

a conjugação dos recursos naturais mobilizáveis para o usufruto da natureza com os processos e a in-
tensidade de urbanização vai resultar num conjunto de reflexões.

nos territórios em urbanização difusa, onde a cidade e o campo se integram na construção de uma nova 
ruralidade e/ou nova urbanidade, a reflexão tem de ser cuidada e aprofundada. É neste território que 
se estão a colocar algumas das questões anteriormente enunciadas, na medida em que a urbanização 
está a invadir o espaço-natureza para construir um novo espaço que não é nem urbano nem rural. aqui 

colocam-se algumas das grandes questões em termos de sustentabilidade, na medida em que é neces-
sário reflectir sobre as novas urbanidades tendo em consideração esta “nova” necessidade de viver no 
campo estando na cidade. o exercício de planeamento é complicado, pois estamos ainda muito longe de 
perceber com clareza os limiares de carga na utilização dos solos e, além disso, ainda não exercitámos 
suficientemente o planeamento destes “campos urbanos”.

analisemos com mais profundidade esta integração de interesses. as regiões do interior proporcionam 
às populações residentes e visitantes um espaço de elevada capacidade de recursos naturais. Grandes 
superfícies agrícolas conjugam-se com baixas densidades de ocupação do território são os espaços 
privilegiados para as populações que pretendem fugir dos espaços urbanizados e procuram áreas pouco 
povoadas, escassamente edificadas e não poluídas e a natureza qualificada.  

segundo redclift (�000), na actualidade há um processo de transferência e revalorização da natureza, 
ou seja a natureza torna-se “socializada”, logo pode ser gerida e controlada. neste sentido, é fundamen-
tal em termos de planeamento olharmos para os espaços rurais como espaços naturais cada vez mais 
procurados. segundo um estudo elaborado em Portugal sobre as representações territoriais (marques, 
t., �00�)3, ao “campo” ou aos “espaços rurais” vêm associados o ar puro, o sossego, a tranquilidade, a 
liberdade, a natureza, a paz, o verde e a agricultura. o colorido das paisagens e as práticas sociais que 
elas incorporam têm uma força simbólica e uma capacidade identitária que não devem ser, de forma al-
guma, subestimadas. não sendo objecto deste capítulo a avaliação da qualidade ambiental dos espaços 
enunciados, uma coisa transparece nas descrições: o “campo” integra uma força, um potencial simbólico 
e uma noção de bem-estar que estão insuficientemente explorados para a promoção da qualidade de 
vida dos seus residentes e dos que o procuram. Para os portugueses, no domínio das representações 
territoriais, estes espaços estão associados à qualidade ambiental (ar puro e saúde), à tranquilidade e 
sossego (paz, calma, descanso), à natureza e agricultura (animais, árvores, espaços, flores) e à liberdade 
e segurança. nestes espaços as cidades médias, mais concretamente Vila real, Peso da régua, chaves, 
bragança podem ser nós fundamentais de integração e de potenciação das relações entre a cidade e o 
campo, procurando responder a um que se vai colocar no próximo Quadro comunitário.

no litoral encontramos as áreas densamente urbanas, com fortes intensidades de uso do solo e com 
valores de poluição mais elevados. o Porto e Vila nova de Gaia aparecem neste conjunto. É nestes 
concelhos que as densidades de ocupação do solo são mais intensivas e os espaços naturais mais es-
cassos. À volta da Área metropolitana do Porto emerge o urbano difuso de densidade média, mas com 
dinâmicas construtivas relativamente significativas. a possibilidade de conflitualidade nos usos do solo 
determinou que tivessem sido ensaiados processos inovadores de regulamentação urbanística4 a nível 
do planeamento municipal, designadamente em Guimarães. 

compete ao planeamento urbano gerir os desequilíbrios ambientais e cuidar da saúde ambiental dos 
seus habitantes. segundo o estudo referido sobre as representações territoriais, a “cidade” ou o “urbano” 
simbolizam poluição, barulho, stress, confusão, trânsito, trabalho, movimento, comércio, insegurança, 
divertimento, etc.. a cidade histórica, densa, compacta, monumental e central, que fazia parte de alguns 
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imaginários aparentemente perdeu parte do seu carácter simbólico em face da profusão dos problemas 
ambientais (poluição, barulho/ruído, stress, confusão) e da invasão e transformação da cidade pelo auto-
móvel (trânsito, movimento, carros). Das vivências urbanas ficaram sobretudo os problemas ambientais 
e de segurança, e os ritmos (movimento, agitação) que marcam os quotidianos urbanos5. 

no campo das representações e do ordenamento do território existe um longo caminho a perseguir, de 

forma a aprofundar a reflexão e a intervenção com vista à sustentabilidade de cidades e território

notas

1 segundo o recenseamento Geral da Habitação de �001, o estado de degradação do Porto é superior 
ao de Lisboa.

� no Porto os processos de industrialização são vocacionados para os sectores tradicionais e com um 
perfil de localização claramente difuso. os processos de reindustrialização e relocalização industrial do 
Porto favoreceram sobretudo Vila nova de Gaia e matosinhos, numa primeira fase, para mais tarde pre-
ferirem a maia (que apostou numa forte oferta de zonas industriais) e concelhos mais periféricos (trofa, 
Vila nova de Famalicão, santo tirso, braga, sta maria da Feira, ...).

3 este estudo baseia-se num inquérito a �500 pessoas, distribuídas pelo território do continente portu-
guês, segundo uma tipologia territorial (as freguesias foram classificadas em nove classes diferentes, 
desde as áreas centrais históricas, passando pelas periferias urbanas e acabando nas áreas rurais re-
gressivas). todas as regiões, incluindo naturalmente a região norte, estão representadas na amostra. 
este inquérito dirigiu-se a famílias com filhos no ensino básico, portanto, a pais de família em geral com 
35 a 45 anos. 

4 o arquitecto nuno Portas foi o principal impulsionador deste processo de inovação urbanística no Plano 
Director municipal de Guimarães.

5 segundo o mesmo trabalho (marques, �00�), cerca de 9% dos residentes nas áreas densamente povo-
adas (freguesias aPu’s – áreas predominantemente urbanas) vão regularmente passar o fim-de-semana 
ao “campo” e ocasionalmente 17%.
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COMPACTAÇÃO 

A SUSTENTABILIDADE URBANA: AS BASES TEÓRICAS DO MODELO 

A vida humana e suas organizações mais complexas (as cidades) vêem-se ameaçadas pelo aumento 

das incertezas da resposta da Terra aos impactes do Homem e das suas actividades. Estas respostas 

manifestam-se de diversas formas como as prováveis alterações climáticas, movimento de milhões de 

pessoas por causas ambientais, sobre-exploração dos bancos de pesca de todo o mundo, esgotamento 

das energias fósseis e minerais básicas entre outras, que põem em evidência a nossa reduzida 

capacidade de antecipação dos problemas à escala global e que têm a sua origem nos comportamentos 

e nos modelos de organização e gestão da realidade à escala local. 

Os sistemas que maior impacte provocam aos ecossistemas da Terra são, sem dúvida, as Cidades e é 

necessário saber que a batalha da sustentabilidade será ganha ou não dentro das próprias cidades. A 

redução das incertezas, anteriormente citadas, depende essencialmente da aplicação de modelos de 

organização urbana dirigidos à redução do impacte sobre os sistemas que nos suportam (uma vez que 

nos fornecem recursos e aguentam os nossos resíduos). 

Por outro lado, não obstante, os sistemas urbanos e as regiões competem entre elas para se 

posicionarem no ranking das cidades nacionais e internacionais. As estratégias urbanas utilizadas para 

obter posições de vantagem estão baseadas, infelizmente, num aumento crescente de recursos e 

portanto num aumento do impacte sobre os sistemas de suporte, que provocando assim um aumento 

das incertezas nos sistemas da Terra. 

Este processo actual, baseado nesta estratégia já globalizada, é simplesmente insustentável. Há que 

procurar uma estratégia que não se baseie num consumo de recursos e cujo modelo de organização 

urbana reduza o impacte produzido sobre os sistemas terrestres. 

As relações que os sistemas urbanos estabelecem com outros territórios mais ou menos distantes 

podem ser caracterizados por fluxos de materiais, água, energia e informação. Para poder manter a 

organização de uma cidade há que obter elevadas quantidades de recursos em forma de matérias-

primas, objectos e artefactos assim como informação. Tudo isto alimenta o sistema e mantém a cidade 

organizada e ainda pode aumentar a sua complexidade organizativa. 

Por outro lado, fruto da própria organização urbana que transformará e consumirá de diferentes formas 

os recursos que lhe vão chegando, gerar-se-ão grandes quantidades de resíduos que não poderão 

manter-se na cidade (pois intoxicariam o sistema) e serão projectados para outros locais (outros 

sistemas) provocando um novo impacto. 

O binómio exploração – impacte é cada vez maior fazendo com que a pressão exercida sobre os 

sistemas de suportem ultrapassem a capacidade de carga de alguns sistemas. É necessária uma 

exploração razoável dos sistemas de suporte, permitindo a renovação dos recursos. 

O impacte sobre os sistemas também se repercute em grupos de humanos que têm, ao longo dos 

tempos, vindo a desfrutar dos recursos do seu território, provocando, em áreas cada vez mais amplas, 

migrações por causas ecológicas. 

A redução da pressão sobre o ambiente, depende, sobretudo, dos modelos de gestão e de organização 

urbana e estes, como é evidente, dependem da vontade de atingir objectivos de redução. 

A organização urbana e a sua complexidade e estabilidade 

Reduzir a pressão sobre o ambiente não supõe, em princípio, uma redução da complexidade urbana, ou 

seja, não tem que supor uma simplificação da cidade e comprometer o seu futuro. 

Já se sabe que o que se perde em primeiro lugar com um corte nos materiais básicos como a água e a 

energia é a organização. Também se sabe que os sistemas mais simples dependem fortemente dos 

nichos energéticos e à medida que os sistemas são mais complexos, a energia tem um papel mais 

secundário.  

Nos sistemas mais evoluídos e mais complexos, as suas componentes veiculam a informação. À 

medida que os sistemas vão evoluindo, a informação passa a ser o vínculo organizador do sistema e a 

energia é unicamente um meio complementar para este. 

Aumentar a informação organizada é a estratégia urbana para competir que poderia substituir a 

estratégia actual baseada no consumo de recursos. Uma maior complexidade urbana proporciona uma 

posição de vantagem sobre outros sistemas mais simplificados, já que a informação se multiplica. Um 

aumento da complexidade supõe também um aumento das funções urbanas que lhe proporcionam 

estabilidade. 

Esta nova estratégia baseada na informação, terá que permitir a compatibilidade das palavras 

“desenvolvimento” e “sustentável”. De facto, com a estratégia actual para competir baseada no 

consumo de recursos, dando sentido à palavra “desenvolvimento”, a pressão sobre os sistemas de 

suporte aumenta, traduzindo-se numa insustentabilidade crescente. Com esta estratégia 

“desenvolvimento” e “sustentável” são opostos, uma vez que a palavra sustentável está ligada à ideia 

de reduzir a pressão sobre os sistemas de suporte. Neste sentido, ou se altera a estratégia de 

competição ou não se pode falar de desenvolvimento sustentável, uma vez que a estratégia actual é 

contraditória. 
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Conseguir que um modelo urbano incorpore um aumento da organização urbana e na sua vez, uma 

redução da pressão sobre o ambiente, supõe solucionar a equação da sustentabilidade. As propostas 

que se expõem procuram, de forma coerente e integrada, aproximar a citada equação. Desenvolver 

estas propostas pressupõe alterações importantes no entendimento e procedimento dos assuntos 

urbanos. 

 

COMPACTAÇÃO 

A compactação expressa no ambiente urbano transmite a ideia da proximidade dos componentes que 

formam a Cidade, ou seja a reunião num espaço mais ou menos limitado dos usos e funções urbanas. 

A compactação, facilita portanto, o intercâmbio da comunicação que é a essência de uma Cidade e 

potencia a probabilidade de relação dos elementos urbanos. 

 
Compactação e Dispersão 

Os condicionantes que impõem a proximidade física formal são de especial relevância pois aproximam-

nos dos objectivos de sustentabilidade: 

As soluções formais adoptadas numa cidade compacta, tanto do espaço público como da edificação, 

permitem estabelecer uma separação entre o que é Cidade e o que é o Campo, ao contrário de uma 

cidade difusa que se confunde com os subúrbios.  

As cidades mediterrânicas (compactas) são caracterizadas pelo espaço público, que é o local onde 

toma sentido a vida do cidadão. As funções que exerce vão para além das relacionadas com a 

mobilidade e abarca muitas outras como as lúdicas, de serviços ou culturais. 

O espaço público é caracterizado pela via pública que é o que configura, em grande parte, a paisagem 

urbana e se estende aos equipamentos públicos: mercados, bibliotecas, instalações desportivas 

equipamentos culturais, centros cívicos, escolas, praças, parques e jardins entre outros. Então, a via 

pública e os equipamentos formam uma unidade, um mosaico inter conectado que diariamente revitaliza 

a vida do cidadão.  

O espaço público numa Cidade difusa está compartimentado podendo ter em cada lugar uma função - 

mono funções, como por exemplo as auto-estradas que têm papel de ruas principais onde somente se 

admite a função de mobilidade. (as zonas residenciais periféricas, centros comerciais desfasados do 

pequeno comércio, vias de comunicação que só servem um propósito) 

Na cidade compacta pode-se pensar em construir no subsolo, onde as maiorias das fricções urbanas 

sofridas na superfície estariam diminuídas (trânsito, cargas e descargas, estacionamento). Obviamente 

que na cidade difusa tal não é possível. 

A solução dos conflitos de transporte gerados pela cidade difusa passaria pelo aumento das infra-

estruturas viárias para restituir a velocidade perdida ou para resolver a saturação do tráfego. Este 

processo, que é dinâmico, é complementar e geralmente percursor de novos centros urbanos dispersos 

que se encarregarão de tornar insuficiente qualquer ampliação da rede pois desencadeariam novos 

problemas de congestionamento e das variáveis que os acompanham (contaminação atmosférica, solo, 

da paisagem, maior consumo de energia e tempo). Com a tecnologia actual, aumentando-se a rede 

viária, só é possível aumentar os números de contactos e relações físicas na cidade difusa. 

A proximidade dos usos e funções urbanas numa cidade compacta permite ao transporte público atingir 

o público-alvo e manter uma oferta de serviço regular, cómodo e próximo. Permite um aumento do uso 

da bicicleta e de maior número de peões que tem acesso a toda a cidade e seus serviços, sem 

depender de ninguém, nomeadamente no caso dos idosos, crianças e pessoas sem carta de condução 

(que são 70%1 dos cidadãos que não têm autonomia e que portanto acedem à Cidade quando habitam 

em urbanizações dispersas). 

O número de contactos potenciais por unidade de energia e tempo gasto em transporte, é muito maior 

numa cidade compacta do que numa cidade difusa, originando menor emissão de contaminantes na 

cidade compacta. 

A separação entre as pessoas com rendimentos diferentes é menor na cidade compacta do que na 

difusa. O espaço público das cidades é ocupado por qualquer cidadão, não importando a sua condição 

social. Por outro lado, a mistura de rendimentos no tecido construído, supõe um elemento de coesão 

social e convivência. As urbanizações da cidade dispersa estão distribuídas segundo os rendimentos, o 

que provoca segregações sociais que se ampliam com o uso quase exclusivo do espaço público, pelo 

que, os que residem naquela urbanização, consideram estranhos todos aqueles que aparecem e 

utilizam aquele espaço público. 

Compactação corrigida  

Um dos perigos enfrentados por muitas cidades é o desenvolvimento de uma compactação excessiva, 

fruto de manobras especulativas ou de políticas mal interpretadas ao respectivo conceito. 
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A tendência actual de produzir cidades, não termina com a ocupação dispersa do território pois 

(seguindo o mesmo modelo) continua a existir um crescimento em altura de áreas mais ou menos 

centrais, que se ocupam de actividades eminentemente terciárias e que em alguns casos afugentam os 

habitantes residentes. Estas áreas de negócios são as que controlam o desenvolvimento. 

As proporções entre a edificação e o espaço público que resultem no equilíbrio da vida do cidadão 

estão relacionadas com a qualidade do ambiente urbano e a qualidade de vida. 

Então, a ideia de regular ou corrigir a compactação é necessária para evitar excessos que podem gerar 

disfunções e más soluções desvirtuando a lógica da sustentabilidade. Mas quais são as regras para a 

correcção da compactação? E quais os pontos de equilíbrio do fundamento teórico para as abordar? 

Atente-se a um exemplo em que a dicotomia da relação/isolamento divide 50% para a edificação e 50% 

para os espaços verdes e livres.   

A vida do cidadão que se desenvolve num espaço público apresenta para os habitantes de um centro 

urbano uma dicotomia básica e similar à sua vida pessoal. De facto a vida de um indivíduo resulta 

essencialmente de duas coisas: vida interior e relação. A vida do cidadão também é, por um lado, 

interacção e comunicação, por outra tranquilidade, silêncio, contacto relaxante com a natureza, isto é, 

isolamento. 

A compactação dos distintos tecidos urbanos reflecte o défice dos espaços verdes de proximidade, que 

correspondem aos que se encontram a menos de 200 metros do espaço de residência. Por outro lado, 

os veículos privados estacionam e realizam cargas e descargas ocupando entre 65% e 70% do total do 

espaço público. A esta presença maciça de veículos que funcionam como dissipadores de energia, 

emissores de ruído e contaminação atmosférica, geradores de acidentes adiciona-se a pressão do 

excesso de edificação e o pouco visível espaço público traduz-nos a imagem de muitas cidades 

mediterrânicas. 

Portanto, a especulação encarrega-se de reduzir os espaços de relação com o ambiente, o verde e a 

tranquilidade, substituindo-os pela edificação. Os carros inundam a maior parte do espaço urbano, 

constrangendo os usos e as funções do espaço público. A cidade necessita de restituir parte do seu 

equilíbrio relação - isolamento através do modelo de cidade futura, que se fará em parte repensando os 

usos que se fazem à superfície e no subsolo da cidade. 

 

 

 

Indicadores de compactação 

Compactação Absoluta: C 

Este indicador dá a ideia de densidade edificatória, mas também de eficiência edificatória em relação ao 

consumo do solo. 

 

 

 

 

 

 

Compactação corrigida Cc 
 

Para uma determinada unidade de superfície urbana, o indicador Cc  calcula: 

 

 

 

 

 

 

Este indicador corrige o valor da compactação C, entendendo que esta não é consubstancialmente boa, 

uma vez que a sobrecompactação pode ter efeitos perversos para os interesses da cidade. A 

substituição da superfície urbanizada pela superfície em espaços verdes e de convivência ou de lazer 

permite conhecer, para uma determinada área urbana, o equilíbrio entre o espaço construído e os 

espaços livres e de relação. 

Relaciona-se a densidade edificatória com a superfície que caracteriza o alinhamento da vida citadina: 

espaços verdes, praças, passeios de largura mínima. 

O território edificado no concelho de Guimarães, apresenta, na sua maior extensão, valores de 

compactação absoluta baixos, sendo notório o fenómeno de dispersão. 

 

 

 

 

   n   
        Σ  edificabilidade bruta      
            i=1    por parcela 

                       n 
  volume edificado          ______________________________________ 
unidade de superfície                unidade de superfície urbana 
          urbana                   

   n   
•  Σ    s2 parcelas 
    i=1      edificadas 

Compactação C = 
= 

     n   
        Σ  edificabilidade      
            i=1    por parcela___ 

                       n 
  volume edificado          _______________________________________
   Espaços públicos         espaços públicos verdes e de lazer 
 verdes e de lazer                   

    n   
•  Σ    s2 parcelas 
    i=1     edificadas Compactação 

Corrigida Cc = = 
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Como se pode verificar no mapa da compactação absoluta quase 90% do território apresenta valores de 

compactação inferiores a 1. Apenas o casco histórico se encontra compacto, com uma estrutura 

urbanística claramente definida. A tal dever-se-á acrescentar que os valores de compactação corrigida 

são baixos, o que se traduz na existência de alguns espaços de relação em sintonia com o edificado. 

No resto do perímetro urbano, tal não se verifica. 

 Se atentarmos à evolução do edificado nos últimos 10 anos torna-se notório que a construção tem-se 

disseminado por todo o concelho, de uma forma que se pode considerar quase aleatória, predominando 

a habitação unifamiliar. Torna-se premente estancar, a nível do futuro, este fenómeno de dispersão, 

quase intrínseco à própria génese do concelho, mas que acarreta consigo os impactes negativos que 

derivam da mesma (ver introdução), principalmente sendo descontínua e apoiada na, sua grande 

maioria, nos eixos viários e muitas vezes na especulação imobiliária. Para tal é necessário colmatar 

interstícios, compactar e nuclearizar os aglomerados, definindo perímetros urbanos e áreas 

urbanizáveis rígidas. 
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Reflexões 

Conclui-se a necessidade de desenvolver e potenciar uma acção de planificação que aumente a 

centralidade do território e a diversidade de usos. 

Como síntese, feita descrição genérica e não exaustiva da realidade actual concelhia, julga-se poder 

afirmar: 

1- O território do concelho de Guimarães é constituído pela cidade, aglomerados ou centralidades 

(vilas), difuso denso e difuso disperso, resultado de uma dinâmica de dispersão e uma dinâmica de 

aglomeração. 

2- A realidade estruturada pela mobilidade (pendularidade em contraponto ao circuito, rede viária como 

ossatura da urbanização, junção à rede viária capilar de ruas e caminhos – que organizam o território – 

de uma rede arterial – auto-estradas, vias rápidas – que não geram estruturação, antes impondo-se ao 

território), pela ecologia (o verde como parte integrante, infra-estruturação, requalificação), pelos modos 

de vida, julgando-se ser possível encontrar no ambiente o ponto comum de reunião e comunhão de 

todos os agentes que participam e vivem o território. 

3- A participação dos munícipes que é feita baseada no sentido da propriedade (que dificulta a 

concretização de soluções de conjunto e de cedências), no direito à construção (quase inalienável e 

inquestionável) e na “inevitabilidade” da urbanização em que a primeira implica a segunda e a repetição 

da segunda origina a terceira. 

Como síntese dos temas a privilegiar e a desenvolver para a cidade e concelho, ao nível de 

compactação do território, mais e melhor qualificados, julga-se: 

1 Acessibilidades: Relacionar a macro rede viária (auto-estradas, “variantes”), de grande incidência e 

repercussão no território (nomeadamente no domínio da topografia e paisagem) com a rede capilar de 

arruamentos e caminhos, percorrida diariamente pelas pessoas e de grande influência na qualidade de 

vida destas. 

2– Património: Valorização do património que deverá extravasar o “centro histórico” e expandir-se a 

todo o concelho, valorizando a memória de qualidade da História concelhia e não limitando o conceito a 

uma área circunscrita e encerrada em si mesmo. Património, enquanto testemunho rico de uma história 

construída passível de ser enriquecida. Património que não se herda apenas mas que se constrói 

diariamente, porque tão importante é preservar como construir. 

3- Reabilitar o edificado/promover a qualidade arquitectónica: recuperar o edificado no respeito pela sua 

forma e arquitectura, na adequação das técnicas construtivas, na actualização do conforto e das 

funções. Importa assim a qualidade arquitectónica afirmativa de um conjunto de regras e opções que 

permitam a coexistência do “anónimo e do continuo” com a “excepção e a ruptura”, do edificado com o 

espaço público, das regras/condicionantes urbanísticas com as intenções projectuais/opções formais, 

multiplicando soluções e leituras do território que o diversifiquem e enriqueçam. 

4- Espaço Público – Valorização do espaço público como elemento privilegiado de utilização colectiva e 

de valorização da comunidade e cidadania, na correspondência entre a afectividade da população e 

identidade do ambiente construído. Importa também insistir no “ligante” (expressão do Arquitecto Nuno 

Portas) como elemento que recusa o território como um somatório de um sem número de operações 

urbanísticas pontuais e isoladas que, quer arquitectónica, quer fisicamente, não se relacionam entre si e 

se conformam como “bolsas” ou pedaços de cidade sem saída e fechados sobre si mesmos. O 

“Ligante” surge como elemento físico e urbano, seja ele o passeio ou o arruamento, a praça ou o jardim, 

etc., que permite relacionar fragmentos da cidade, estruturando-a num esforço de continuidade efectiva 

e apreensível. 

5- Valorização das vilas: reforço do papel das vilas como complemento à cidade, estrutura intermédia 

de aproximação do mundo rural à cidade e vice-versa. Importa também o reforço ou acentuação da 

singularidade e especificidade de cada vila (como por exemplo Pevidém – Indústria; São Torcato – 

Religião, Taipas – termas). 

6- Conter a “dispersão”/nuclearizar: consolidar, condensar, nuclearizar através da maximização das 

infra-estruturas e recursos, eficácia da rede viária local e acessibilidades e integração do edificado na 

paisagem. Interessa ainda evitar um crescimento urbano e populacional pouco claro, resultando na 

prática, numa imensidão de território aparentemente preenchido mas, de facto, pouco ocupado e 

subaproveitado no que se refere às infra-estruturas (água, saneamento, iluminação pública, 

acessibilidades, equipamentos). 

7- Afirmação do conhecimento como estratégia, usufruindo e potenciando equipamentos como a 

Universidade do Minho na produção de saber, instrução, investigação e formação. 

Tratando-se de um território complexo, que se divide pela densificação da cidade, consolidação dos 

seus aglomerados mais importantes e estruturação do seu imenso território, que conjuga um edificado 

tão diferenciadamente encarado com o verde, ainda imagem de marca, e uma rede capilar de ruas e 

caminhos (que tornam o território permeável), que tenta potenciar infra-estruturas, equipamentos e 

centros cívicos (elementos polarizadores de urbanidade), importa assegurar os passos necessários em 

direcção à sustentabilidade do futuro de Guimarães e na perspectiva da coerência do seu passado. Ou 

seja, “reforçar potencialidades, descobrir oportunidades, desimpedir bloqueamentos2”. 
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Notas 
                                                 
1 Na Cidade de Barcelona 
 
2 Citação livre de Álvaro Domingues 
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MOBILIDADE E TRANSPORTE 

Fluxos Externos 

Por fluxos externos entendem-se os fluxos de indivíduos que procuram o Município para as suas 

actividades quotidianas e o tráfego que se estende no território através dos seus acessos viários. 

As deslocações para o trabalho ou estudo têm, pelo seu carácter mais ou menos sistemático, uma 

grande relevância no total das deslocações. As deslocações inter concelhias demonstram, além de uma 

maior ou menor dependência relativamente a municípios terceiros em termos de emprego e educação, 

a capacidade de polarizar deslocações, o que tem efeitos evidentes na mobilidade da população local. 

Estes fluxos exógenos poderão à partida parecer descontextualizados no âmbito do diagnóstico de uma 

Agenda 21 Local, onde seriam talvez de maior importância as questões locais. Por outro lado, um dos 

desafios que se apresenta a muitos municípios é como lidar com factores que lhe são externos, como o 

impacte de grandes fluxos pendulares de entrada e saída devido à atractividade própria ou de outros 

concelhos e cidades. 

Utiliza-se aqui, como elemento caracterizador da actividade de transporte1, os volumes de tráfego, 

apesar de algumas óbvias dificuldades operacionais no que concerne à simplificação inerente à análise. 

Faz-se, portanto a ressalva de que se bem que não se possa afirmar a partir destes dados que o 

tráfego, medido em veículos-quilómetro e não em veículos, está a aumentar, uma vez que não se 

dispõem de dados relativos às distâncias percorridas por veículo, é altamente provável que exista uma 

correlação directa entre as referidas variáveis (dados à macro-escala do país ou região confirmam esta 

suposição). 

A análise da evolução do tráfego diário médio anual centrar-se-á, portanto, nesta correlação com as 

dinâmicas da actividade de transporte, tentando mostrar-se o crescimento (ou não) da mesma, no 

âmbito da evolução do consumo de recursos. 

A atracção exercida por Guimarães na polarização de fluxos centrípetos de activos e estudantes com 

residência noutros concelhos, exerce-se principalmente sobre o território contido num triângulo definido 

pelos municípios de Viana do Castelo, Cabeceiras de Basto e Vila Nova de Gaia, com predomínio de 

Braga, Fafe, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso. 

Inversamente, os concelhos que mais recebem activos e estudantes residentes no concelho de 

Guimarães são os municípios periféricos com predominância do lado ocidental, destacando-se Vila 

Nova de Famalicão e alguns dispersos pela região Norte como é o caso do Porto, Vila Real, Viana do 

Castelo e Bragança. 
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DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

Activos e estudantes 
residentes noutro concelho 

que se deslocam para 
Guimarães 

Maio 05 Elaboração própria partir de 
dados do INE 
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DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

Activos e estudantes residentes em 
Guimarães e se deslocam para 

outros concelhos Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 
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Em termos absolutos, a maioria dos indivíduos que se desloca do seu concelho de residência para 

Guimarães é proveniente dos concelhos vizinhos: Braga, Famalicão e Fafe destacam-se dos demais e, 

em conjunto com os restantes municípios que ladeiam o concelho em análise, são responsáveis por 

mais de 11.000 das deslocações com destino a ele. 

A evolução dos volumes de tráfego nos acessos ao município está esquematizada no mapa 3, em que 

se representam os valores correspondentes aos anos de 1990 e 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

Evolução do tráfego médio diário 
nos acessos viários principais de 

Guimarães Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do IEP 
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Como se pode facilmente inferir a partir do mapa e das tabelas 1, 2 e 3, o tráfego médio diário anual 

(TMDA) registou um crescimento notável. O de ligeiros teve em dois pontos de contagem uma subida 

de mais de 80% o de pesados apenas teve uma subida significativa de tráfego  num ponto de contagem 

da EN101 decrescendo de um modo geral nos restantes pontos de contagem. 

 

 
Pontos de contagem 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 -  TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL NOS ACESSOS VIÁRIOS AO MUNICÍPIO DE 
GUIMARÃES 
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74-U/P EN101 37 9803 669 998 10472 93,6% 6,4% 9,5% 

84/P EN101 46 15426 1700 2863 17126 90,1% 9,9% 16,7% 

85/P EN206 173 8207 1296 1971 9503 86,4% 13,6% 20,7% 

89/P EN206 301 9763 1817 2549 11580 84,3% 15,7% 22,0% 

90/P EN206 386 15912 1317 1948 17229 92,4% 7,6% 11,3% 

95/P EN101 377 4086 249 439 4335 94,3% 5,7% 10,1% 

100/P EN310 31 4707 276 408 4983 94,5% 5,5% 8,2% 

102/P EN106 228 10463 823 1665 11286 92,7% 7,3% 14,8% 

103/P EN105 238 9115 938 1562 10053 90,7% 9,3% 15,5% 

Fonte: Elaboração própria partir de dados da EP 

 

 

 

 

 



 

 

 
 37 

TABELA 2 -  TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL NOS ACESSOS VIÁRIOS AO MUNICÍPIO DE 
GUIMARÃES 
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74-U/P EN101 74 12703 896 2295 13599 93,4% 6,6% 16,9% 

84/P EN101 402 19876 1746 2172 21622 91,9% 8,1% 10,0% 

85/P EN206 (IC5) 396 9630 412 727 10042 95,9% 4,1% 7,2% 

89/P EN206 312 13719 880 1333 14599 94,0% 6,0% 9,1% 

90/C EN206 225 9287 893 966 10180 91,2% 8,8% 9,5% 

95/C EN101 271 7545 463 759 8008 94,2% 5,8% 9,5% 

100/P EN310 346 8828 382 593 9210 95,9% 4,1% 6,4% 

102/P EN106 184 13743 623 858 14366 95,7% 4,3% 6,0% 

103/P EN105 142 10582 568 901 11150 94,9% 5,1% 8,1% 

Fonte: Elaboração própria partir de dados da EP 

 

 

 

 

 

TABELA 3 -  EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL NOS ACESSOS VIÁRIOS AO 
MUNICÍPIO DE GUIMARÃES ENTRE 1991 E 2001 

POSTO VIA TMDA (MOTORIZADO) LIGEIROS PESADOS 

74-U/P EN101 30% 30% 34% 

84/P EN101 26% 29% 3% 

85/P EN206 (IC5) 6% 17% -68% 

89/P EN206 26% 41% -52% 

90/C EN206 -41% -71% -32% 

95/C EN101 85% 85% 86% 

100/P EN310 85% 88% 38% 

102/P EN106 27% 31% -24% 

103/P EN105 11% 16% -39% 

Fonte: Elaboração própria partir de dados da EP 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EP 

GRÁFICO 1 -  TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO ANUAL (TOTAL MOTORIZADO) NOS ACESSOS 
VIÁRIOS AO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES DE 1991 A 2001 

EN101

EN206

EN310

EN106

EN105

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EP 

GRÁFICO 2 -  VEÍCULOS DIÁRIOS POR VIAS QUE PASSAM NO MUNICÍPIO DE 
GUIMARÃES 2001 

Houve um aumento marcante dos níveis de tráfego na maioria dos acesso viários ao município de 

Guimarães, especialmente naqueles que o fazem a partir das fronteiras ocidental e sul - EN206, EN101. 

Só a leste, pela EN206, é que se pôde observar uma diminuição do tráfego motorizado, se bem que a 

nível intra-concelhio já não se verifique a mesma tendência nesta via. 

Apesar desta excepção, pode-se considerar que, globalmente, houve um aumento dos níveis de 

tráfego, a que poderá ser associado um aumento da actividade de transporte e, portanto, do consumo 

de recursos energéticos. 
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Padrões de mobilidade 

A escolha modal é o resultado e reflexo de muitas variáveis que transpõem o contexto dos sistemas de 

transporte. É influenciada por factores culturais, sócio-económicos e psicológicos. 

Estes diferentes factores não têm todos o mesmo peso na escolha individual do modo de transporte 

mais adequado para satisfazer uma determinada necessidade – ou seja, associar um motivo de viagem 

a um determinado modo de transporte é uma tarefa complexa, que depende, além da oferta de 

transporte, de factores intrínsecos ao indivíduo. 

Se bem que se poderia admitir que a escolha do indivíduo depende de factores intangíveis, como por 

exemplo a noção de conforto que, por subjectiva, não poderá ser perfeitamente avaliada ou comparada 

entre sujeitos, existem outros valores que são quantificáveis e determinantes na decisão final do modo 

de transporte escolhido. O melhor exemplo será porventura o tempo de viagem ou, doutro modo, a 

velocidade de um determinado modo de transporte, que irá claramente ter uma grande influência nas 

distâncias percorridas por indivíduo e por modo, se atendermos ao facto de que o tempo que um 

indivíduo está disposto a despender diariamente nas suas deslocações é limitado. 

Também se presume que os indivíduos tomam decisões económicas baseadas no custo do transporte. 

Assim, deve-se ter em conta, retomando o exemplo anteriormente referido, que o tempo poderá ser 

entendido como uma variável económica. Tempo perdido com o transporte representa um custo de 

oportunidade perdida. 

Os níveis de mobilidade actual são o resultado de um crescimento exponencial, e isto 

independentemente de como estes níveis são medidos, seja no número de viagens diárias por pessoa 

ou pelas distâncias percorridas. 

Os custos desta sociedade de mobilidade crescente em que vivemos são conhecidos e ditados 

essencialmente pelas elevadas taxas de motorização que a caracterizam. São simultaneamente 

ambientais e sociais; ambientais pelos bem conhecidos efeitos da queima de combustíveis baseados 

em recursos fósseis não renováveis; sociais pelo perigo de exclusão de uma parcela significativa da 

população que não tem acesso aos meios que proporcionaram esta elevada mobilidade. 

A escolha dos indivíduos em termos modais pode ser enquadrada numa necessidade inata de 

mobilidade no dia-a-dia. Pode também ser conceptualizada como a convergência de necessidades, 

capacidades e oportunidades. Se admitirmos que a mobilidade como necessidade é inata, o 

comportamento e escolhas feitas dependerão apenas das capacidades do indivíduo em utilizar um 

determinado modo de transporte e da oportunidade de o fazer: da oferta modal. 

Dentro deste enquadramento analítico, as medidas estratégicas a tomar deverão ser o controlo da 

procura (i.e., as necessidades), oferecendo novas oportunidades (i.e., aumentando a oferta mais 

favorável aos fins em vista – o transporte público e os modos “limpos”) e assegurando que os indivíduos 

tenham a capacidade de usar outros modos de transporte além dos que elegem geralmente. 

Releve-se que o objectivo estratégico a ter em conta não será nunca uma redução imposta ou o 

controlo da mobilidade de modo a reduzir os impactes ambientais, mas sim na manutenção ou aumento 

da acessibilidade2, por oposição à mobilidade,  enquanto se reduzem os impactos ambientais. 

Apesar do modelo exposto ser útil na sua simplicidade, não é capaz de dar resposta à complexidade 

inerente ao comportamento dos indivíduos móveis. Existe contudo um consenso de que as escolhas 

modais se prendem mais com os hábitos e as circunstâncias individuais, do que com o interesse 

comum dos indivíduos. 

O automóvel é responsável pela grande maioria dos custos externos3 no sector do transporte; não só 

pelo seu peso relativo (expresso em distâncias percorridas, ou melhor, em volumes de passageiros e 

mercadorias transportadas multiplicadas pelas distâncias percorridas) mas também quando comparado 

com os outros modos – os custos externos relativos ao modo automóvel são em média muito superiores 

aos dos outros modos (mais de duas vezes em relação ao modo autocarro; quase quatro vezes e meia 

em relação ao modo ferroviário)4. 

Os custos externos do transporte, que incluem os efeitos sobre o tecido urbano, a paisagem e o clima, 

os efeitos do ruído sobre o ser humano, e os custos dos acidentes são incertos; no entanto sabe-se que 

são consideráveis: uma estimativa para o ano 2000 indicava que o seu valor a nível comunitário 

corresponderia a cerca de 8% do P.I.B. da União Europeia. 

O efeito de uma alteração, mesmo que pequena, na distribuição modal, do modo que é considerado o 

menos favorável, o automóvel, para outro mais favorável poderia proporcionar uma poupança 

considerável para a sociedade como um todo pela diminuição destas externalidades.  

Em termos ambientais, a repartição modal também é importante. As emissões específicas, definidas 

como a emissão de gases poluentes por unidade de transporte (passageiros-quilómetro) variam muito 

com o modo considerado – e especialmente com a taxa de ocupação. O modo automóvel, que 

apresenta geralmente baixas taxas de ocupação, é por isso considerado muito agressivo. 
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Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

GRÁFICO 3 -  NÚMERO MÉDIO DE VIAGENS DIÁRIAS HABITUAIS NOS MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES DO EIXO ATLÂNTICO 

 

Como podemos verificar no gráfico 4, na distribuição modal no município verifica-se um claro domínio 

do automóvel, não atingindo a sua utilização, por pouco, a metade das deslocações; essa cifra só é 

conseguida se a este modo juntarmos outro transporte individual, a motocicleta. 
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Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

GRÁFICO 4 -  DISTRIBUIÇÃO MODAL EM GUIMARÃES 

 

O modo a pé é o segundo mais utilizado, com uma quota da distribuição modal que supera em mais de 

10% a do modo autocarro, que agrega cerca de um quinto do total das deslocações. 

Os restantes modos têm uma expressão residual. 

A distribuição modal difere segundo o motivo de viagem, tendo os modos motorizados a máxima 

expressão para as viagens pendulares; para o motivo “Estudos” há uma repartição mais equilibrada 

entre o modo autocarro e o modo automóvel do que para o motivo “Trabalho”, em que predomina o 

segundo. 

As viagens assistemáticas são tipicamente realizadas a pé, com o modo automóvel a obter 

praticamente a mesma quota para estes dois motivos: uma em cada quatro viagens, aproximadamente. 
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Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

GRÁFICO 5 -  DISTRIBUIÇÃO MODAL, POR MOTIVO, EM GUIMARÃES 

 

A partir da análise estática da distribuição modal realizada, não é possível, todavia, aferir se se evolui 

ou não em direcção a práticas ou hábitos mais sustentáveis.  

Para ilustrar a mudança evidente nos hábitos da população Vimaranence na sua selecção de modo, 

comparemos os rácios entre as viagens sistemáticas a pé e de automóvel ligeiro particular relativos a 

1991 e 2001. 

 

 

 

 

 

 

3,4

1,01,0

1,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1991 2001

A Pé
Automóvel

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 

GRÁFICO 6 -  RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE INDIVÍDUOS QUE SE DESLOCA PARA O 
TRABALHO A PÉ EM RELAÇÃO ÀQUELES QUE O FAZEM EM AUTOMÓVEL LIGEIRO 

PARTICULAR 

 

No ano de 1991 o rácio entre os indivíduos activos ou estudantes que realizavam a viagem de ida para 

o trabalho ou estudo a pé e aqueles que o faziam de automóvel era igual a 3,4 – i.e., para cada 

indivíduo que fazia a viagem de automóvel, havia mais de 3 que o realizavam como peões. O indicador 

em 2001 mostra uma tendência inversa, com o número de viajantes em automóvel a suplantar o de 

peões numa razão de 1,4 para 1. 

Os reflexos desta tendência podem passar por um aumento dos níveis de tráfego, pelo 

congestionamento e pela maior procura de estacionamento.5 

Taxas de Motorização 

A melhoria de condições sócio-económicas e mudanças sociais verificadas nesta década introduziram 

alterações nos padrões de consumo e o conceito de família unipessoal, que levaram ao aumento do uso 

do automóvel e taxa de motorização. Houve uma degradação do espaço urbano e consequentemente 

deu-se a periurbanização, provocando a uma separação das funções de residência, trabalho e lazer, 

provocando maiores distâncias a percorrer e menores acessibilidades, algo que o transporte público já 
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não conseguia superar. Essa perda de competitividade do transporte público incentiva o uso do 

automóvel e a adaptabilidade ao meio urbano e assim continuando o ciclo. 

 

DIAGRAMA 1 -  DIAGRAMA DO AUMENTO DO USO DO AUTOMÓVEL 
 

 

Numa análise à taxa de motorização que é um indicador bastante relevante, tanto no ponto de vista do 

congestionamento da cidade, factor directamente relacionado com a mobilidade urbana, como do 

espaço que ocupa dessa mesma cidade, verificamos que o número de veículos por família aumentou 

40,4%, assim com o número de veículos por indivíduo aumentou 65,7%. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 

GRÁFICO 7 -  RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE VEÍCULOS POR FAMILIA E POR 
INDIVÍDUO NOS ANOS DE 1991 E 2001 

O modo como estes rácios (nº veículos/família e nº de veículos/indivíduo) se distribuem espacialmente 

pode ser observado no gráfico acima representado, registando-se em ambos os períodos censitários 

uma tendência semelhante: a de crescimento, mais ou menos progressivo, deste indicador, desde o 

centro de Guimarães até à sua periferia. Atente-se, todavia, nas diferenças entre os valores máximos 

observados: em 1991 podia verificar-se rácio acima de 5,6:1, enquanto que em 2001 não ultrapassavam 

os 2,7:1. Numa comparação entre 1991 e 2001 verifica-se que são as freguesias da periferia as que 

continuam a utilizar menos o automóvel ligeiro no seu percurso diário, verificando-se também que 

existiu um aumento do modo a pé para as freguesias da cidade. 

De particular relevância é também o modo como esta relação se distribui espacialmente pelo concelho, 

pois permite caracterizar as especificidades próprias das diferentes realidades endógenas. 
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A análise da distribuição modal ao nível da unidade geográfica freguesia permite perceber e interpretar 

as diferenças ao longo do concelho. Repare-se que esta análise a nível geográfico só é válida para as 

viagens sistemáticas e que, como vimos anteriormente, existem algumas diferenças fundamentais no 

espectro modal para os diferentes tipos de motivos de viagem. Apesar disso, as viagens sistemáticas 

constituem, como também foi observado, a grande maioria das viagens realizadas e, por isso, a análise 

a nível espacial será de grande relevância. 

Far-se-á uma análise dos modos a pé, em automóvel ligeiro particular e em transporte colectivo, 

podendo observar-se nos mapas seguintes os modos predominantes e os modos menos relevantes no 

conjunto das viagens de ida para o trabalho ou estudo de cada uma das freguesias. 

 

Na maioria das freguesias do município de Guimarães o modo predominante é o modo automóvel. 

Há, contudo, um conjunto de freguesias periféricas em que o modo a pé e o transporte público ganham 

primazia sobre os restantes. No primeiro caso, incluem-se as freguesias de Briteiros (Santo Estevão), 

Gondomar, Gonça, Selho (São Jorge), Moreira de Cónegos e Gandarela; no segundo, as de Airão, 

Balazar, Donim, Arosa, Rendufe e o quadrilátero compreendido entre Infantas, Serzedo, São Faustino e 

Polvoreira. 

Aponte-se ainda o caso de São Paio e São Sebastião, no centro do concelho, e de São Jorge, em que o 

modo a pé é o predominante. 

 

Quanto ao modo menos relevante, aponte-se que existe uma certa heterogeneidade espacial na 

distribuição da variável, com uma repartição que se pode afirmar equitativa em termos de número de 

freguesias, para os modos a pé e autocarro. O modo automóvel é o menos usado nas freguesias de 

Gonça e no eixo entre Abação (São Tomé) e Serzedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 45 
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Modo predominante, segundo a 

freguesia – 2001 Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 
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Analisando detalhadamente o modo a pé, pode-se verificar que a tendência para a heterogeneidade em 

termos de expressão territorial se mantém. A maior proporção deste modo na distribuição modal, por 

freguesia, regista-se nas centrais e num arco, relativamente periférico, entre a ponta Nordeste e a ponta 

Sudoeste do município. 
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Para o modo automóvel, há um efeito gradativo desde a coroa que rodeia o centro de Guimarães até à 

orla do concelho, diminuindo a importância deste modo na distribuição modal com a perificidade relativa 

da freguesia em questão. 

Os mapas seguintes ilustram o modo como se processou a evolução, no período entre 1991 e 2001, da 

geração de tráfego originado pela viagem de ida para o trabalho ou estudo. De modo a conseguir uma 

visão mais realista do impacto sobre a rede viária e espaço público6 os valores são corrigidos pela área 

da unidade geográfica em questão. Assume-se a que a única alteração de relevo foi a circular urbana, 

posterior a 1991, que apenas influênciou a capacidade no perímetro urbano7 não afectando as restantes 

freguesias periféricas do concelho. 
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Os mapas referentes aos anos de 1991 e 2001 demonstram que as densidades de tráfego gerado são 

particularmente elevadas na cidade de Guimarães e nas freguesias que a rodeiam; é também visível, 

por comparação entre os dois gráficos, que houve um aumento significativo da variável em questão; os 

mapas do tráfego automóvel gerado, confirma-o, registando-se aumentos entre os 29% em Guimarães 

(S. Sebastião) e os 85% e 88% nas freguesias de Rendufe, Leitões, Calvos, S. Faustino. Este 

crescimento é particularmente elevado na metade Noroeste do concelho e nas freguesias periféricas a 

Leste. 

Tendo já estabelecido que houve um aumento do volume de transporte automóvel de passageiros, é 

conveniente aferir se, apesar deste aumento, existiu uma melhoria da eficiência com que o automóvel 

privado é utilizado. 

As taxas de ocupação, especialmente do transporte privado, permitem avaliar o grau de eficiência 

energética com que os sistemas de transporte estão a ser utilizados. 

A eficiência (ou ineficiência) energética de um automóvel ligeiro deve-se essencialmente à relação entre 

o seu peso e o dos ocupantes – sucintamente, a maior parte do consumo deve-se à deslocação do 

próprio automóvel em si, e é pouco afectado pelo número de ocupantes do veículo.  

Assim, uma taxa de ocupação elevada é essencial de modo a melhorar o desempenho em termos de 

consumo de combustível por passageiro-quilómetro. 

A alteração dos hábitos de deslocação também são relevantes. Se atendermos ao facto de que muitos 

dos ocupantes que são ou eram passageiros poderão potencialmente passar a ser condutores do seu 

próprio veículo, poderemos compreender que uma descida nas taxas de ocupação será duplamente 

penalizadora em termos ambientais, ao incrementar o número de passageiros-quilómetro por veículo-

quilómetro. 8 

Uma baixa taxa de ocupação será também uma causa de preocupação no que concerne ao 

congestionamento e à pressão sobre o bem escasso que é o solo, especialmente em meio urbano. 

Pelo que se referiu nos parágrafos anteriores, e fazendo a extrapolação para o efeito sobre os volumes 

de tráfego que acarreta a diminuição do número de ocupantes por veículo, pode-se verificar que isso 

terá como efeito um aumento do número de deslocações individuais em automóvel, representando um 

maior potencial para o surgimento de congestionamentos e para uma maior procura de estacionamento 

nos centros urbanos. 

Dado que o número de passageiros por veículo varia em função do motivo, far-se-á também a análise 

em função destes. 

As viagens com taxas de ocupação mais reduzidas são tipicamente as viagens sistemáticas, 

nomeadamente as viagens de e para o emprego. Aí, uma taxa de ocupação relativamente próxima da 

unidade não é incomum, pelo menos a nível europeu9. Especial relevância será dada a estas viagens 

na análise dos dados. 

Em contraponto, as deslocações em família, as viagens e o lazer, induzem normalmente uma muito 

melhor utilização dos veículos, com taxas de ocupação que podem atingir quase o dobro das referidas 

para os movimentos pendulares10. 

Refira-se que o cálculo das taxas de ocupação para o modo automóvel é tipicamente calculado 

recorrendo ao rácio entre passageiros-quilómetro e veículos-quilómetro. Assim, uma viagem longa e 

com uma taxa de ocupação baixa poderá ter o mesmo peso relativo que uma viagem curta e com uma 

taxa de ocupação alta. 

Contudo, e por indisponibilidade de outros dados, os valores referentes à taxa de ocupação para os 

anos de 1991 e 2001 referem-se ao quociente entre a soma do número de passageiros e condutores 

pelo número de condutores na viagem de ida para o trabalho ou estudo. Admite-se, portanto, a hipótese 

simplificativa de que a influência da distância na taxa de ocupação é mínima ou nula.  

 

As percentagens de resposta à pergunta sobre o número de passageiros nas viagens de automóvel, por 

motivo, estão expostos na tabela 4. As estimativas11 da taxa média de ocupação ilustram-se no gráfico 

8. 
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TABELA 4 -  MATRIZ DA OCUPAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS POR MOTIVO DE VIAGEM 

 MOTIVO 

PASSAGEIROS  ESTUDOS TRABALHO 
ÓCIO / 

RELAÇÕES 
SOCIAIS 

COMPRAS / 
OUTROS 
MOTIVOS 
PESSOAIS 

Só o condutor 100,0% 72,6% 100,0% 14,3% 

O condutor e um passageiro 0,0% 21,4% 0,0% 57,1% 

O condutor e mais de um
passageiro 

0,0% 6,0% 0,0% 28,6% 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 
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GRÁFICO 8 -  ESTIMATIVA DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO MÉDIAS, POR MOTIVO 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

 

O único motivo para o qual se obteve uma amostra representativa a nível estatístico foi o das viagens 

para o “Trabalho”. As estimativas para os restantes são a título indicativo. 

 Para este motivo, estima-se que a taxa de ocupação oscile entre os 1,7 e os 2,2 ocupantes por veículo, 

o que se pode considerar como uma taxa de ocupação elevada. Analisando os valores estimados tendo 

como base os dados dos Censos de 1991 e 2001, verifica-se que Guimarães apresenta, como já se 

afirmou, uma taxa de ocupação elevada, se bem que a queda verificada entre 1991 e 2001 possa ser 

considerada como relativamente alta. No referido período a taxa de ocupação desceu de 1,49 para 1,38 

ocupantes por veículo. 

A característica mais marcante quanto ao modo como se distribui no território este indicador é a sua 

homogeneidade na maior parte do município, se bem que haja um progressivo crescimento para Norte  

da EN206 a Este e a IC5 a Oeste. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 

GRÁFICO 9 -  EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO ESTIMADAS NAS VIAGENS DE 
IDA PARA O TRABALHO OU ESTUDO 

Note-se que a estimativa das taxas de ocupação efectuada através dos dados dos Censos não entra 

em conta com outros passageiros que não aqueles que se deslocaram para o trabalho ou estudo; todos 

os ocupantes que não faziam parte deste grupo de indivíduos não foram contabilizados, baixando 

artificialmente as taxas de ocupação. 
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A tendência de descida das taxas de ocupação – uma dinâmica de insustentabilidade – verifica-se, em 

maior ou menor grau, em todo o município, com algumas excepções pontuais, que poderão sugerir, 

nestes casos, dinâmicas sócio-económicas de envelhecimento da população ou perda de população 

activa (o que faria baixar as taxas de motorização ou a população com capacidade para usar o 

automóvel). 
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DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

 

Taxa de ocupação dos veículos 
automóveis ligeiros, na ida para o 

trabalho ou estudo   1991 Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 

 

 
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

Taxa de ocupação dos veículos 
automóveis ligeiros, na ida para o 

trabalho ou estudo   2001 Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 
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INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 

O presente capítulo pretende identificar as principais infra-estruturas de transporte existentes ou 

previstas por concelho e quantificar a superfície de solo afecta às mesmas. 

A identificação da rede rodoviária principal que serve o concelho (constituída por itinerários principais 

IP’s, Itinerários complementares IC’s, estradas regionais R e estradas nacionais N) permite apreender 

as ligações rodoviárias existentes aos concelhos vizinhos e ao território envolvente. Geralmente, a uma 

localização geográfica mais próxima do litoral corresponde também um melhor nível de cobertura de 

infra-estruturas rodoviárias. 

A identificação da rede ferroviária que abrange o concelho permite a quantificação da oferta deste modo 

de transporte e o conhecimento das ligações existentes aos centros urbanos mais próximos.  

As infra-estruturas ferroviárias têm sido aprovisionadas de acordo com critérios específicos e locais, 

uma vez que ainda não existe uma Política Nacional de Transporte Ferroviário. 

Em termos de superfície tomada por modo de transporte, entendeu-se adoptar a seguinte metodologia: 

medir e quantificar a superfície ocupada pelas infra-estruturas rodoviárias localizadas no concelho, 

obtendo dessa forma a importância relativa da ocupação modal na área de estudo (‰).  

A medição da superfície ocupada por modo de transporte constitui um valor representativo da provisão 

de infra-estrutura no concelho. Contudo, é importante realçar que a provisão de infra-estruturas de 

transporte representa a capacidade física de oferta do município por modo de transporte, o que por 

vezes não é sinónimo de utilização por modo de transporte ou de distribuição modal. 

A quantificação da superfície afecta às infra-estruturas rodoviárias foi efectuada a partir da medição 

relativa aos itinerários principais e complementares, não tendo sido contabilizada a superfície ocupada 

por outras estradas e arruamentos.  

A superfície das infra-estruturas afectas ao modo ferroviário não foi contabilizada. 

 

 

 

 

 

Rede Rodoviária 

A rede rodoviária principal que abrange o concelho de Guimarães é constituída pelos itinerários IP9/A11 

e IC5/A7 e pelas estradas EN206, EN101, EN101-2, EN105, EN106, EN207, EN207-4, EN309 e EN310.  

A A11/IP9 assegura a ligação do concelho à A3/IP1 a oeste e a A7/IC5  à A3/IP1 e a A28/IC1 a 

sudoeste. O itinerário complementar IC5/A7 estabelece a ligação de Guimarães ao litoral e ao interior, 

respectivamente. O troço Guimarães – Amarante do IP9/A11 e a ligação de Guimarães a Fafe através 

da A7/ IC5 ainda não estão completos; 

A EN206 assegura a ligação do litoral (Vila do Conde) a Trás-os-Montes (Bragança), estabelecendo 

ligações com Fafe e Vila Pouca de Aguiar. 

A EN101 estabelece a ligação do concelho a Braga (Noroeste) e a Felgueiras (sudeste), a EN105 

assegura a ligação de Guimarães a Santo Tirso (sudoeste), a EN106 a Paredes (sul) a EN207-4 a 

Póvoa de Lanhoso, a EN310 faz a ligação a Famalicão (sudoeste) e à Póvoa de Lanhoso (norte) sem 

passar pela cidade de Guimarães e a EN309 assegura  ligação a Braga (norte) e a Fafe (este). 
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DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

 
REDE RODOVIÁRIA 

Maio 05 Elaboração própria a partir de dados da EP 

 
 

Os itinerários A7/IC5 e A11/IP9 em Guimarães ocupam uma área total de cerca de 2908429.5 m 2 , o 

que corresponde a cerca de 12 %o da área total do concelho.  
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Transporte público colectivo 

A rede de transportes públicos no município de Guimarães é constituída por dois sub-sistemas com 

uma cobertura distinta, em termos de território e serviço 

 
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

 

Rede de Transportes Públicos no 
concelho de Guimarães e percentagem 

de activos e estudantes que usa o 
transporte público na deslocação para o 

trabalho ou estudo 
Maio 05 

Elaboração própria a partir de 
dados do INE e da DGTT/DTN 

 

 
 

O transporte público a nível urbano é da responsabilidade dos Transportes Urbanos de Guimarães 

(TUG) e desenvolve-se fundamentalmente fora dos limites da cidade, tornando assim difícil planear e 

criar infra-estruturas rodoviárias para o ajuste progressivo da rede de transportes públicos às 

transformações do uso dos solos. 

A expansão da rede está estruturada ao longo dos principais eixos que servem o concelho, 

nomeadamente na direcção este (EN101), norte (EN207-4 e EN101), Oeste (EN206), Sul (EN105). 

A rede é constituída por 13 linhas que se desenvolvem radialmente no perímetro urbano e 5 que 

atravessam esse perímetro. A extensão total dessas linhas é de 253.3 Km 

 

São oito os operadores particulares de carácter regional que apresentam carreiras com um elevado 

índice de frequência: 

 - Transcovizela 

 - Auto-Mondinense, Lda 

 - ARRIVA: 

 João Carlos Soares & Filhos 

AMI 

Abílio da Costa 

 - Auto-Viação Landim, Lda. 

 - Esteves, Braga & Andrêa, Lda. 

 - Rodoviária D’Entre Douro e Minho, S.A. 

 

No entanto, a procura por transporte público na área de cobertura da rede urbana é baixa, situação que 

se verifica também noutras áreas do concelho, sujeitas a um tipo de cobertura de carácter mais 

periurbano ou mesmo interurbano.  

Esta rede de forma radial e centro na cidade Guimarães é assegurada por diversos operadores privados 

que estabelecem as já mencionadas ligações interurbanas, mas também intra-concelhias.  
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TRANSPORTES FERROVIÁRIOS 

 

DESIGNAÇÃO CONCELHO 
GUIMARÃES 

DATA FONTE 

 

 
REDE FERROVIÁRIA  

NORTE Maio 05 Elaboração própria a partir de dados da REFER

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 

DATA FONTE REDE FERROVIÁRIA  
GUIMARÃES 

Maio 05 Elaboração própria a partir de dados da REFER

 
 

 

Guimarães é servido pela linha de Guimarães que deriva da Linha do Minho em Lousado. A infra-

estrutura ferroviária que serve o concelho é explorada pela CP que garante, em dias úteis,  

- 1 ligação diária (ida e volta) Lisboa-Guimarães em serviço inter-cidades; 

- 13 ligações diárias de Guimarães para o Porto e 12 ligações diárias no sentido inverso, em serviço 

suburbano, sendo a sua frequência de uma hora nas horas de ponta e de duas nas restantes. 

A sua estreita ligação com o concelho do Porto tem levado ao crescente uso deste modo para como 

fluxo de activos e estudantes entre as duas regiões. 
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 DIAGNÓSTICO POLÍTICA URBANA 

INFRA-ESTRUTURAS 

Rede Viária 

− Intensa actividade lateral e elevado número de inserções 
que originam constantes movimentos de viragem, 
manobras de recurso e de atravessamento 

− Faixas adjacentes não dimensionadas para tão intensa 
actividade, originando por vezes estacionamento selvagem 
e comprometendo o escoamento 

− Baixas velocidade de circulação 

− Definir espaços confinantes e criar corredores laterais de apoio à via e de acordo as actividades 
existentes. 

− Integração da circular urbana com todo o movimento municipal 

Transportes Públicos Rodoviários 

− Os inter-urbanos entram no perímetro urbano fazendo 
concorrência com os transportes urbanos e aumentando o 
trânsito rodoviário 

− Elevada frequência de transportes, pontos de paragem e 
falta de infra-estruturas de apoio, originam movimentos de 
“pára arranca”, característicos de arruamentos 

− Impedir os inter-urbanos de recolher passageiros dentro do perímetro urbano, com excepção dos 
operadores com circuitos locais, combatendo-se assim a concorrência desregrada existente em termos 
de taxas tarifárias 

− Ajustar os horários de transportes escolares urbanos e inter-urbanos 
− Garantir acessibilidade às populações rurais, recorrendo-se, se necessário, a incentivos aos operadores 
− Reorganizar e adequar os abrigos e baias de paragem às condições actuais 
− Reajustar e desenvolver a rede urbana de transportes de forma a consolidar os TUG dentro do 
perímetro urbano servindo as áreas em expansão e prolongar certas linhas de forma a servir potenciais 
pólos de atracção 

− Proceder a alterações nas linhas do TUG garantindo o “interface” com os outros meios de transporte 

Rede Ferroviária 
− Via larga que deriva da linha do Minho e privilegia o 
acesso ao Porto 

− O acesso ao concelho de Braga por esta via torna-se 
difícil  

− Criação de atractivos à população para que esta se torne uma via bastante utilizada nas ligações à AMP 
(Área Metropolitana do Porto) 

− Inexistência e descoordenação entre as várias infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias existentes 
− Criar um interface na estação de caminhos-de-ferro e com a central de camionagem 

Rede de Corredores de Bicicletas e 
a Pé 

− Interligação da rede de corredores de bicicletas e 
circulação a pé com os espaços verdes no Parque da 
Cidade 

− Privilegiar zonas de circulação a pé e de bicicleta  
− Fomentar a circulação pedonal na cidade principalmente na zona histórica 
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ACESSIBILIDADE 

Se bem que a acessibilidade é tradicionalmente medida recorrendo aos tempos de viagem, tentando os 

agentes de planeamento minimizá-los, uma reavaliação do conceito poderá ser necessária. 

Um efeito retroactivo negativo consequente da diminuição dos tempos de percurso é tornar viável fixar 

residência a distâncias cada vez maiores dos locais de trabalho, estudo, lazer e serviços (das 

centralidades) aumentando o consumo de energia. 

Justifica-se assim que a acessibilidade seja também medida em função do espaço. 

A evolução ao longo do tempo da distância média percorrida por viagem está intimamente ligada à 

ocupação do solo e à localização dos locais de residência, trabalho e lazer. A tendência para a 

concentração de áreas de trabalho e comércio em zonas periféricas torna-se especialmente gravosa na 

medida em que é um incentivo – por necessidade – ao uso do automóvel.  

As distâncias percorridas são um indicador básico dos gastos energéticos relacionados com o sector 

dos transportes que, como se sabe, é um dos sectores que mais recursos deste tipo consome. 

Um aumento das distâncias percorridas provoca um maior dispêndio energético através de dois 

mecanismos complementares, que ditam um aumento quase exponencial dos consumos. 

O primeiro destes mecanismos é o mais óbvio; o consumo de combustível de um qualquer modo de 

transporte motorizado aumenta de modo mais ou menos linear com a distância percorrida. 

O segundo mecanismo relaciona-se com a mudança na estrutura da procura modal. Esta mudança 

estrutural prende-se com a alteração na escolha modal que é feita individualmente quando se pretende 

percorrer determinadas distâncias, facto que, se se infere intuitivamente, é também sustentando pelos 

dados obtidos no inquérito realizado – à medida que o espaço a percorrer cresce, há uma procura maior 

dos modos motorizados, perdendo expressão os modos mais limpos. 

Esses dados, que serão analisados em seguida, demonstram uma clara relação entre distância de 

viagem percorrida e modo, podendo estabelecer-se quase directamente a correlação entre 

determinados intervalos de distância e o modo de transporte que os viajantes seleccionam 

individualmente. 

Existem também questões de equidade a ter em conta ao analisar estes dados. É particularmente 

importante que a acessibilidade seja real para aqueles que não têm possibilidade de utilizar um 

automóvel. 

A população não motorizada – ou seja, aqueles que não possuem um automóvel no seu agregado 

familiar – é especialmente penalizada por um baixo grau de acessibilidade. Sendo os tempos de viagem 

para outros modos que não o automóvel geralmente superiores, é essencial que as distâncias a 

percorrer para o acesso ao trabalho, estudo e serviços, sejam minimizadas, para que os tempos de 

viagem se mantenham dentro de valores aceitáveis. 

Para avaliar o acesso aos serviços básicos (trabalho, educação, compras e serviços) foi realizada uma 

análise dos resultados obtidos com o inquérito à população residente e também aos resultados dos 

Censos de 1991 e de 2001. 

A análise destes últimos baseou-se nas respostas da população activa e estudante quanto ao seu local 

de trabalho ou estudo, tendo-se admitido a priori que um aumento da população que trabalhava ou 

estudava fora da sua freguesia de residência era um indicador, per proxi, das distâncias percorridas no 

trajecto. 

Apesar de estes dados só incidirem sobre as viagens pendulares, foram considerados extremamente 

relevantes na medida em que permitem uma comparação temporal, permitindo de algum modo 

caracterizar as dinâmicas do sistema e, portanto, uma aferição mais correcta das tendências de 

(in)sustentabilidade. Acrescente-se ainda que as viagens pendulares têm um grande peso no cômputo 

do total de viagens efectuadas. 
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DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

 

Percentagem da população que 
demora menos de 30 minutos a 
chegar ao local de trabalho ou 

estudo – 1991 
Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 

 

 
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

Percentagem da população que 
demora menos de 30 minutos a 
chegar ao local de trabalho ou 

estudo – 2001 
Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 

 



 

 

 
 62 

 
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GUIMARÃES 
DATA FONTE 

 

Variação da percentagem da 
população que demora menos de 
30 minutos a chegar ao local de 

trabalho ou estudo 
Maio 05 Elaboração própria a partir de dados do INE 

 



 

 

 
 63 

TABELA 5 -  MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DAS VIAGENS, COMPARANDO O DESTINO E A 
DISTÂNCIA PERCORRIDA 

 DESTINO 

DISTÂNCIA  

NA PRÓPRIA 

FREGUESIA 

OUTRA FREGUE 

SIA DO MUNICÍPIO 
OUTRO CONCELHO

Menos de 1 km 67,8% 0,9% 0,0% 

Entre 1 e 5 kms 17,6% 27,3% 2,7% 

Entre 5 e 10 kms 7,6% 36,8% 9,1% 

Entre 10 e 30 kms 2,3% 21,1% 58,2% 

Entre 30 e 100 kms 0,5% 0,2% 27,3% 

Mais de 100 kms 0,0% 0,0% 0,0% 

Ns / Nr 4,3% 13,7% 2,7% 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

 

 

TABELA 6 -  ESTIMATIVA DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS PERCORRIDAS POR DESTINO DE VIAGEM 
(KM) 

NA PRÓPRIA FREGUESIA 
OUTRA FREGUESIA DO 

MUNICÍPIO 
OUTRO CONCELHO12 

2,3 9,2 23,9 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

 

 

 

 

TABELA 7 -  VARIAÇÃO DA PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO TRABALHADORA OU ESTUDANTE 
SEGUNDO O LOCAL DE RESIDÊNCIA ENTRE 1991 E 2001 

NA FREGUESIA ONDE RESIDE
NOUTRA FREGUESIA DO 

CONCELHO ONDE RESIDE 
NOUTRO CONCELHO QUE NÃO 

AQUELE ONDE RESIDE 

-9,85% 3,50% 5,59% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INE 

 

O aumento das distâncias percorridas nas viagens sistemáticas é apoiado pelos dados, se tomarmos 

como premissa o raciocínio feito. 

Esta tendência pode considerar-se como uma dinâmica de insustentabilidade, levando a uma 

diminuição da acessibilidade e ao aumento do consumo de recursos, o que, da perspectiva em que é 

feita a análise, poderá ser um entrave ao desenvolvimento sustentável do município. 

Como utilizadores finais, a população que se desloca recorrendo ao transporte público constitui um 

avaliador fidedigno da qualidade do serviço. A percepção da qualidade deste tipo de transporte por 

parte da população é, mais que qualquer outro factor, determinante na aferição da mesma. 

De modo a serem feitas comparações mais directas, quer entre concelhos, quer entre indivíduos com 

diferentes perfis no mesmo concelho, adoptou-se um índice abstracto para representar o grau de 

satisfação com os transportes públicos denominado Índice de Satisfação13  

A tabela 8, indica o grau de satisfação com os serviços de transporte público no município. 

O grau de satisfação com o transporte público no concelho de Guimarães é razoável, tendo-se 

registado um número de respostas positivas superior ao de respostas negativas. O índice de 

satisfação, contudo, não atinge os 51 pontos, pelo que se poderá afirmar que Guimarães, do ponto de 

vista do utilizador, tem um sistema de transporte público satisfatório. 

TABELA 8 -  GRAU DE SATISFAÇÃO COM O TRANSPORTE PÚBLICO 

NADA SATISFEITO
POUCO 

SATISFEITO 
BASTANTE 
SATISFEITO 

MUITO 
SATISFEITO 

ÍNDICE DE 
SATISFAÇÃO 

12,3% 31,8% 49,2% 6,8% 50,14 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 
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O acesso da população ao transporte público pode ser medido pelos tempos de percurso, a pé, até à 

paragem mais próxima do local de residência do inquirido. A proximidade das paragens de transporte 

público tem uma grande influência na percepção da qualidade do sistema em si. Além disso, é de 

grande importância que a acessibilidade ao transporte colectivo se mantenha, garantindo que as 

camadas da população que não possuem um automóvel ou não podem conduzir – os mais novos, os 

mais velhos, os doentes – consigam aceder a um meio de transporte colectivo com a máxima 

facilidade. Ao diminuir a possibilidade de, em tempo útil, se poder aceder o transporte público, diminui-

se a atractividade do mesmo como alternativa ao transporte individual e simultaneamente a qualidade 

de vida daqueles que, de facto, o precisam de usar nas suas deslocações diárias. 
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Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

GRÁFICO 10 -  PROXIMIDADE DE PARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Só uma minoria dos inquiridos (3,8%) afirmou demorar mais de 15 minutos, a pé, desde o local de 

residência à paragem de autocarro ou carreira mais próxima, o que revela uma adequada densidade 

da rede de transporte público. Contudo, menos de metade afirmou que o tempo gasto no trajecto era 

inferior a 5 minutos, reflectindo de certo modo o modelo de dispersão territorial do concelho, que não 

permite uma relação de proximidade. 

De modo a confirmar a importância da distância às paragens como factor de avaliação da qualidade do 

transporte público colectivo apurou-se qual a avaliação feita relativamente à resposta quanto à 

proximidade da paragem. 

 

TABELA 9 -  RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO COM O TRANSPORTE PÚBLICO E PROXIMIDADE 
DE PARAGEM 

 SATISFAÇÃO

PROXIMIDADE  

NADA 
SATISFEITO 

POUCO 
SATISFEITO 

BASTANTE 
SATISFEITO 

MUITO 
SATISFEITO

ÍNDICE DE 
SATISFAÇÃO

Menos de 5 minutos 15,8% 26,9% 50,9% 6,4% 49,32 

Entre 5 e 15 minutos 7,3% 35,2% 50,5% 7,0% 52,38 

Mais de 15 minutos 22,2% 37,0% 37,0% 3,7% 40,74 

Ns/Nr 12,5% 45,0% 32,5% 10,0% 46,67 

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

 

Se bem que o índice de satisfação daqueles que afirmaram que a paragem mais próxima do local de 

residência demora 15 ou mais minutos a ser alcançada é inferior ao daqueles que demoram menos de 

5 minutos para fazer o mesmo tipo de trajecto, o mesmo não se passa em relação ao índice de 

satisfação destes últimos em relação aos inquiridos que responderam “entre 5 e 15 minutos”. 

Uma interpretação, se bem que especulativa, poderá ser a de haver uma diferença no tipo de serviço 

mais utilizado por cada um destes dois grupos, que no primeiro caso, poderá oferecer uma rede mais 

densa, mas que comparativamente ao segundo caso não é percebida como de melhor qualidade. 

Deve ser dada também importância à percentagem daqueles que não responderam ou não sabiam 

responder a esta questão.  

O desconhecimento da localização das paragens pode revelar, da parte do indivíduo, um sub-

aproveitamento das oportunidades modais à sua disposição, o que pode influenciar negativamente, no 

contexto da sustentabilidade, a distribuição modal.  
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A justificação para a falta de conhecimento da localização das paragens pode ocorrer por diversos 

motivos. O indivíduo só raramente, ou mesmo nunca, utiliza o transporte público e, portanto, por falta 

de necessidade, nunca procurou as paragens. Associado ao primeiro motivo, uma outra justificação: as 

paragens localizam-se tão longe do seu local de residência que o indivíduo desconhece por completo 

onde se poderão localizar.  

 

A questão de serem as camadas mais desfavorecidas as prejudicadas no que concerne ao acesso ao 

transporte público e concomitantemente, as que dele mais necessitam é pertinente, e é confirmada 

pelos dados constantes da tabela 10 e do gráfico 11. 

 

TABELA 10 -  RENDIMENTOS DO AGREGADO DO INQUIRIDO, SEGUNDO O USO DO 
AUTOMÓVEL PARA DESLOCAÇÕES PESSOAIS 

 NÃO TEM 
MENOS 
DE €300 

ENTRE 
€301 E 
€600 

ENTRE 
€601 E 
€900 

ENTRE 
€901 E 
€1500 

ENTRE 
€1501 E 
€3000 

MAIS DE 
€3000 

MÉDIA 

Não usa 

habitualmente 
0,7% 6,8% 28,2% 30,7% 29,2% 3,3% 1,1% € 801,2 

Usa 

habitualmente 
0,0% 0,6% 7,6% 26,4% 35,1% 25,5% 4,8% € 1.228,9

Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 
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Fonte: Elaboração própria a partir do inquérito realizado pelo Instituto Sondaxe para o Eixo Atlântico (ano 2004) 

GRÁFICO 11 -  NÍVEL DE RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR DOS INQUIRIDOS 
QUE UTILIZAM HABITUALMENTE O AUTOMÓVEL E DOS QUE NÃO O UTILIZAM 
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   Nota: O centro de saúde de Oliveira do Castelo já não existe. Em 2004 abriu um novo centro de saúde em Urgezes. 
 



 

 

 
 67 
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   Nota: A EB 2,3 referida no mapa na freguesia de Abação (São Tomé) não existe. 
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INDICADOR VALOR 
ACTUAL VALOR MÉDIO DO E21 VALOR DESEJADO 

PADRÕES DE MOBILIDADE    

 Nº médio de Viagens diárias 1,73 1,61 

 
 

 
Relação entre o número de indivíduos que se desloca 
para o trabalho a pé em relação aos que o fazem em 
automóvel ligeiro particular 

1,0/1,4  Aumentar o nº de deslocações a pé 

Evolução do número de veículos por 
família 40,4% 40,4% 

Taxa de Motorização 
(1991-2001) Evolução do número médio de 

veículos por indivíduo  
65,7% 59,0% 

 

 Taxa de Ocupação 1,38 1,37 

 
 
 
 

 % de Utilização de Transporte Público no Concelho 
(Julho 2004) 19,2% 17,2% 

 

ACESSIBILIDADE 
                     Proximidade a serviços    

 1500 metros                 Hospital 35,2%  

 400 metros                   Centros e Extensões de Saúde 29,6%  

 

Ensino Pré-Escolar 25,5% - 

Ensino Primário 58,63% - a 600 metros 

Ensino Secundário 22,81% - 

 

400 metros Equipamentos Desportivos 30,25% - 
 

400 metros Equipamentos Culturais 21,4% - 
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1 Como actividade de transporte entenda-se o transporte de mercadorias e passageiros, medido pelo volume de carga e passageiros 

transportados e pelas distâncias percorridas a fazê-lo. 

2 O conceito de acessibilidade aqui exposto difere do tradicionalmente invocado; adiante o conceito será definido de forma mais exaustiva. 

3 Custos impostos à sociedade pelo utilizador e não pagos (através de taxas e impostos, por exemplo). 

4 Agência Europeia do Ambiente, “External Costs of Transport", INFRAS/IWW (2000). 

5 Este é um cenário possível, não uma afirmação do que se esteja actualmente a passar. A prazo, contudo, esta dinâmica terá, com certeza, 

efeitos observáveis, e que tenderão para o cenário descrito 

6 Sobre a rede viária pelo aumento ou diminuição do tráfego; sobre o espaço público pela competição pelo solo, nomeadamente para 

estacionamento. 

7 Em solo urbano consolidado é menos provável que se façam alterações profundas à rede viária devido às restrições impostas pela malha 

pré-existente. Continua válida, contudo, a afirmação relativa à procura de espaço para estacionamento. 

8 Exemplificando, se um condutor partilhar o seu automóvel com um passageiro, e este último passar a usar o seu próprio veículo para fazer a 

mesma deslocação, o número de veículos-quilómetros (distância percorrida por um veículo) duplicará, mantendo-se constante o número de 

passageiros-quilómetro (distância percorrida por um passageiro). 

9 EEA, 2002 

10 idem 

11 as estimativas ‘baixa’, ‘média’ e alta foram calculadas tomando um número de ocupantes por veículo igual a três, quatro e cinco, 

respectivamente. Admitiu-se que o número de passageiros de um automóvel era no máximo igual a cinco. 

12 Este valor deve ser tomado como indicativo devido a uma representatividade estatística relativamente baixa. 

13 Este índice não tem uma formulação académica, sendo apenas o modo encontrado para permitir uma análise comparativa. Pode ser 

calculado através da fórmula: (PS+2xBS+3xMS)/3, onde PS é a percentagem de respostas “Pouco Satisfeito”, BS a percentagem de 

respostas “Bastante Satisfeito” e MS, “Muito Satisfeito”. O resultado varia entre 0 e 100, correspondendo o valor 0 a 100% de respostas “Nada 

Satisfeito” e o valor 100 a 100% de respostas “Muito Satisfeito”. 


