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A CIDADE DIVERSA E COMPLEXA

A Euro-Região

“Nós, cidades, tentaremos criar empregos que favoreçam a sustentabilidade das comunidades, no

Importa comparar a economia do Norte de Portugal com a da Galiza, no sentido de analisar a Euro-

sentido de reduzir o desemprego. Ao procurarmos atrair ou criar empregos, avaliaremos os seus efeitos

Região como um todo. A partir da década de 90, a Galiza e o Norte de Portugal atravessaram um

de oportunidade em termos de sustentabilidade, de modo a encorajar a criação de empregos e de

intenso processo de convergência em relação à média de desenvolvimento da Europa dos quinze.

produtos viáveis de acordo com os princípios da sustentabilidade”.

Entretanto, e não obstante o eventual enviesamento trazido pela alteração do sistema contabilístico

O princípio da equidade social tem uma ligação muito estreita com a necessidade de inter-relação entre

regional sobre a comparação internacional, parece existir consenso no sentido de reconhecer que o

a ecologia e economia. A sustentabilidade económica deve ser alcançada através da gestão mais

processo de convergência começa a desacelerar nos últimos anos da década. Só por si, este facto é

eficiente dos recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e privados, numa perspectiva

preocupante, na medida em que coincide com uma fase de forte aumento da taxa média de crescimento

de crescimento económico e preservação ambiental. Estas considerações permitem concluir que, para

na Europa. O ano 2000 constituiu uma espécie de confirmação do final de um ciclo, muito

tornar eficaz a sustentabilidade do desenvolvimento, há que ter em conta a noção de crescimento

especialmente no caso do Norte de Portugal. De facto, assiste-se a uma descida persistente da posição

económico e a ideia de bem comum, tido como um efectivo valor económico de que cada indivíduo tem

relativa da Região Norte face ao nível europeu, evolução essa que se tem acentuado a partir desse ano.

uma quota-parte estimada num valor conhecido.

A Galiza e o Norte de Portugal evidenciam características comuns em termos do seu perfil sócio-

Importa, neste sentido, integrar princípios como a sustentabilidade económica com conceitos como a

económico, nomeadamente um grau de desenvolvimento comparativamente baixo, um fraco

complexidade das actividades económicas, entendidas como organismos que se interligam, sendo

desenvolvimento terciário e uma fragilidade demográfica, que se traduz na descida da taxa de ocupação

capazes de acumular informação.

turística nos últimos anos em que as taxas de crescimento económico foram boas. Não obstante,

Os indicadores de complexidade permitem caracterizar a mistura de actividades e funções urbanas, que
definem a potencialidade de uma nova economia. Ao nível da actividade económica e comunicação
entre agentes, a complexidade procura o aumento da mistura de usos e um incremento das relações
entre portadores de informação. A proximidade de interacção entre agentes complementares e o
aumento da probabilidade de contacto entre agentes diversos permite uma aproximação a um dos

persistem diferenças claras entre as duas componentes da Euro-Região: as taxas de desemprego são
tradicionalmente mais baixas na Região Norte, o que indicia estruturas de organização industrial
diferentes e níveis de produtividade díspares. De facto, a taxa de desemprego na Galiza é de 12,6% em
2003 quando no Norte de Portugal era de 6,8%. Já a taxa de actividade é de 62,5%i no Norte do país e
de 53,1% na Galiza (INE Portugal e INE Espanha).

conceitos básicos da cidade complexa: a criatividade. Os indicadores principais que permitem essa

Em termos de emprego – e em relação à média europeia – a estrutura económica da Euro-Região

aproximação são a densidade de actividades e a definição dos eixos de desenvolvimento económico

mostra o predomínio relativo das actividades primárias (agrícolas principalmente) e industriais,

especializados.

paralelamente a um peso ainda relativamente baixo do sector terciário. Em 2001, a média europeia em

As estratégias urbanas que permitem aumentar o índice de diversidade (H) são as que procuram o
reequilíbrio da mistura de usos e funções a partir de uma redefinição das condicionantes urbanísticas,
que se baseiam no reconhecimento dos principais eixos de desenvolvimento económico. Indicadores

termos de afectação de emprego era de 66,5% no sector terciário (serviços), 28,9% na indústria e 4,3%
na agricultura. Na Galiza e no Norte Portugal, estes valores representavam, para os respectivos
sectores, 52,4% e 42,4%; 29,6% e 45,2%; 17,9% e 12,4% (INE Portugal e INE Espanha).

específicos como a autocontenção e auto-suficiência permitem uma aproximação à necessidade de

Em termos globais, a Galiza e Portugal têm estruturas produtivas mais complementares do que rivais.

políticas de habitação e formação, que se aprofundam no eixo da estabilidade.

Mas também – traço fundamental em termos de caracterização do contexto e para uma correcta

Entendeu-se assim analisar a estrutura económica concelhia tendo em conta os eixos estruturantes do
município e os conceitos de mistura de usos e diversidade, que permitem entender as dinâmicas das
actividades económicas através da sua georreferenciação. O diagnóstico da situação compreende as
dinâmicas económicas em estreita relação com o uso do solo e consequente compactação do território.

interpretação dos dados desagregados – têm modelos e dinâmicas de desenvolvimento completamente
distintos: enquanto a Galiza se apoia num modelo exógeno e na grande empresa, o tipo de
desenvolvimento do Norte de Portugal tem um carácter mais endógeno e apoiado fundamentalmente
em pequenas e médias empresas (PMEs).
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À semelhança do que se passa ao nível europeu, também a integração dos dois mercados aumentou
fortemente nos últimos anos, embora de forma assimétrica: a penetração galega no Norte do país não
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também se tem intensificado, embora os fluxos de investimento directo intra-regional não assumam

Tâmega

ainda valores significativos.
A diferença salarial e de produtividade entre as regiões transfronteiriças em causa são dois factores
essenciais para a compreensão das dinâmicas sociais e económicas e para o reconhecimento de
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possíveis estrangulamentos. Acontece que, se compararmos as médias salariais com as nacionais em
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cada uma das regiões, verificamos que a diferença entre os valores é muito superior na Galiza.
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Preocupante é igualmente o nível de produtividade (aparente) do trabalho (VAB/Emprego), que é
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também muito mais elevado na Galiza. A trajectória económica do Norte do país tem consistido num
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GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS NA EURO-REGIÃO

Em síntese, das mais de 500 mil empresas existentes na Euro-Região, 67% localizam-se no Norte de
Portugal, surgindo o Grande Porto como centro empresarial nuclear desta região.
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GRÁFICO 2 – TROCAS COMERCIAIS POR SECTORES NA EURO-REGIÃO
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Inequivocamente, é o comércio – com quase 35% das empresas – que constitui a actividade
empresarial mais importante da Euro-Região, seguida pela construção e pela indústria transformadora.
No entanto, a Galiza está claramente mais terciarizada em termos de estrutura económica.
Uma elevada percentagem das relações comerciais entre Portugal e Espanha corresponde a trocas
intra-Euro-Região. As importações galegas da Região Norte pesam cerca de 70% nas relações entre
Portugal e a Galiza. Contudo, esta importância reduz-se substancialmente quando se compara as
exportações da Galiza apenas para o Norte de Portugal.
Constata-se um contínuo aumento das relações comerciais entre a Galiza e o Norte de Portugal, que
resultam em saldos comerciais favoráveis à Galiza. Não obstante, a balança comercial da Região Norte
foi positiva enquanto que a galega foi negativa. Por outro lado, o Norte tem uma economia muito mais
aberta e por isso particularmente vulnerável a flutuações desfavoráveis das economias dos seus
principais clientes (Alemanha, Espanha, França e Reino Unido).
A zona Norte de Portugal é o terceiro destino em termos de volume de negócios para a Galiza,
enquanto a Galiza ocupa o quinto lugar no ranking da região portuguesa.
O maior volume de trocas transfronteiriças dá-se nos sectores têxtil e de confecção, de produtos
agrícolas, de pecuária e da pesca, e de metais, por esta ordem. Destacam-se as saídas do Norte de
Portugal para a Galiza dos produtos têxteis e de confecção, enquanto que no caso dos produtos
agrícolas, de pecuária e da pesca a maior quantidade de trocas se dá no sentido inverso.
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EIXOS DE DESENVOLVIMENTO

Neste sentido, ao longo dos últimos anos tem-se verificado uma preocupação por parte do município em
diminuir a poluição oriunda da industria têxtil, com a criação do SIDVA - Sistema Integrado de

Guimarães integra-se no Vale do Ave, uma zona caracterizada pela forte presença de empresas ligadas
à indústria têxtil, preponderante em concelhos como Famalicão, Guimarães e Trofa. Ao nível do
emprego no sector secundário, o VAB (Valor Acrescentado Bruto) do Vale do Ave corresponde a 162,7
milhares de pessoas em 2001, um valor superior ao verificado em qualquer sub-região do Norte, com

Despoluição do Vale do Ave. Várias empresas têm colaborado no sentido de cumprir as normas
ambientais estabelecidas para os seus sectores de actividade no que diz respeito à descarga de águas
residuais. No que diz respeito à certificação, segundo a Associação de Empresários de Portugal, o
número de empresas certificadas é diminuto e ao nível ambiental é mesmo nulo.

excepção do Porto. Também o VAB a preços de base do sector secundário é superior ao valor de
qualquer uma das sub-regiões, salvo o caso do Grande Porto. O Vale do Ave assume uma grande

O atrás exposto evidencia a vulnerabilidade do tecido empresarial de Guimarães e respectiva

importância para a economia portuguesa, com um forte nível de industrialização.

dependência de um sector industrial específico (têxtil) bem como do baixo nível de qualificação
populacional activa. Teve lugar no concelho um “boom” da indústria têxtil, geradora de (quase) pleno

Guimarães é marcadamente um concelho com uma taxa de industrialização elevada, integrado num
cluster de indústria têxtil. Ao nível do emprego, este sector de actividade tem um peso superior a 44% e
corresponde a 17,5% das empresas. A grande concentração de empresas desta natureza existente em
Guimarães levou à especialização numa única área de actividade, o que poderá representar um
problema estrutural complexo, devido às diferentes oscilações do mercado internacional, que resultam
em épocas de baixa que podem marcar o aumento em série do número de falências. O facto da mãode-obra ser pouco especializada surge também como um problema estrutural grave, condicionando
toda a indústria têxtil em volta de um núcleo com poucas qualificações e sem perspectivas de futuro.
Uma vez que este concelho sempre teve um carácter extremamente industrial, com uma taxa de
desemprego inferior à verificada na maioria dos concelhos estudados, potenciou uma população activa
sem estudos e uma mão-de-obra barata. A evolução da conjuntura internacional e o aumento das
falências verificadas por todo o país tiveram um grande impacte na actividade do concelho, virada única

emprego e uma actividade económica intensa, potenciando a proliferação de pequenas e médias
empresas bem como de pequenos armazéns por todo o concelho. Estas actividades estavam em
conformação com uma rede fina de sub actividade industrial, quase como sub-empreitadas, que
alimentavam a actividade têxtil intensa e permitiu, nomeadamente ao nível do retorno económico e
emprego criado, o afunilamento do sector secundário na actividade têxtil. Também se verifica o
progressivo afastamento da população da actividade agrícola (agora quase doméstica) e com o
agravamento do uso dos recursos hídricos, surge a realidade da pouca sustentação efectiva da
competitividade produtiva e saber como mais valia específica da indústria concelhia, e a consequente
perda de emprego e o aumento das preocupações ambientais e infra-estruturais e exigências
tecnológicas e de conhecimento. Por tudo isto, embora o concelho apresente debilidades económicas e
de organização e dependência do sector secundário, Guimarães reserva um potencial de crescimento e
afirmação grande, destacando-se:

e exclusivamente para uma área específica. Apesar deste factor, começam nos últimos anos a emergir
algumas empresas com um nível de qualificação mais elevado e consequentemente com um alto nível

- a Universidade do Minho como elemento indutor e contagiante de saber. Saber que significa instrução,

de competitividade.

melhorando a formação base da população, investigação, enquanto auxílio às actividades na inovação
tecnológica e novas técnicas e meios produtivos, formação, possibilitando novos quadros técnicos

Nota-se também a forte presença de micro e pequenas empresas na estrutura empresarial do concelho,
com 78% dos estabelecimentos a terem menos de dez trabalhadores. Apenas 0,2% das empresas têm

jovens e qualificados assim como a actualização e formação contínua dos quadros técnicos actuais, e
cultura na capacidade de atrair eventos, congressos e seminários.

mais de 500 trabalhadores. A existência de muitas pequenas e médias empresas (PMEs) poderá ter
uma relação estreita com o facto de muitas das unidades que existem actualmente terem surgido na

- o Parque de Ciência e Tecnologia, como elemento congregador de actividades e saber especializado,

sequência de uma parte da população activa por conta de outrem ter optado por trabalhar por sua conta

suficientemente atractivo para novos, grandes e qualificados investimentos.

e aberto um negócio na mesma área em que trabalhava anteriormente.

- o turismo, promovendo o concelho, extravasando o centro histórico e evidenciando as potencialidades

O desenvolvimento da economia tornou evidente a necessidade de proceder a uma integração cada vez

de todo o concelho e respectivas especificidades como a rota patrimonial da indústria, as termas de

maior das questões ambientais nos sistemas de gestão, de forma a satisfazer as necessidades sócio-

Caldelas, a Citânia de Briteiros, os equipamentos emergentes.

económicas, optimizando a utilização de recursos, protegendo o ambiente e prevenindo a poluição.
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- o ambiente, como elemento integrante e agregador de uma política que relaciona e conjuga e não que

estabelecia uma relação directa e interessada para determinados vegetais, fazendo tudo para afastar

reparte e autonomiza. Isto é, ao afirmar-se exigente e participativo, o ambiente gera necessidades de

organismos com pragas.

infra-estruturas, qualificação do espaço público, possibilidade de saber que poderão contribuir para a
valorização do concelho.

Quando o Homem abandona os cultivos, o campo enche-se de ervas, depois de arbustos e mais tarde
de árvores que acompanham uma série de organismos animais fazendo com que aumente a
complexidade.

COMPLEXIDADE
À primeira vista, a complexidade é um fenómeno quantitativo, uma quantidade extrema de interacções e

Desta forma, nas sociedades industriais, os cultivos deram espaço à edificação de regiões inteiras,

interferências entre um enorme número de unidades. No entanto, a complexidade não contempla

separando os usos residenciais dos industriais, dos de compra, dos terciários, dos universitários, das

somente quantidades de unidades e interacções, mas também incertezas, indeterminações e fenómenos

áreas lúdicas. É o chamado funcionalismo que destina a função de cada território, com a suposta ideia

aleatórios. De certa forma, a complexidade está sempre relacionada com o azar.

de alcance da racionalidade. Cada função urbana: residencial, industrial, etc. é comparável em termos
de informação organizada com o campo de batata, etc.. e resulta numa simplificação do território onde

Na realidade liga-se a uma certa mistura de ordem e desordem, mistura interna que os sistemas urbanos

os operários só se encontram com operários na zona industrial, os estudantes com estudantes na zona

podem analisar, em parte, fazendo uso do conceito de diversidade. Os organismos vivos e sobretudo o

universitária e pessoas muito parecidas interessadas em questões parecidas em urbanizações de casas

homem e as suas organizações são portadores de informação e acumulam, de forma dinâmica no

unifamiliares.

tempo, características que nos indicam o grau de acumulação de informação e também a capacidade
para influenciar significativamente o presente e controlar o futuro.
O tecido de constituintes heterogéneos (a complexidade) que nos interessa aumentar, são as actividades
económicas, instituições e associações urbanas ou seja tudo o que está organizado e tem influência nos
objectivos estratégicos de uma cidade.

Os excedentes e as mais valias vão parar aos centros urbanos que se convertem em centros de
negócio e que são, por sua vez, os que controlam o território. A sua posição manifesta-se formalmente
com “arranha–céus” e a posição de cada actividade com a ocupação do solo mais central (mais caro).

A complexidade do conjunto destes sistemas urbanos é elevada mas não as partes que o constituem.

As organizações urbanas têm atributos diferentes e desenvolvem actividades também especializadas

Ocupam vastas extensões de território, sendo a melhor estratégia para competir no consumo de

que tornam possível a divisão do trabalho. A maioria dos cidadãos, de forma voluntária ou em

recursos. De facto vão-se substituindo os vegetais por edifícios que são mais rentáveis porque

retribuição, formam parte de uma ou várias organizações urbanas que têm objectivos específicos que se

encarecem o solo e consomem mais materiais, mais energia e mais água. No caso do campo de cultivo

impõem, nas horas de trabalho, aos propósitos dos indivíduos membros da organização. De facto, as

o que se necessita são plantas de crescimento rápido e nos sistemas urbanos estruturas de consumo

organizações urbanas têm o estatuto de pessoas jurídicas, com direitos e deveres similares às pessoas

maior e acelerado. Trata-se de criar novas superfícies urbanizadas muito pouco diversas e recolher

físicas.

frutos de uma organização nova e simplificada. Nestes dois sistemas, a eficiência (a quantidade de
recursos que consomem para manutenção) é uma unidade de informação organizada, muito baixa.

A tendência da complexidade dos sistemas
As sociedades agrárias nas nossas latitudes caracterizavam-se por concentrações urbanas limitadas

Esta é a tendência de cidade que é claramente insustentável pois supõe uma artificialidade urbana,

onde se reuniam grande parte dos excedentes e da complexidade que acarretava o campo. Estes

irreversível da maior parte do território.

núcleos urbanos estavam rodeados por enormes extensões de cultivos. Estes foram, de facto,

As cidades do sul da Europa ganharam ao longo dos tempos uma mistura de usos e funções que as

ecossistemas nos seus primeiros estágios de evolução ou seja áreas muito simples, porque o Homem

caracteriza. Grande parte dos edifícios acolhem diversos usos e cada bairro alberga de tudo e em
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quantidade. A residência, o mercado, a igreja, os serviços, etc., estão próximos e proporcionam a maior
parte das funções urbanas. A complexidade destas cidades é elevada na maior parte do seu tecido.

•

O aumento das probabilidades de contacto entre os “diversos” proporciona uma das
características básicas das cidades complexas: a criatividade.

Nas últimas décadas, algumas delas sofreram uma terciarização aguda do centro e um afastamento
mais ou menos expressivo da população. A estratégia de aumentar a complexidade (sem necessidade
de aumentar a cidade) é a alternativa ao modelo actual que baseia a sua competitividade no aumento
da periferia. A mesma competitividade pode ser alcançada aumentando a informação organizada dos
núcleos actuais sem necessidade de despender de mais espaço e tornando mais eficiente a

Por outro lado, propõe-se aumentar, também, a complexidade dos núcleos urbanos a compactar. O
aumento da diversidade propõe projectar os sistemas naturais da região com maior maturidade. O
ambiente dos sistemas complexos: urbanos e naturais devem manter-se (porque é estratégico) num
sistema dissipativo, delimitado por áreas de cultivos que alimentem ambos os pólos.

organização e os processos de consumo energético. Trata-se de evitar as urbanizações dispersas.
Dentro da estratégia de aumentar a complexidade dos ecossistemas urbanos, há que contar com uma
quantidade similar de informação dos sistemas diferentes. As informações não se somam, multiplicam-

A informação como estratégia de competição

se.

Nos sistemas urbanos, um aumento do PIB e dos indicadores macroeconómicos traduz-se num aumento

A complexidade, um critério básico para o planeamento

do consumo do solo, materiais, água e energia. Os agentes socioeconómicos e políticos procuraram os
mecanismos tecnológicos e organizativos adequados, para incrementar o consumo de recursos e obter,

Desta forma, propõe-se aumentar a complexidade em geral e em determinadas áreas em particular e
que este aumento seja um objectivo da planificação futura da cidade. As razões que justificam este
objectivo são, entre outras, as seguintes:
•

•

como resultado, melhores posições competitivas na concertação nacional e internacional das cidades.
O consumo de energia e materiais seguiu proporções similares, como se os recursos ou os contentores
onde vão parar os resíduos não tivessem limite.

O aumento da complexidade na cidade supõe aumentar a mistura de usos e funções urbanas, o

A actual estratégia competitiva está baseada no consumo de recursos, e entende-se que a vantagem

qual permite um acesso sem restrições à Cidade. Como se constatou para a compactação, a

está do lado de aquele que estiver mais preparado para consumir mais recursos. A estratégia consolida-

distribuição dispersa do território na cidade difusa não permite o acesso à cidade pela maioria

se e engrandece-se com o uso das novas tecnologias, já que estas foram postas ao serviço da

dos cidadãos.

estratégia, globalizando-a.

O aumento da complexidade num espaço limitado supõe um aumento de trajectórias de relação
entre os diversos portadores de informação, o que permite um aumento de sinergias de todo o
tipo, entre elas as próprias economias de aglomeração e urbanização. Por outro lado, os

A sustentabilidade, como se disse, fundamenta-se na redução crescente da pressão sobre os sistemas
de suporte e isso quer dizer, entre outras coisas, reduzir o consumo de recursos e também limitar a
exploração dos ecossistemas.

sistemas compostos de partes heterogéneas compreendem mais circuitos recorrentes

A estratégia para competir utilizada é, pois, crescentemente insustentável. A esta estratégia

reguladores. A proximidade entre complementares (empresas, centros de investigação, centros

chamaremos “estratégia da E” que quer indicar o consumo de recursos representados pelo consumo

de formação, administração, organizações não governamentais, etc..) permite que os recursos

energético.

humanos, tecnológicos e financeiros tenham maior probabilidade de encontro bilateral e de
encontro integral e múltiplo.

6

A questão agora é perguntar-se há estratégia para competir. A resposta é sim, se aplicarmos os

A competitividade, que é consubstancial à própria vida, é a tensão vital de qualquer sistema. Está

princípios que derivam da evolução da complexidade da Biosfera. A estratégia baseada na informação, a

intimamente relacionada com o “poder” (P) que este assegura. Aqui se considera que o poder de

única que pode tornar compatível o desenvolvimento, a competitividade e a ideia de sustentabilidade.

influência e de controlo é uma função da informação organizada no espaço (H) e sua capacidade de
consumir energia (E). Entre dos sistemas que interagem onde P1>P2, parece, segundo o princípio de

A estratégia consiste em aumentar a informação organizada (a complexidade) no tempo, fazendo um
uso dos recursos cada vez menor.

Margalef, que o fluxo líquido de materiais e/ou informação vai na direcção de manter e aumentar a
complexidade de P1 e de simplificar o reduzir a complexidade de P2. Pode suceder também que o fluxo

Esta estratégia fundamenta-se no princípio de Margalef, que estabelece que a manutenção ou aumento

de materiais ou, inclusivamente, de energia se inverta, mas neste caso tem de se considerar o papel que

da complexidade de um espaço ocupado por um sistema se desenvolve à custa da diminuição e

este fluxo tem no aumento ou diminuição da complexidade dos sistemas.

simplificação de outros espaços. Há um fluxo líquido de materiais, energia e informação, desde o espaço
menos maduro (menos complexo) ao espaço mais maduro (que têm mais complexidade). Neste caso a
complexidade (a informação organizada) seria a força e o fluxo estaria constituído pelo tráfego da

A perda actual de população e, o que é mais preocupante, o envelhecimento de amplas áreas da cidade
deveria, em primeiro lugar, deter-se e, depois, introduzir recém chegados de diferentes idades, a fim de
criar uma estabilidade do sistema que se está a perder.

matéria, energia e informação de um ecossistema menos maduro para um espaço mais complexo.
Os fluxos em direcção a sistemas mais simplificados deveriam potenciar o modelo de cidades
Cada vez que se cria uma pessoa jurídica num sistema urbano adiciona-se informação organizada,
portanto, adiciona-se conhecimento. Quando o sistema conta com um número elevado de portadores de
informação diferentes e muitos de cada um deles, quer dizer, quando a complexidade é elevada, a
atracção de novos e inovadores portadores de informação aumenta e a manutenção de actividades

polinucleares com elevada informação organizada, de forma que o conjunto “cidade central – cidades
circundantes”, actuem como um único sistema de conhecimento para outros territórios mais afastados.
Por isso, é necessário elevar o nível e a diversidade das pessoas jurídicas na tecnologia e
conhecimento.

únicas é possível.
A transmissão de conhecimento proveniente de outras culturas deveria potenciar-se em benefício mútuo
Aumentar intencionalmente a informação organizada é a estratégia a seguir já que a complexidade
informativa confere vantagem sobre outros sistemas com menor complexidade de organização, posto
que a informação não se soma, mas sim se multiplica (o dinheiro tem um comportamento similar). É a
estratégia de H que nos indica o grau de informação organizada do sistema urbano.
O aumento da H proporciona-nos, num determinado estado, a massa crítica (daí que seja tão importante
desenvolver as áreas da nova centralidade) para que apareçam actividades novas e inovadoras. Nesta
estratégia interessa especialmente poder contar com aquelas actividades que melhor controlam o
presente e antecipam o futuro, quer dizer, aquelas que mais conhecimento e informação controlam: são
as actividades ligadas às novas tecnologias de conhecimento, e também as que incorporam estas
tecnologias nos seus processos ao mesmo tempo são mais eficientes no consumo de recursos.
Por outro lado, a incorporação da informação nos bens e na tecnologia busca o desenvolvimento da
“produção limpa” e a desmaterialização dos objectos.

com os recém-chegados da primeira geração, promovendo a mistura cultural e, sobretudo, a mistura
territorial. Em relação às suas áreas de origem, propõe-se empreender programas de codesenvolvimento que permitam que os fluxos futuros se baseiem na informação e não unicamente no
fluxo de recursos como actualmente.
O aumento da complexidade no sistema de cidades polinucleares deveria fazer-se acompanhar de um
novo equilíbrio dos lugares de trabalho de forma a que a residência e a ocupação estejam no mesmo
município. Para consegui-lo deverão implementar-se, como é óbvio, outras medidas complementares,
como as relacionadas com a política da habitação.
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O índice de diversidade consiste numa medida que permite calcular o grau de complexidade existente

Oliveira do Castelo e São Sebastião) se concentram actividades de cariz comercial, nas freguesias

em cada tecido urbano. As actividades são aqui vistas como seres vivos que interagem entre si,

mais afastadas verificam-se elevados índices de industrialização.

espécies diferentes portadoras de informação. A análise da diversidade permite atingir a ideia de
mistura e densidade de usos e funções que se interligam trocando informação num espaço concreto.
De facto, quanto maior a diversidade atingida, maior o grau de informação que flui. Numa cidade

Índice de Diversidade: H

compacta isso significa coesão social e um menor grau de segregação. Se na maioria das cidades
portuguesas não se encontram níveis elevados de instabilidade social, a verdade é que a tendência é
para caminhar nesse sentido. E a realidade é que salvo certas excepções, quanto maior o caos social,
menor é a diversidade de profissões, de rendimentos, de actividades económicas. Pretende-se assim
dotar o concelho de oportunidades, de heterogeneidade e de interrelacionamento.

A medida de H e a sua evolução configura-se como o principal indicador do conhecimento urbano,
entendendo que sintetiza, com a sua medida, a densidade de informação assim como a sua
diversidade. É também uma medida da informação organizada já que o cálculo de H poderá ser uma
medida de ruído informativo se as componentes da mensagem não estiverem organizadas. É uma

Densidade de Actividades

medida da informação organizada porque cada um dos portadores de informação (pessoas jurídicas
implicadas na mensagem) renova a sua “supervivência” cada dia lutando por não desaparecer. Sua

A densidade das pessoas jurídicas dá uma primeira aproximação ao nível de informação organizada

permanência é a garantia de que a medida de H é uma medida de informação e não de ruído.

existente numa área urbana.
Um incremento na densidade de pessoas jurídicas indica um maior nível de complexidade informativa
organizada no sistema urbano.

O conteúdo da informação calculado como o logaritmo das combinações indica a quantidade útil que
se teria se o sistema estivesse organizado formando uma mensagem útil ou indica a quantidade útil de
confusão se não está organizado (Margalef, 1991).

As pessoas jurídicas incluem as actividades económicas, institucionais e associações presentes no
município.

Como disse o mesmo Margalef, quando se propõem medidas da informação para um propósito limitado
e definido, é mais honrado e realista usar um nome de menos compromisso como é a diversidade.

O mapa de densidade de actividades, que pode ser visualizado neste capítulo, representa a área
urbana do município e é claro na distribuição e concentração de actividades. Estas distribuem-se ao

A medida da diversidade realiza-se com a fórmula de Shannon e forma parte da teoria da informação:

longo dos principais eixos de via vimaranenses. O centro histórico da cidade apresenta uma maior
concentração de actividades, com as ruas de Gil Vicente e Rua de Santo António a merecer destaque.
Também a Avenida D. Afonso Henriques, a Avenida D. João IV entre outras demonstram uma elevada
densidade de actividades. Tal está em consonância com a forte tradição no sector comercial que se faz

n
H=

- Σ Pi log
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2

Pi

i=1

notar nestas zonas. Saliente-se, no entanto que o cálculo da densidade de actividades incidiu apenas
sobre as freguesias integrantes do perímetro urbano, não estando portanto representadas a grande

H expressa o número de bits de informação por indivíduo. Pi é a probabilidade de ocorrência. Indica

maioria de parque industriais existentes no concelho.

o número de membros que cumprem uma peculiaridade no conjunto de membros da comunidade.

Atendendo ao cartograma do número de empresas por freguesia detecta-se que o concelho possui um
número elevado de actividades, tanto no perímetro urbano, como em freguesias periféricas, como é o

O máximo de H de uma determinada comunidade obtém-se com a diferenciação máxima dos

caso de Ronfe, Caldelas, Selho (São Jorge), São Torcato, entre outras. Enquanto na cidade (São Paio,

portadores de informação e a máxima equifrequência de cada um deles.

verifica-se que 43,7% do território em análise (corresponde às áreas com índices de 1 a 9) regista um

Localização

índice superior a 4,9.
As diferentes pautas de localização das actividades têm como resultado diferentes tipos de tecido
urbano, segundo a diversidade de actividades que nela se concentram. A medição desta diversidade é
premente para se conseguir a análise da complexidade no meio urbano. Num ecossistema urbano, a
complexidade é uma expressão do conjunto das variáveis discretas com um determinado significado de
informação, com a abundância respectiva, as suas interacções e como se integram no tempo e no
espaço.

Ao nível de planeamento futuro deve pensar-se em aumentar o índice de diversidade, principalmente
nas zonas limítrofes da área urbana, locais onde se verifica a expansão urbanística, principalmente na
componente habitacional. Esse aumento justifica-se pelo intuito de evitar a criação de zonas dormitório,
com um tecido urbano e social simplificado e a necessidade de criação de zonas de nova centralidade.
A estruturação do transporte público deve ser pensada para que os habitantes e utentes sejam
impelidos a não utilizarem o transporte individual e tendo em conta o H que se verifica em cada
unidade de território, a localização das populações, no âmbito urbano, deve ser pensada nos locais

O índice de diversidade reflecte o grau de maturidade e centralidade de cada unidade do território. As

com H superiores a 1.

cores mais escuras representam uma maior densidade de informação, logo um maior grau de
centralidade de cada unidade do território. O índice de diversidade das actividades económicas no
concelho é distribuído da seguinte maneira:

Também a programação dos espaços verdes urbanos deve ser feita, para que o rácio entre
compactação absoluta e corrigida se mantenha elevado.

TABELA 1 – VALORES DE DIVERSIDADE

Por outro lado ao redor do perímetro urbano deve-se criar uma cintura com Índices de Diversidade e

Valor de H

Área do Território

% do Território

1,004-3,003

2,6 km2

35,9

3,003-4,923

1,56 km2

21,4

4,923-6,787

2,2 km2

29,9

6,787-9,081

0,9 km2

12,8

Compactação baixos, de maneira a criar uma fronteira entre o campo e a cidade, colmatando
territorialmente os interstícios existentes actualmente.

Fonte: Elaboração própria

A cidade de Guimarães mantém Índices de Diversidade com valores consideráveis quando comparada
com outras cidades do Eixo Atlântico – Portugal. Refira-se que o cálculo do índice de diversidade não
foi efectuado para toda a área do município, incidindo sobre o perímetro urbano. Verifica-se uma maior
concentração e diversificação de actividades no centro da cidade, nomeadamente nas freguesias de
São Paio e São Sebastião, de acordo com o já referido para a densidade de actividades. Salienta-se
assim que a freguesia de Oliveira do Castelo apenas detém um grande valor de diversidade no sul da
freguesia e o mesmo se passa com Azurém. É de referir que o concelho de Guimarães assume
características distintas dos outros concelhos do eixo por conseguir uma grande dispersão de
actividades por todo o concelho, concentradas em pequenos núcleos distintos. No que diz respeito ao
índice de diversidade, e uma vez que o H deve manter-se com valores iguais ou superiores a 4,
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- Intermediação Financeira

Diversidade Tecnológica e de Conhecimento: H@
- Seguros

n
H@ =

- Σ P@ log
i

2

- Outras Actividades Financeiras

P@i

i=1

- Actividades Imobiliárias
- Actividades Informáticas

Este indicador proporciona-nos o grau de maturidade em relação às actividades @ (actividades e
equipamentos ligados às novas tecnologias de informação e do conhecimento) que ali existem. A

- Investigação e Desenvolvimento

medida de um território indica a aglomeração e, por sua vez, a diversificação, é dizer, o grau de
estruturação das actividades @ em cada uma das áreas urbanas.
A comparação de H@ e de H permite-nos conhecer a evolução ou não da sociedade do conhecimento

- Outras Actividades e Serviços prestados às Empresas
- Educação

de determinado sistema urbano.
Considerou-se como actividades com cariz tecnológico, não só na sua vertente relacionada com as

Observando o mapa da diversidade tecnológica detecta-se uma concentração de actividades na

actividades informáticas, mas em todas as actividades tecnologicamente avançadas, as seguintes:

mesma linha do índice de diversidade. De facto, a zona constituída pelas freguesias centrais como São
Sebastião e São Paio e área envolvente apresenta valores mais elevados de diversidade tecnológica

- Edição, Impressão e Reprodução
- Fabricação de Máquinas de Escritório e Equipamentos

(mas mais uma vez saliente-se que o cálculo deste índice não incidiu sobre todo o município). Uma
análise mais fina possibilita identificar um maior valor de H @ na área adjacente à universidade e dos
principais serviços financeiros existentes na cidade. Saliente-se que o índice de diversidade

- Fabricação Maquinas e Aparelhos Eléctricos
- Fabricação de Equipamentos e Aparelhos Rádio
- Fabricação de Aparelhos e Instrumentos Médico-Cirúrgicos

tecnológico é bem inferior ao valor da diversidade, o que revela algumas fragilidades. O concelho
apesar de obter bons índices de diversidade, ao nível tecnológico não consegue valores elevados. No
futuro, ao nível do planeamento estratégico da cidade dever-se-á trabalhar no sentido do aumento
deste índice.
13

- Correios e Telecomunicações

14

Ao nível de actividades apenas relacionadas com as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)

Índice de Diversidade Habitacional

as empresas desta natureza estão ainda numa fase embrionária, embora isso demonstre alguma
dinamização deste sector. De facto o peso do CAE 72 (actividades informáticas) e 73 (investigação e
desenvolvimento) corresponde a 0,2% no cômputo do concelho.

Determinadas actividades têm um maior impacte em função da concentração de habitações que aí se
acumulam. Conhecer estes vínculos é importante para definir a futura formação de um tecido urbano
em desenvolvimento. Uma vez que são actividades que atraem população, dotam a área envolvente de

Também ao nível das empresas locais fora do contexto tecnológico importa apostar na inovação uma

espaço público e contribuem para aumentar os índices de segurança da zona. As actividades que tem

vez que, segundo a Fundação para a Ciência e Tecnologia, Guimarães ainda não tem um número

uma relação mais estreita com a habitação são o comércio a retalho, a restauração e hotelaria, as

significativo de empresas a apostar na inovação dos seus recursos produtivos. Dada a estrutura

actividades culturais, de saúde e educativas.

empresarial, é incipiente a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para fins
efectivamente produtivos promocionais.
Utiliza-se a agregação feita pela OCDEii para descrever a indústria transformadora com alta e média
tecnologia. Na Região Norte, apesar dos elevados índices de indústria transformadora existentes em
muitos municípios, em 2002 apenas cerca de um quarto do VAB gerado pela indústria transformadora
dizia respeito a actividades de média e alta tecnologia.

Analisando o mapa do índice de diversidade habitacional no concelho de Guimarães detecta-se que a
maior concentração de actividades desta natureza se localizam na zona histórica da cidade,
correspondente ao núcleo central do município, constituindo um mosaico identitário de população e
actividades. Assim, as actividades ligadas à habitação/emprego têm vindo progressivamente a
expandir-se pela cidade.

Apesar disso, e ao nível de poder local, tem-se verificado uma preocupação em potencializar este
sector de actividade, com a criação de infra-estruturas como o Pólo do Ave do Parque de Ciência e
Tecnologia (ainda em fase de concretização).

Além disso, em 2003, mais de 40 empresas de Guimarães concorreram ao Prime – Incentivo à
Economia, no sentido de inovar as suas empresas, e viram o seu projecto homologado. Em 2001 foram
cerca de 100 as empresas deste concelho que viram o seu projecto aceite. São maioritariamente
empresas ligadas ao sector do comércio e indústria transformadora (nomeadamente indústria têxtil) que
pretendiam dinamizar as suas estruturas, fomentando a criação de valor acrescentado e investindo num
aumento de produtividade.
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FIGURA 1 – CENTRO HISTÓRICO
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ANÁLISE SECTORIAL

Sector Primário
Guimarães tem um sector primário pouco relevante, com apenas 2% das empresas a dedicarem-se a
esta actividade. O mapa do sector primário apresentado é ilustrativo da pouca expressividade deste
100%

sector no concelho, representando 0,4% do volume de vendas no total dos sectores.
De acordo com o último recenseamento agrícola, realizado em 1999, Guimarães possui uma Superfície

80%
Sector Terciário

60%

Sector Secundário

Agrícola Utilizada com 1773 explorações e uma área correspondente a 5 483 ha. Entre 1989 e 1999, a
SAU (Superfície Agrícola Útil) diminuiu fortemente: de 9.671 ha para 5.483 ha, e o número de
explorações agrícolas reduziu-se a cerca de metade, bem como o trabalho permanente (de 934 em

40%

Sector Primário

20%

1989 para 477 em 1999). Por outro lado, em dez anos, o número de tractores pouco aumentou – de
702 em 1989 passaram a 796 em 1999 – apesar dos apoios financeiros existentes. A área de cultivo
permanente quase se reduziu a metade – de 2.671 ha em 1989 para 1.495 ha 10 anos mais tarde –

0%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

acompanhada também por uma fortíssima redução da superfície de cultivo temporário, de 12.881 ha
em 1989 para 7.437 ha em 1999.
A agricultura familiar ainda é notória no município. De facto, as hortas familiares correspondem a

Fonte: Anuários Estatísticos, INE

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR

66,3% da terra arável no município (em 1999). As principais culturas temporárias são a batata, culturas
forrageiras e cereais, enquanto a principal cultura permanente é a vinha.

O concelho de Guimarães possui um número elevado de empresas (12982 empresas em 2002).
Saliente-se que entre 1999 e 2002 o número de empresas tem sofrido consideráveis oscilações no
município, sendo que de 2001 para 2002 se dá uma regressão na ordem dos 0,2%. Contudo, de 1997
a 2002 há um saldo positivo com um aumento de 365 empresas.
Guimarães não seguiu a tendência das actuais sociedades de substituição de um sector secundário
por um sector terciário emergente. De facto, o município caracteriza-se pelo elevado grau de

17

industrialização. Se ao nível do número de empresas se detecta a existência de um número bem mais
elevado de empresas do sector terciário, o mesmo não se passa ao nível do número de empregados.
80% da população activa empregada (das sociedades) no concelho dedica-se ao sector secundário.

FIGURA 2 – HORTO MUNICIPAL
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Em Guimarães existem uma série de infra-estruturas industriais, onde se localizam a maioria das

Sector Secundário

empresas desta natureza. O concelho possui um número elevado de infra-estruturas, com 74 áreas
A construção civil tem algum peso no concelho, com mais de 1200 empresas em 2002. Contudo, a
actividade que mais prolifera em Guimarães neste sector é a indústria transformadora, direccionada
para os têxteis, conforme se pode constatar no gráfico apresentado de seguida.

industriais. De acordo com o mapa apresentado, detecta-se que as zonas infra-estruturadas se
encontram disseminadas pelo território, demonstrando uma dispersão de actividades (industriais) por
todo o município.
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte2002
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GRÁFICO 4 – EMPRESAS DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
Destacam-se ainda a Indústria de Couros e a Indústria metalúrgica de base.
O mapa relativo à densidade de actividades na Indústria Transformadora (correspondente à área da
cidade) demonstra a pouca expressividade destas actividades no centro do município, localizando-se
preferencialmente em zonas adjacentes à cidade.
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Sector Terciário
Devido à grande importância do turismo no futuro da região é dada uma especial atenção a esta
temática no âmbito deste projecto. Também a logística, entendida na sua interligação com o sector dos
De acordo com o já referido, Guimarães possui uma elevada industrialização, tendo, contudo, ao nível

transportes e comércio por grosso foi aqui objecto de maior enfoque.

do número de empresas valores consideráveis no sector terciário, com cerca de 62% das actividades a
pertencerem a este sector. O que impera todavia são as actividades tradicionais como a restauração e
o comércio a retalho. Contudo, actividades como a saúde e a educação têm valores consideráveis,
revelando alguma dependência do concelho na administração pública. Saliente-se, no entanto, que
como grande parte da população trabalha no sector secundário, esta dependência tem que ser
circunscrita ao nível do sector terciário.

O número de estabelecimentos comerciais passou de 1.610 em 1991 para 2.126 em 2002,
correspondendo a um aumento do número de estabelecimentos/1.000 habitantes, de 10,22 em 1991
para 13,32 em 2002. Quanto ao número de pessoas por estabelecimento comercial, não se verificaram
alterações significativas: de 3,40 em 1993 para 3,35 em 2002.

As freguesias do núcleo urbano são as que maior concentração de actividades de cariz económico
possui, nomeadamente Oliveira do Castelo. Já as actividades com cariz social estão mais
disseminadas pelo concelho, nomeadamente nas freguesias de Creixomil, onde se localiza o hospital
distrital, e Azurém, onde se encontra o pólo da Universidade do Minho.
FIGURA 3- CENTRO HISTÓRICO Á NOITE
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A – Turismo
3600000

A actividade turística tem uma grande importância económica e tem uma relação intrínseca com a

3500000

existência de um ambiente em equilíbrio, uma vez que depende de uma significativa oferta de energia,

3400000

matérias-primas, bens e serviços. Também afecta/depende da qualidade do ambiente natural e

3300000

cultural. “O ambiente actua como produtor de bens turísticos mas também como receptor de pressões

€ 3200000

que desafiam a sua capacidade potencial de oferecer oportunidades turísticasv”. Importa assim conciliar

3100000

os dois conceitos em torno de um Turismo Sustentável, ou seja, como refere R. Butler, "é o turismo que

3000000

se desenvolve e mantém numa área (ambiente, comunidade) de tal forma e a uma tal escala que

2900000

garante a sua viabilidade por um período indefinido de tempo sem degradar ou alterar o ambiente

2800000
1998

1999
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2002

(humano ou físico) em que existe e sem pôr em causa o desenvolvimento e bem-estar de outras
actividades e processos". Ainda segundo Maria do Rosário Partidário, os princípios básicos que regem

Fonte: INE, Estatísticas de turismo

o turismo sustentável são os seguintes: uso sustentável dos recursos; preservação da diversidade
natural, social e cultural; integração do turismo no planeamento; suporte da economia local;
cooperação entre todos os intervenientes do processo, incluindo a comunidade local; formação

GRÁFICO 6 – PROVEITOS DE APOSENTO NOS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS EM
GUIMARÃES

ambiental do pessoal do sector turístico e investigação no sector.vi Importa assim analisar o turismo do
concelho à luz desta metodologia.
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Fonte: INE e Instituto Sondaxe

GRÁFICO 5 – TAXA DE OCUPAÇÃO E ESTADIA NAS UNIDADES DE HOTELARIA E
RESTAURAÇÃO

FIGURA 4 – PAVILHÃO MULTIUSOS
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Nota: No mapa falta o Hotel Fundador e o Villa Hotel.

O turismo tem vindo a afirmar-se ao nível mundial como um dos principais sectores económicos, sendo

sazonalidade turística, detecta-se que os meses de Verão são sistematicamente os que registam maior

relevante considerá-lo como uma prioridade estratégica de desenvolvimento económico. De facto,

número de visitantes.

importa tratar esta temática uma vez que a Região Norte carece de um planeamento concertado para
aumentar os níveis de turismo. De facto, as taxas de ocupação-cama da Região Norte, e com
excepção da zona Centro, são das mais baixas de todo o país, sendo inferior à média nacional, que se
situa nos 41%. O turismo da Região Norte baseia-se num produto itinerante e cultural, não se fazendo
sentir tão veemente a opção de praia e sol, como acontece no resto do país.
Analise-se o concelho de Guimarães de forma desagregada. Regista-se um grande potencial turístico
que precisa de ser aproveitado de forma coordenada. No âmbito do emprego na actividade terciária, o
“comércio, hotelaria e restauração” absorvem 8,5% dos trabalhadores. A indústria hoteleira está ao
nível da maioria das cidades, nacionais e internacionais de dimensão idêntica, com uma oferta turística
com uma forte componente do turismo urbano e assenta num produto itinerante e cultural. A estada
média por hóspede em estabelecimentos hoteleiros é de 1,7 noites e a taxa de ocupação-cama de
31,0%. A progressiva diminuição da taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros é notória no
concelho, tendo descido quase 10% em apenas 4 anos. Esta aparente descida, deverá ter em
consideração o facto de ter aumentado a oferta de camas, desde o ano de 2001 e também o facto de
terem sido inauguradas duas novas unidades hoteleiras durante o mês de Junho de 2004. Este factor
poderá não indiciar uma descida real no valor da média de ocupação-quarto durante este período. Ao

Entre Maio e Setembro de 2002 a Zona de Turismo de Guimarães realizou um inquérito aos turistas
(428 inquéritos através de entrevista), denotando-se uma boa taxa de fidelização, com 60,5% dos
inquiridos a confirmar que já tinham visitado a cidade, sendo que 82% manifestam vontade em
regressar. Neste sentido, as expectativas geradas pela cidade não são defraudadas e possui um
visitante fiel que repete a visita a Guimarães.
O facto do centro histórico ter sido proclamado Património Mundial permitiu uma dinamização e
investimento no sector do turismo, nomeadamente em termos da criação de infra-estruturas. Também
o Pavilhão Multiusos, apesar de ter pouco mais de um ano de existência já captou mais de 227 mil
visitantes em 2003, tornando-se no local mais visitado da cidade. A aposta no teleférico da Penha foi
também uma mais-valia, que permite ligar a cidade à natureza, tendo em 2003 mais de 112 mil
visitantes. O concelho tem ainda um património histórico e cultural único, nomeadamente os Paços dos
Duques e o Castelo. Os Paços tiveram em 2003 mais de 118 mil visitantes, demonstrando a
potencialidade do concelho em captar novos turistas. Para além disso, tem havido uma preocupação
por parte do município em apostar no conteúdo cultural, com uma agenda cultural de grande valor e
continuada ao longo de todo o ano. O concelho possui ainda uma mais valia em termos culturais, com
uma imagem fortemente ligada à fundação da nacionalidade de Portugal e da identidade portuguesa.

nível das receitas obtidas, detecta-se uma estrutura pouco comum, com grandes oscilações, sendo
todavia de salientar que os proveitos com o turismo têm vindo a aumentar nos últimos anos. Uma
ressalva para o número de estabelecimentos hoteleiros, que também sofreram um incremento (17
unidades: 2 pousadas; 8 estabelecimentos hoteleiros, 6 pensões e albergarias e uma Pousada da
Juventude). Ainda assim, Guimarães ocupa o 4º lugar no ranking dos concelhos portugueses do Eixo
Atlântico ao nível das receitas da hotelaria.

Embora Guimarães registe acontecimentos e factos motivadores e dinamizadores de actividades de
turismo, destacando-se pela sua singularidade, a classificação de património cultural da humanidade
do seu denominado “centro histórico”, a construção e utilização do pavilhão multiusos e uma agenda
cultural continuada, verifica-se que a mesma oferta ainda se revela incapaz de fixar turistas para além
de um dia, não estando, no momento, a corresponder às (grandes) expectativas de muitos agentes
turísticos e hoteleiros. A diversificação da promoção turística e a mensagem de que vale a pena

No que diz respeito ao factor da especificidade turística, Guimarães é em 2000 o melhor concelho da
Região Norte, ficando, no entanto, muito abaixo dos valores registados que em toda a Galiza, quer ao
nível das comarcas de Vigo, Pontevedra e Ourense. Neste sentido, importa apostar na dinamização do
concelho, de forma a atingir valores semelhantes aos das regiões galegas.
Atendendo aos dados recolhidos pela Zona de Turismo de Guimarães referentes ao número de
visitantes que procuraram os seus dois postos de turismo entre 2000 e 2004, denota-se uma tendência
de subida no número total de visitantes. Portugal, Espanha e França ocupam os primeiros lugares no
número de turistas que visitaram a cidade neste período. Saliente-se que em 2004 o número de
visitantes espanhóis superou os portugueses, com 44% oriundos da Galiza. No que concerne à

pernoitar em Guimarães afigura-se passo decisivo e complementar de toda a actividade já registada.
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No que concerne às mercadorias transaccionadas, o aeroporto Francisco Sá Carneiro regista, de 1993

B – Logística
O concelho de Guimarães tem grandes vantagens ao nível de acessibilidades para escoar as
mercadorias fabricadas/produzidas, quando comparado com outros municípios, devido à existência de
um eixo estruturante que liga o concelho ao Porto e às cidades galegas (A3 e A7), bem como a Braga
(A11). Por outro lado, o facto de concentrar nas zonas periféricas da cidade as empresas de maior

até 2003, um aumento substancial de actividade, afirmando-se como o segundo ao nível nacional. Este
aeroporto regista um valor de transacções muito superior ao verificado em todos os aeroportos da
Galiza (Vigo, A Coruña e Santiago), embora nestes últimos as aerogares galegas terem sofrido uma
evolução.

envergadura, sitiando-as em parques industriais e empresariais, permite um maior escoamento do
trânsito associado, sem condicionar o interior da cidade. Esta é, de facto, uma das mais-valias do

No que diz respeito ao comércio intracomunitário e extra-comunitário, o concelho de Guimarães detém

concelho, que nos últimos anos forneceu aos transeuntes vias de cintura interna e externa de grande

em 2002 o primeiro lugar no Norte no que concerne ao número de empresas que expedem (400) e o

qualidade, e às empresas formas de movimentar os seus produtos e mercadorias. Além do eixo

terceiro maior número de empresas exportadoras (353). Em termos do número de empresas que

rodoviário, foi inaugurado no ano transacto o novo caminho-de-ferro que liga o concelho ao Porto,

transaccionam com Guimarães, verifica-se que as chegadas e importaçõesvii são inferiores às

também com serviço de mercadorias, permitindo depois a ligação através do porto de Leixões ou do

expedições e exportações. Esta situação funciona como uma mais-valia, pois equilibra a balança

aeroporto Francisco Sá Carneiro (localizado no concelho da Maia).

comercial no sentido positivo, no contexto do comércio internacional. Acresce dizer que o concelho de
Guimarães possui um dos melhores índices de exportações e de expedições do Norte do país.

O porto de Leixões apresenta-se assim como um dos veículos para garantir esse movimento de

Em Janeiro de 2005 a União Europeia permitiu a liberalização do comércio têxtil, o que se assume

mercadorias. Após alguns anos de grande relevância no contexto de comércio internacional, tem vindo

actualmente como um problema complexo: o facto dos têxteis chineses terem nos últimos anos

a perder importância, sendo contudo de referir que continua a registar o segundo maior volume de

reforçado a sua posição na Europa poderá pôr em causa a indústria têxtil portuguesa no panorama

mercadorias nacional, superior a qualquer porto existente na Galiza. Este factor é particularmente

internacional. Importa assim que sejam tomadas medidas com o objectivo de não estrangular o

relevante se se atender ao facto que, em 2001, mais de 62% das mercadorias foram transaccionadas

comércio da indústria têxtil europeia.

por esta via.
Atendendo ao mapa de geo-referenciação, numa perspectiva desagregada, verifica-se que em
Guimarães existe um número considerável de comércio por grosso (11% das empresas e 6,1% dos
90000
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empregados do município) a dedicar-se a esta actividade. As empresas dedicadas aos transportes
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empregam 1,4% dos trabalhadores, sendo notório o peso dos transportes terrestres.
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GRÁFICO 7 – MOVIMENTO DE MERCADORIAS NOS AEROPORTOS
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ANÁLISE DE VECTORES DE ESPECIALIZAÇÃO
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Importa agora analisar alguns factores que demonstram o grau de desenvolvimento do município,
atendendo a elementos como o poder de compra, ganhos mensais, entre outros, permitindo traçar um

25,00
20,00

perfil do concelho.
% 15,00
10,00
1,18

5,00

1,16

0,00
Fabricação
Texteis

1,14

Ind Vestuario

Curtimenta

Construção

Comércio a
Retalho

Comércio por
Grosso

1,12
1,1

Fonte: Base Belém, 2004 – INE

%

1,08

GRÁFICO 9 – PESO DOS CAE MAIS PREPONDERANTES NO CONCELHO DE GUIMARÃES
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e fabricação de têxteis no que concerne ao número de empregados, com um peso de 45% no conjunto
das duas actividades.

Fonte: Poder de Compra, INE

GRÁFICO 8 – EVOLUÇÃO DO PODER DE COMPRA NO CONCELHO DE GUIMARÃES

No que diz respeito ao volume de vendas, a actividade que maior número de receitas aufere é a
indústria têxtil, com 44%. Além disso, e como um pouco por todo o país, o sector da construção civil
tem um papel muito importante no concelho, sendo que este é um sector sobredimensionado.

A análise do poder de compra no concelho, observado como uma proxy para a análise da economia
concelhia, revela oscilações ao longo dos anos, assumindo um valor bastante elevado em 2000 e
baixando nos anos seguintes. Guimarães apresenta-se em 4º lugar no ranking dos resultados obtidos
nos concelhos de Portugal do Eixo Atlântico.
Conciliando o PIB per capita, o poder de compra concelhio e os ganhos médios mensais do concelho
(523 euros/mês em 2002)viii, verifica-se que o concelho possui um dos rendimentos médios mensais
mais baixos dos municípios estudados.
Com base nos pressupostos da OCDE que distingue cinco tipos de indústrias atendendo à sua
competitividade, o Norte do Portugal é, no seu conjunto, a única região especializada em indústrias
com base no uso intensivo de mão-de-obra. Desagregando esta catalogação verifica-se que todo o
Vale do Ave é caracterizado pelo uso de mão-de-obra, e Guimarães não é excepção à regra.
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AUTOCONTENÇÃO

Os motivos para o aumento da mobilidade das pessoas para trabalhar têm origem em várias situações:
o grande desenvolvimento das infra-estruturas de transporte, a relocalização da população e das

Este capítulo prende-se com as deslocações com origem ou destino em Guimarães e dentro do próprio

actividades e uma maior possibilidade de acesso da população ao veículo privado.

município, relacionadas pelo motivo do trabalho. Assim, ao longo dos anos tem-se assistido a dois tipos
de fenómenos. Por um lado a população originária do concelho desloca a sua residência do município
para os centros empregadores, como o Porto, por outro uma parte da população residente no concelho

Conclui-se a necessidade de desenvolver uma planificação que aumente a centralidade do território e a

trabalha fora e vice-versa. Será este último fenómeno e suas implicações, alvo de análise.

diversidade de usos:

A autocontenção – empregados residentes que trabalham no município – situa-se em 83,7%. Com este

- Planificação física que contemple a adaptação a diferentes tipos de espaços e actividades;

indicador pretende-se avaliar a capacidade do mesmo em reter os seus residentes, diminuindo os

- Planificação económica do município que promova a multifuncionalidade económica;

fluxos viários para fora do concelho e as próprias necessidades de mobilidade intra-concelhias. O valor
global considera-se bastante elevado, o qual deve ser mantido e mesmo incrementado. Atendendo ao

- Integração de diferentes equipamentos no tecido urbano.

mapa da autocontenção, constatam-se algumas diferenças entre as subsecções estatísticas, pese
embora se concentrarem um pouco por todo o concelho valores elevados chegando mesmo a atingir o
patamar dos 100%, atingindo-se contudo valores mais diminutos nas zonas periféricas do município.
Este fenómeno está relacionado não só com a predominância do sector secundário, que abarca grande
parte da população activa no município. Ao nível de planeamento futuro, tanto da localização de novas
empresas como de programação de transporte público será necessário ter em linha de conta, a forma
como a população se distribui no território, tanto no que diz respeito à habitação, como ao emprego. A
tónica deverá ser morar o mais próximo possível do local onde se trabalha.
De acordo com o mapa de fluxo da população activa, existe um número considerável de pessoas que se
desloca para o concelho, demonstrando uma forte dinâmica económica. As pessoas que se deslocam
para Guimarães são maioritariamente dos concelhos vizinhos, como Vila Nova de Famalicão, Braga,
Fafe, Santo Tirso e Vizela.
No que diz respeito às pessoas que se deslocam para fora de Guimarães pelo motivo de trabalho, e de
acordo com os dados dos Censos 2001, há um número considerável de pessoas que se desloca de
Guimarães para trabalhar no Porto, grande pólo empregador da Região Norte, mas a maioria dos
residentes no concelho que se deslocam por motivos de emprego fazem-no para concelhos vizinhos,
como Vila Nova de Famalicão, Vizela e Santo Tirso. Demonstra-se assim que a população se desloca
ou para locais próximos ou para grandes pólos empregadores como o Porto.
Existe um número superior de pessoas activas que se deslocam para Guimarães para trabalhar do que
as pessoas que, residindo na cidade, se deslocam para outros concelhos por motivos de emprego.
Evidencia-se assim uma dinâmica importante no concelho ao nível do emprego e conclui-se que
Guimarães se assume como um centro produtivo importante.
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Vila Ver de

Póvoa do Lanhoso

Cabeceiras de Basto
Braga
Bar celos

Fafe

Vila Nova de Famalicão

Celorico de Basto
Vizela
Felgueiras

Santo Tirso

Lousada
Paços de Ferreira
Amarante

Maia

Guimarães
Total de Activos - Origem

Matosinhos

Porto

Vila Nova de Gaia

Total de Activos - Destino

106 - 146

100 - 169

147 - 736

170 - 245

737 - 1006

246 - 376

1007 - 1271

377 - 512

1272 - 2804

513 - 2621

Lisboa
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DESIGNAÇÃO

TOTAL DE ACTIVOS QUE SE DESLOCAM PARA GUIMARÃES E PARA
FORA DE GUIMARÃES

CONCELHO

GUIMARÃES
DATA
FONTE
Maio 05

Elaboração própria
com dados do INE
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REFLEXÕES

3- A paisagem enquanto “porção do território que se abrange num lanço de olhos”, é parte integrante do
território e elemento indispensável para a qualidade de vida dos cidadãos e para um ambiente urbano
sustentável.

Como síntese genérica dos temas a privilegiar e a desenvolver para uma cidade e concelho mais e
melhor qualificados a nível da complexidade, julga-se:

O verde deve surgir como elemento constituinte do território e não como negativo das áreas
urbanizadas/ a urbanizar. Importa assim (re) qualificar, regenerar, enquadrar, valorizar os elementos
biofísicos como elementos participativos na organização do território.

1- Turismo/equipamentos: Promover o concelho, e não apenas a cidade ou somente o “centro histórico”,
evidenciando o património edificado existente e a paisagem natural como recurso singular e “usufruível”.
Questionar e aprofundar quais os equipamentos fundamentais e prioritários para a cidade? Dotar as
vilas, no entendimento de uma estrutura intermédia (quase como um anel ao redor da cidade) de
aproximação das freguesias à cidade e vice-versa, de um conjunto de equipamentos mínimos e
qualificados.

2- Indústria: conciliar a grande indústria, geradora de mais valias para o concelho a nível de impostos,
investimentos, emprego, com a pequena indústria, dita “caseira” ou local, base de sustentação de
muitas famílias. Privilegiar o investimento em parques industriais e promover a valorização do parque
tecnológico sem negação da realidade específica de Guimarães, possibilitando (com outra qualidade e
infra-estruturação) a racionalização das micro-empresas.
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TABELA 2- INDICADORES DE ÂMBITO ECONÓMICO

INDICADOR

VALOR ACTUAL

1 – Auto-suficiência

77,5%
(Valor Médio do Eixo)

84%

2 - Autocontenção

VALOR DE
REFERÊNCIA

80%
(Valor Médio do Eixo)

83,7%

Valor de H

VALOR DESEJADO

TENDÊNCIA ACTUAL
A tendência geral dos municípios é para a diminuição da auto-suficiência (relação
entre Locais de Trabalho e População Empregada). Contudo, Guimarães tendo
elevados índices de industrialização consegue abarcar grande parte da população
activa no concelho.

Na actual conjuntura do emprego, com o consequente aumento da distância entre
emprego-casa, a autocontenção (população residente empregada a trabalhar no
concelho de residência) tende a diminuir o seu valor, aumentando as necessidades
de mobilidade inter e intra-concelhia.

Área do
Território

3- Índice de Diversidade de Actividades

4- Percentagem de Poder de Compra

5- Taxa de Ocupação Hoteleira (ocupaçãocama)

6- Percentagem de Empresas do Sector
Secundário

7 – Percentagem de Actividades do Sector
Terciário

A diminuição do número de actividades nos últimos anos, bem como a existência de
um único cluster no município (Têxtil), traduz-se numa tendência actual para a
diminuição do índice de diversidade.

2

1,004-3,003

2,6 km

3,003-4,923

1,56 km

4,923-6,787

2

2,2 km

6,787-9,081

0,9 km

2

2

O poder de compra concelhio é indicador de um nível de vida com qualidade, e de
uma boa estrutura de emprego. A percentagem de Poder de Compra diminuiu no
concelho 0,03% nos últimos dez anos.

1,1%

31,0

36,1%

61,7%

29,4%
(Valor da Região
Norte)

A taxa de ocupação hoteleira no concelho tem diminuído ao longo dos anos, sendo
que de 1999 a 2002 sofreu uma regressão de 9,5%. Este factor tem uma relação
estreita com o facto de muitos turistas, apesar de visitarem o concelho, não pernoitam
aí.

31%
(Valor da Região
Norte)

A percentagem de empresas no sector secundário aumentou de 1997 para 2002 cerca
de 3,5%. Contudo a Industria Transformadora após um aumento ao longo dos anos,
diminuiu significativamente de 2001 para 2002.Esta é a consequência directa do
aumento expressivo do número de falências no município.

67,6%
(Valor Médio do Eixo)

A percentagem de empresas do sector terciário tem-se mantido relativamente estável
ao longo dos anos, com valores semelhantes em 1998 e 2002. As actividades
tradicionais, como a restauração e comércio a retalho, são as mais significativas.
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NOTAS:

i

Anuário Estatístico da Região Norte 2003

ii

São consideradas actividades de média e alta tecnologia as seguintes: CAE 24 – Fabricação de

Produtos Químicos; 29 – Fabricação de maquinas e equipamentos; 30- Fabricação máquinas de
escritório e equipamentos; 31- Fabricação máquinas e aparelhos eléctricos; 32- Fabricação de
equipamentos e aparelhos rádio; 33- Fabricação de aparelhos e instrumentos medico-cirúrgicos; 34 Fabricação veículos automóveis; 35 - Fabricação de outro material de transporte
iii

DA -Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco; DB- Indústria Têxtil; DC - Indústria do couro e

dos produtos do couro; DD - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras; DE - Indústria de pasta,
papel, cartão e seus artigos, edição e impressão; DF - Fabricação de coque, produção petrolífera
refinados e combustível nuclear; DG. Fabricação de produção, químicos e de fibras sintéticas ou
artificiais; DH- Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas; DI- Fabricação de outros
produtos minerais não metálicos; DJ- Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos; DK Fabricação de máquinas e de equipamento; DL - Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica; DM
– Fabricação de Material de Transporte; DN – Outras Indústrias Transformadoras, NE
v

Partidário, M. R., Ambiente e Turismo, Economia e Prospectiva, Rev. do Ministério da Economia

vi

Partidário (1999)

vii

Denominam-se Expedições e Chegadas ao Comércio Internacional com origem na União Europeia e

Exportações e Importações ao Comércio extra-comunitário
viii

Ministério do Trabalho, 2002
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BIODIVERSIDADE
DIVERSIDADE DE ECOSSISTEMAS E SUA BIODIVERSIDADE
FAUNA

ESPAÇOS FLORESTAIS
A área florestal do concelho de Guimarães é bastante extensa, abrangendo um total de cerca de 78,5 km2 e
32,4% relativos ao concelho. Caracteriza-se como bastante homogénea, sob o ponto de vista da
diversidade de espécies, com um elevado grau de combustibilidade e minifundiária de propriedade.
As freguesias que se encontram mais densamente florestadas e que na estação seca são mais atingidas

A fauna existente no concelho de Guimarães e, em particular, na área urbana, é constituída por uma

por incêndios florestais são: Atães; Balazar; Briteiros Sta Leocádia; Gonça; Gondomar; Infantas; Longos;

comunidade relativamente pobre e pouco diversificada. No entanto, podem encontrar-se espécies

Rendufe; Sande S. Clemente; Souto S. Salvador, Castelões, Souto Sta Maria, Donim, Leitões, Oleiros,

de interesse ecológico, pelo que a adopção de medidas conservacionistas é indispensável.

Figueiredo, Vermil, Airão S. João, Prazins St. Tirso, Selho S. Jorge, Serzedelo e Serzedo.

Nos espaços verdes do concelho, relativamente à avifauna, podemos encontrar espécies com
características antropofílicas, como o pombo das cidades e passeriformes, como o pardal
doméstico, o melro-preto, o chamariz, o rabirruivo-preto, o pintassilgo e o verdilhão comum. Na
categoria dos roedores identificam-se duas espécies, o rato-do-campo e o rato caseiro. Verifica-se
ainda a presença de espécies insectívoras como é o caso do musaranho-de-dentes-brancos.
Nas zonas edificadas, podem encontrar-se répteis, nomeadamente sardaniscas. No que respeita à

Os espaços florestais do concelho de Guimarães caracterizam-se pelo predomínio de povoamentos mistos
de pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), matos e zonas agrícolas,
habitualmente com situações de vegetação espontânea. O carvalhal corresponde à vegetação climática da
região. No sub-bosque da floresta mista de pinheiro e eucalipto dominam algumas arbustivas de matos, tais
como a urze roxa (Erica cinerea L) e a queiroga (Erica umbellata L.), o tojo arnal (Ulex europaeus L.) e o
tojo molar (Ulex minor Roth.). No estrato herbáceo as espécies mais comuns são a violeta (Viola riviniana

avifauna podem ser observadas diversas espécies desde o pombo das cidades e as andorinhas dos

Rchb.), o selo de Salomão (Polygonatum odoratum (Miller) Druce), o feto (Pteridum aquilinum (L.) Kuhn), o

beirais, ao andorinhão-preto e o melro-preto. Os mamíferos roedores, considerados muitas vezes

sargaço peludo (Cistus psilosepalus Sweet.) e os jacintos dos campos (Hyacinthoides hispanica L.).

como pragas e vectores de proliferação de doenças, também marcam presença nestas zonas, com
destaque para a ratazana-preta e o rato-caseiro.
Em relação às espécies cinegéticas existentes no concelho de Guimarães destacam-se o coelhobravo, a raposa, a rola, o pombo, o tordo, o estorninho, o javali, a perdiz-vermelha e a lebre.

Relativamente às espécies autóctones mais frequentes identifica-se a presença de carvalho-alvarinho
(Quercus robur L.), azereiro (Prunus lusitanica L.), medronheiro (Arbutus unedo L.) e gilbardeira (Ruscus
aculeatus L.). Regista-se também, com menos frequência, a presença de carvalho-negral (Quercus
pyrenaica Willd.), azevinho (Ilex aquifolium L.), teixo (Taxus baccata L.) e mirtilho (Vaccinium myrtillus L.),

No anexo I, tabela I é apresentada a lista de vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e
Mamíferos, Peixes) presentes no concelho. Indica-se o respectivo estatuto de conservação de

assim como pequenas manchas de sobreiro (Quercus suber L.) (ameaçadas actualmente) e pinheiro
manso (Pinus pinea L.).

acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Quanto às espécies alóctones salienta-se a presença do castanheiro (Castanea sativa Mill.) e da faia
FLORA

(Fagus sylvatica L.) que se encontram bem adaptadas ao nosso clima.

A flora do concelho de Guimarães é marcada pela diversidade de alguns factores como o clima e a

No que diz respeito a espécies invasoras lenhosas destacam-se a acácia-mimosa (Acacia dealbata Link.), a

altitude, caracterizando uma paisagem bastante compartimentada.

acácia-de-espigas (Acacia longifolia (Andrews) Willd.), a acácia-austrália (Acacia melanoxylon R. Br.), a
falsa-acácia (Robinia pseudoacacia L.) e o ailanto (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). O aparecimento
destas espécies ocorre sobretudo devido aos incêndios florestais e à inexistência de uma gestão silvícola,
originando composições com grande susceptibilidade à deflagração e propagação de incêndios.
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Como factores de preocupação ecológica destacam-se o aumento acentuado das populações de
eucalipto, o que ocorre principalmente em detrimento do pinheiro-bravo, e a diminuição do carvalhal
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em área florestada (mapa povoamentos florestais). Deste modo, a recuperação de carvalhais, ou a
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sua regeneração natural, deve constituir uma medida prioritária para a protecção e recuperação dos
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solos degradados, o aumento da biodiversidade (consequente desenvolvimento de fauna silvestre e
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cinegética) e a valorização da paisagem, diminuindo o risco de incêndio. Para além disso, torna-se
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visivelmente relevante a construção e beneficiação de infra-estruturas de natureza preventiva.
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Considerando o período de 1990 a 2003, a ocorrência de incêndios florestais no concelho

200,0

de Guimarães apresenta-se distribuída principalmente nas freguesias a zona norte do concelho
0,0
2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

reincidentes). O período do intervalo compreendido entre os anos de 1996 e 1998 regista-se como

1982
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(mapa áreas ardidas). A área florestal ardida foi de 6899,821 ha, valor significativo (que inclui áreas

sendo o que apresenta valores mais significantes (1960,9 ha) em termos de área ardida,
comparativamente ao intervalo entre os anos 1990 e 1992, os quais registaram os valores mais

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DAS ÁREAS ARDIDAS NO CONCELHO DE GUIMARÃES

baixos dos últimos anos. Os incêndios não só interferem directamente nas espécies vegetais, como

"A mancha florestal do concelho de Guimarães apresenta diferentes graus de vulnerabilidade ao risco de

também nas espécies animais de baixa mobilidade. Assim, assume-se como de carácter urgente a

incêndio, sendo a maior onde predominam as resinosas, nos terrenos mais declivosos, nas densidades dos

plantação de florestas autóctones, como instrumento promotor da sucessão ecológica, tendo

cobertos florestais mais elevados e onde se encontram as melhores condições geo-clima-fitológicas, para a

sempre em consideração o acompanhamento das novas culturas vingentes.

criação de mantas mortas, espessas, que acarretam acumulações mais significativas de matérias
combustíveis." (Plano Especial para Fogos Florestais para o Distrito de Braga, 1998). (mapa risco incêndio).

Como se pode constatar (gráfico 1), a incidência de áreas ardidas é significativamente maior nos
matos do que nos povoamentos.

No concelho de Guimarães as zonas classificadas como sendo de extrema sensibilidade e muito sensíveis,
ou seja, zonas de incultos com grandes declives, abundante vegetação arbustiva e subarbustiva e com
acessos difíceis ou inexistentes, desprovidos de infra-estruturas, bem como, zonas com grandes áreas de
pinheiro e/ou eucalipto, com alguma presença de matos, as quais envolvem muitas das vezes zonas
industriais.
Infra-estruturas de prevenção e de apoio ao combate a incêndios florestais
As infra-estruturas florestais são elementos fundamentais de toda a organização do espaço florestal, pois
para além de se prenderem com a necessidade de providenciar passagem para os povoamentos florestais,
facilitam a remoção dos produtos florestais e auxiliam na prevenção, detecção e combate aos incêndios
florestais.Deste modo, podemos referir a rede viária, rede divisional, pontos de água e postos de vigia como
sendo os mais importantes.
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O concelho de Guimarães encontra-se munido de um grande leque de caminhos florestais, os quais
estão sujeitos a uma intervenção anual, tendo em consideração as manchas florestais, a sua
sensibilidade ao risco de incêndio e ainda os que se situam em locais com grande densidade
populacional, principalmente no Verão, devido às romarias e aos locais aprazíveis para piqueniques
e passeios.

No que concerne aos pontos de água, Guimarães possui 16 locais públicos de abastecimento de
água para combate a incêndios operacionais, estando localizados em Selho S. Cristóvão (1), S.
Torcato (1), Longos (1), Sonde S. Clemente (1), Briteiros S. Salvador (1), Gondomar (2), Gondarela
(1), Moreira de Cónegos (1), Costa (2), Santiago Candoso (1), Souto Sta Maria (1), Rendufe (1) e
Brito (2).

Relativamente aos pontos de vigia, Guimarães não possui nenhuma destas infra-estruturas dentro
dos limites do concelho, todavia, o ponto de vigia de Santa Marta das Cortiças, que pertence a
Braga, apresenta visibilidade sobre a área florestal de Guimarães, contribuindo assim, para uma
mais eficaz vigilância da generalidade das suas manchas florestais (ver mapa infra-estrutura de
combate aos incêndios)

As acções a serem efectuadas no ano de 2005 relativamente à protecção da floresta e prevenção a
incêndios passam pela beneficiação de 63 km de caminhos florestais, manutenção dos pontos de
água de Briteiros S. Salvador e Atães, construção dos pontos de água em Briteiros Sta Leocádia, S.
Torcato e Prazins Sto Tirso e, limpeza de vegetação ao longo da rede de infra-estruturas de
caminhos e pontos de água.
Também serão levadas a cabo acções de sensabilização à população relacionadas com medidas
preventivas a ter com a floresta de Guimarães.
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Zonas ribeirinhas

indispensáveis para assegurar a mitigação ou minimização das alterações ecológicas em ambiente
urbano.

Nas galerias ripícolas situadas ao longo das principais linhas de água (rios e ribeiros) surgem
formações arbóreas muito importantes na conservação das margens, bem como todo o ecossistema
em que nelas se desenvolve. Apresentam-se como corredores de vegetação natural com espécies de
crescimento espontâneo de sensibilidade ecológica elevada.

No que diz respeito à acessibilidade dos cidadãos aos espaços verdes urbanos, como por exemplo, a
parques e a jardins de dimensão superior a 2500 m2, refira-se que 65,53 % dos habitantes na zona
urbana de Guimarães dispõe de espaços verdes a uma distância menor que 200 m da sua habitação,
enquanto que 19,12 % pode usufruir de espaços verdes a uma distância compreendida entre os 200 e

Como espécies arbóreas mais frequentes no concelho de Guimarães salienta-se o choupo-negro
(Populus nigra L.), o salgueiro-branco (Salix alba L.), a borrazeira-negra (Salix atrocinerea Brotero), o
amieiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), o freixo (Fraxinus angustifolia Vahl.) e o ulmeiro (Ulmus minor
Mill.).

os 400 m (mapa acessibilidade a espaços verdes no perímetro urbano). A soma destes valores indica
claramente que grande parte da população urbana de Guimarães (84,65 %) dispõe, a uma distância
satisfatória, de uma área verde de recreação e lazer. Existe ainda a necessidade de implementar novos
espaços verdes que permitam, à totalidade da população urbana, o acesso a espaços verdes.
As zonas urbanas com maiores carências destes espaços situam-se nas freguesias mais a sul da zona

ESPAÇOS VERDES URBANOS

urbana, designadamente nas freguesias de Urgezes, de Polvoreira, de Nespereira, de Candoso, de
Gondar e de Serzedelo. Saliente-se que está prevista a construção de algumas infra-estruturas, as

Com a principal função de garantir uma boa qualidade de vida dos habitantes, os espaços verdes do

quais poderão modificar positivamente este cenário.

concelho de Guimarães para além de serem ecologicamente importantes, têm também uma elevada
importância no embelezamento da cidade.

Na área urbana do concelho de Guimarães existem cerca de 22,50 m2 de área verde, parques e
jardins, por habitante. Convém referir que este cálculo, teve em conta o valor referido pela Câmara

São espaços que geram uma biodiversidade elevada (principais potenciadores da fauna e flora locais),
com base nos princípios da sustentabilidade, diversidade biológica e sensorial dos sistemas vivos. A
sua importância torna-se essencial principalmente nas cidades que são grandes centros de poluição,
contribuindo para moderar o microclima urbano, permitindo a redução da amplitude térmica e
regularização das temperaturas.
A localização dos espaços verdes e a sua articulação com a cidade deverá ser feita com base no
planeamento prévio das novas zonas urbanas e deverá visar o princípio básico que está subjacente ao
conceito de “continuum naturale” definido e descrito na Lei de Bases do Ambiente como sendo “ o
sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte de vida silvestre e de manutenção
do potencial genético e que constitui para o equilíbrio e estabilidade do território”.
Para o concelho de Guimarães é fundamental apostar na criação de novos espaços verdes, onde
combinam o lazer, o recreio, a fruição, com dimensão suficiente e capacidade atractiva para as mais
diversas idades e grupos sociais. É também essencial a adequada manutenção dos espaços
existentes, reforçando o conceito de corredor verde que consolida a ligação entre vários habitats,
fragmentados pelo processo de urbanização crescente, constituindo-se como faixas de protecção

Municipal de Guimarães para a população moradora no perímetro urbano (48.361 pessoas). Outro
aspecto importante consiste também na origem do valor apresentado, visto que reflecte a quantidade
de espaços verdes qualificados, excluindo, por exemplo, a quantificação de canteiros e separadores
centrais. A Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta um valor de 20 m2 como área verde
mínima por habitante, concluindo-se que o valor apresentado para este concelho é significativamente
elevado. Este aspecto é um forte indicador de que no concelho de Guimarães se têm desenvolvido
medidas de gestão urbanística eficientes no que diz respeito a espaços verdes. No entanto verifica-se
uma falta de homogeneidade da distribuição desses mesmos espaços.
Algumas das lacunas de espaço verde urbano poderão ser reequilibradas atendendo às distâncias
reduzidas e à proximidade de espaço natural que circunda o núcleo urbano, como a serra da Penha,
desde que seja garantida a continuidade de corredores verdes. Assim sendo, é de fundamental
importância a promoção da intercomunicação entre o espaço verde e o espaço habitacional, o que
naquele caso está já assegurado com a ligação por teleférico ao Parque das Hortas e está prevista a
sua ligação ao Parque Oriental da Cidade (Costa/Mesão Frio).
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Principais espaços verdes urbanos

Inserida no contexto físico e programático do Parque, surgem as Piscinas Municipais, juntamente com
espaços de diversão de apoio a estes equipamentos.

Parque da Cidade (Costa/Mesão Frio)
Parque da Penha (Costa)
O Parque da Cidade compreende uma área de cerca de 30 ha, onde se privilegia a manutenção
das estruturas constituídas por pedra e vegetação pré-existente, aproveitando o seu estado de

Integra a Reserva Ecológica Nacional e constitui uma grande área verde da cidade de Guimarães. Este

desenvolvimento e o seu carácter referencial.

parque, localizado geograficamente a sudeste da cidade de Guimarães, possui uma área natural (com
cerca de 50 ha) de uma enorme diversidade florística e faunística. O parque ergue-se acima dos 500 m,

Uma das entradas para o parque da cidade é feita por uma alameda, eixo estruturante que

sendo atravessado transversalmente pela principal linha de cumeada, a qual separa as bacias dos rios

atravessa toda a zona, relaciona-se em paralelo com a zona do parque que se desenvolve no

Selho e Vizela e o ponto mais elevado do Baixo Minho (613 m).

vale ao longo da linha de água. A vegetação presente neste alinhamento é feita com espécies de
grande porte, notáveis pela sua floração, destacando este acesso ao parque e às suas

Nas áreas de carvalhal verificam-se alguns sintomas de degradação, referindo-se a invasão dos terrenos

multifuncionalidades.

por acácias. Um aspecto que merece atenção é a proliferação de eucaliptos, nomeadamente nas zonas de
clareira, que é a causa principal da elevada taxa de incêndios naquela zona. Deve-se contudo, realçar os

As ligações fazem-se através de percursos pedonais traçados e recuperados. Estes percursos

esforços que nos últimos tempos têm sido desenvolvidos no sentido de melhorar esta zona. O parque além

atravessam espaços diferentes para todas as faixas etárias com atmosferas diversas

de ter sido sujeito recentemente a acções de limpeza, está também a ser alvo de um processo de

proporcionadas por zonas de clareiras abertas de prado com árvores que pontuam o espaço, um

requalificação paisagística, o qual inclui a criação de percursos e recuperação da mata.

parque infantil com alguns equipamentos de apoio, entre outros. A presença da água e a vasta
vegetação existente é também constante, o lago inserido numa das grandes clareiras relvadas e
a linha de água que atravessa alguns dos espaços existentes, conferem uma atmosfera
refrescante.

Parque do Castelo e Paço dos Duques de Bragança (Oliveira)
Situado no monte Latito, este parque possui uma área de cerca de 10 ha e foi criado nos anos 50 para a
valorização dos monumentos-símbolo da nação. Adaptado à colina, sem grandes movimentos de terra, é

Neste parque podemos também encontrar circuitos de manutenção com equipamentos de apoio

constituído por amplos relvados e frondosas árvores, de que se destacam plátanos, castanheiros,

rodeado por grandes clareiras relvadas para a constante prática do desporto.

castanheiros da Índia e ciprestes, aproveitando o traçado de antigas ruas como caminhos pedonais. Na
entrada principal, junto ao Paço dos Duques, foi colocada a estátua de D. Afonso Henriques.

Parque da Cidade Desportiva (Candoso S. Tiago)

Parque das Hortas (Oliveira/Costa/S. Sebastião)

O Parque da Cidade Desportiva, localizado na Veiga de Creixomil (em terrenos de Reserva

Faz parte do Plano de Pormenor das Hortas e ocupa uma posição central na cidade. Compreende uma

Agrícola Nacional e simultaneamente Reserva Ecológica Nacional), compreende uma área

área com cerca de 6 ha e permite uma ligação directa para o Parque da Penha através do Teleférico. É

equivalente a 39 ha. Esta área foi alvo de um projecto de requalificação ambiental através da

uma área de lazer utilizada em diversos eventos culturais pois trata-se de um espaço amplo, diversificado e

manutenção e recuperação das suas características predominantemente agrícolas estruturadas

com boas acessibilidades. Uma das principais intervenções passa pela requalificação e renaturalização da

em redor do ribeiro (Selhinho). Pretende-se também recuperar a galeria ripícola (salgueiral),

Ribeira da Costa que nasce na Serra da Penha e atravessa o Parque da Cidade.

traçar percursos pedestres e uma ciclovia que fará a ligação a vários espaços verdes dentro e
fora da cidade.
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Parque das Taipas (Caldelas)

Cemitério de Monchique (Costa)

O Parque das Taipas com uma área de 2,5 ha, localizado fora da cidade, constitui também um

Implantado na encosta da Penha, numa antiga quinta pertencente à Câmara Municipal de Guimarães e

sítio de interesse ecológico. Localiza-se nas margens do Rio Ave, é uma área de lazer

num local de grande visibilidade e referência paisagista para a cidade, o Cemitério de Monchique além de

abundantemente arborizada, com várias infra-estruturas desportivas e de recreio: courts de ténis,

se revelar inovador pela sua abordagem actual, evidencia, ao mesmo tempo, uma sensibilidade ambiental

piscinas, circuito de manutenção, parque de campismo e praia fluvial. As margens do rio

elevada, através dos recursos locais disponíveis e da racionalização dos custos de manutenção.

apresentam um grau de naturalização elevado, embora se verifiquem alguns problemas no que
diz respeito à qualidade da água.

Constituído essencialmente por socalcos e abrindo-se sobre o vale, ocupa uma posição de grande
relevância paisagista, mantendo a estrutura topográfica original do terreno caracterizado por um declive

Parque de S. Torcato (S. Torcato)

acentuado num espaço com cerca de 3,7 ha. Aproveitando a disponibilidade de água existente no terreno e
a reutilização das linhas de água e das várias nascentes encontradas no terreno, foi criado um conjunto de

Situado no centro da localidade e com uma área aproximada de 3 ha, o Parque de S. Torcato
surge em cota desnivelada, com um lago artificial, barcos de recreio e percursos pedonais.

tanques que percorrerá as diversas plataformas, marcando situações particulares na organização espacial
do cemitério.

Detentora de uma diversidade florística e faunística elevada, o parque conta também com a
presença de um imponente templo de granito que se destaca pela sua solenidade e grandeza.

Relativamente à vegetação, foram preservados alguns elementos arbóreos singulares (amieiros, eucaliptos

Actualmente encontra-se em requalificação com a construção de novas infra-estruturas de apoio.

e carvalhos) tendo o desenho do projecto sido adaptado a essa situação.

Parque de Lazer do Moinho do Buraco (Selho S. Cristóvão/ Selho S. Jorge)

O Cemitério de Monchique foi recentemente premiado com o Prémio Nacional de Arquitectura Paisagista
2005, na categoria Espaços Exteriores de Uso Público.

Inserido num contexto agrícola e com uma área de aproximadamente de 13 ha, este parque
apresenta como morfologia principal o emparcelamento, os muros de suporte e os taludes que
desenham os campos, as hortas e os quintais. Apresenta várias áreas de utilização desportiva,

Jardim do Toural/Jardim da Alameda S. Dâmaso/Jardim do Largo da República do Brasil
(S. Paio/S. Sebastião/Oliveira)

com a presença de um campo desportivo, e outras de carácter lúdico que com os percursos
pedonais criados e duas pontes, fazem a ligação entre as duas freguesias Selho S.Cristovão e
Selho S. Jorge. Destaca-se igualmente a presença de uma mini-hídrica, elemento patrimonial
que faz alusão à indústria local, que será recuperada e integrada no parque.
Horto Municipal (Costa)

São três espaços centrais que se interligam entre si criando um corredor verde contínuo no coração da
cidade com uma área conjunta de cerca de 2 ha.
O Jardim do Toural era, no século XVII, um largo extramuros junto à principal porta da vila. Na segunda
metade do século é construído o Jardim Público, rodeado por um gradeamento de ferro, que abre em 1878.
Com a implantação da República o Jardim Público é transferido para outro local, sendo então colocada no

É um espaço recuperado recentemente para a plantação e reprodução de plantas para os

centro do Toural, agora remodelado, a estátua de D. Afonso Henriques. Alguns anos depois esta vai para o

diversos espaços verdes do concelho. Apresenta várias tipologias de canteiros, estufas,

Parque do Castelo e é substituída por uma vistosa Fonte Artística.

reprodução de sementes e alfobres para as sementeiras, com um espaço disponível de 1,7 ha.
Inserido na Quinta de Monchique, a casa está a ser alvo de requalificação para o futuro Centro
de Interpretação Ambiental, criado com o objectivo de integrar e promover acções de
sensibilização ambiental e promover o contacto directo com a população, bem como incentivar
ao conhecimento e divulgação do património natural e cultural do concelho.

O Jardim da Alameda de S. Dâmaso faz a ligação entre dois espaços de traçados mais geométricos, o
Jardim do Toural e o Jardim do Largo da República do Brasil. Espaço fundamental e central que pela
diversidade florística proporciona uma estadia agradável para os utilizadores daquele espaço.
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O Jardim do Largo da República do Brasil tem um traçado geométrico desenhado com

O projecto de requalificação paisagística visou a transformação do espaço verde num parque urbano,

“parterres” de buxo e bordaduras com as flores de acordo com a época. É um jardim de

dotado de percursos, áreas de estadia e equipamentos de uso lúdico e desportivo.

enquadramento à Igreja dos Santos Passos que ao longo dos tempos foi sofrendo modificações
no seu traçado.

Ao nível da vegetação arbórea, predomina o choupo, o ácer e o plátano. Verificou-se o reforço com novas
plantações, enfatizando determinados conjuntos de árvores do mesmo género, e ainda a criação de

Cerca da Pousada de Santa Marinha da Costa (Costa)

diferentes texturas e cores pela utilização de revestimentos herbáceos distintos.

A Cerca do mosteiro de Santa Marinha da Costa, com uma área aproximada de 8 ha,

Parque das Quintãs (Azurém)

desenvolve-se numa pequena concha fisiográfica, sulcada por um curso de água, na encosta
poente do monte da Penha. Integra um conjunto vegetal pouco comum, com espécies de grande
significado biológico, assim como diversos elementos arquitectónicos, que revelam interesse de
ordem paisagística. Os seus elementos principais são um jardim de contornos de buxo, na parte
inferior, várias alamedas de árvores, núcleos arbóreos diversificados e, na cintura superior, um
pequeno bosque de carvalhos que abriga um notável conjunto de arbustos espontâneos e
plantas herbáceas.
Jardins do Palácio de Vila Flor (Urgezes)

A zona verde reabilitada para parque, com cerca de 1,2 ha é um espaço de grande importância para a
urbanização das Quintãs, salientando a presença da Ribeira de Sta Luzia ainda com o seu curso inalterado.
Trata-se aliás, da única área de razoáveis dimensões e características passíveis de uso para lazer da
população (nomeadamente, parque infantil e percursos pedonais), ainda não comprometida pela forte
pressão urbanística que a proximidade do pólo da Universidade veio valorizar.
A anterior configuração do terreno, fazendo parte de uma quinta, é ainda visível na sua distribuição em
leiras separadas por taludes bordejados por choupos (Populus sp.) onde crescia a vinha do enforcado e
com a linha de água correndo livremente na cota mais baixa.

Localizado na área central da cidade de Guimarães, o Palácio Vila Flor e os seus jardins (com
cerca de 1,5 ha) remontam ao século XVIII e, desde então, as suas funções e intervenções

Campo da Ataca (S. Torcato/Aldão)

foram numerosas. Dos espaços constantes da “Quinta de Vila Flor”, mantiveram-se intactos os

Segundo a tradição oral de muitas gerações, foi em S.Torcato que teve início no século XII a Batalha de S.

jardins de buxo que se desdobram em socalcos fronteiriços à fachada norte do palácio. Alvo de

Mamede. Não deixa de ser significativo que o nome do lugar seja o de “Campo da Ataca” – ou do ataque –

um projecto de requalificação, pretende-se que o jardim seja aberto à fruição por parte dos

designação guerreira bem sugestiva. Com acessos estreitos talhados entre os campos e ladeados por

utentes estando prevista a sua iluminação nocturna. O actual jardim de buxo vai ser restaurado e

vinha de enforcado, surge o espaço com aproximadamente 1 ha que foi alvo de um arranjo artístico-

vai ser transformado o actual horto em jardim público “à inglesa”. Pretende-se ainda o tratamento

monumental, que celebra este acontecimento, com uma escultura chamada “Os Afonsinhos”, onde para

dos espécimes vegetais, balaustradas, fontes, casas de fresco e azulejos.

muitos terá começado a Batalha de S. Mamede.

Parque Central - Área envolvente do Estádio D. Afonso Henriques (S. Paio)

Jardim do Carmo, Largo Martins Sarmento (Oliveira)

Integra-se na malha urbana da cidade de Guimarães, localizando-se na área poente da cidade e

Este pequeno jardim no centro da cidade apresenta uma envolvente arbórea com alguma expressão, conta

muito próximo do centro urbano e da sua zona histórica.

com a presença de um chafariz renascentista constituído por três taças que foi construído para o Campo do

Este espaço público, com sensivelmente 7 ha, apresenta um coberto vegetal que permite o
enquadramento paisagístico do complexo desportivo de uma forma natural na cidade; funciona
como um anfiteatro natural que envolve e protege o estádio.

Toural, onde foi colocado em 1585, sendo depois dali retirado em 1873. Hoje está instalado no Largo
Martins Sarmento, em frente à casa onde morreu o grande arqueólogo.
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Jardim da Alameda Mariano Felgueiras (Creixomil)

Parque da Quinta de Ardão (Ponte/Silvares)

Com uma área aproximada de 1 ha, este jardim localiza-se junto a uma zona central e urbana

Situado nas margens do Rio Ave e inserido num forte contexto agrícola, este parque de lazer tem uma

muito densificada da cidade rodeado por uma das principais vias de acesso à cidade. A sua

dimensão de 12ha encontrando-se numa zona de requalificação urbanística com a criação de vários

localização, como enquadramento a esta via bastante movimentada, proporciona uma paragem

equipamentos. A criação desta área de lazer vai permitir estabelecer corredores verdes com os outros

por parte das pessoas que usam os equipamentos da proximidade (Hospital N. Sra da Oliveira,

espaços verdes urbanos através de percursos pedestres e cicláveis permitindo, por um lado, a ligação à

Centro Comercial e Central de Camionagem). É atravessado por uma ponte com acessos

Veiga de Creixomil e, por outro lado, aos parques de Pevidém, Taipas e Ponte.

verticais que prolongam o “passeio pelo jardim”, ligando-se ao exterior superiormente, evitando
ao máximo atravessamentos pedonais pelas vias de circulação automóvel. A praceta, a poente,
de desenho racional, é marcada
pela presença da estátua “Colosso de Pedralva” enquadrado por uma pérgola monumental. O
jardim conta com a passagem da ribeira de Couros, que o atravessa em todo o seu comprimento
e se encontra enquadrada por vegetação ripícola.

Campus de Azurém, Universidade do Minho (Azurém)
É um espaço verde de enquadramento da Campus de Azurém da Universidade do Minho, com muita
afluência por parte dos estudantes da Universidade e pela população de Guimarães. Localizado numa zona
residencial, este parque de 18 ha, é uma alternativa ao também movimentado Parque da Cidade pois
oferece uma vasta área relvada para a constante prática desportiva onde os percursos pedonais criados
interligam os espaços. A passagem da Ribeira de Sta Luzia bem como os lagos, são enquadrados pela

Parque de Pevidém (Selho S. Jorge)

vegetação existente que integram paisagísticamente o espaço do Campus.

Situado em pleno centro da freguesia e devido à sua localização e a proximidade que tem com o

O mapa espaços na área urbana reflecte a representatividade dos espaços verdes no perímetro urbano do

parque infantil, esta pequena área de lazer, com cerca de 1 ha, encontra-se integrada num

concelho de Guimarães, os quais ocupam uma área total de 321,37 ha (13,94 %). Estes espaços

ambiente acolhedor proporcionando um espaço agradável para as diversas faixas etárias.

encontram-se maioritariamente distribuídos e aglomerados na zona norte do perímetro urbano do concelho
(mapa densidade de áreas verdes).

Em toda a área de estar existem espaços de descanso, tanto em bancos como em muretes
sobrelevados das caldeiras das árvores, onde a presença de um espelho de água confere ao
espaço um ambiente refrescante.
Parque de Ponte (Ponte)
Recentemente requalificado e situado nas margens do Rio Ave, o parque de Ponte apresenta
uma área aproximada de 3,5ha.
Esta intervenção permite criar novos espaços de ligação visual com a outra margem do rio onde
já existe o Parque das Taipas. As infraestruturas criadas permitem a prática de desporto e a
plena fruição do espaço. Detentora de uma vasta galeria ripícola, pretende-se reforçar com a
introdução de espécies ribeirinhas o corredor ecológico estabelecido pelo parque das Taipas.
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Árvores de alinhamento
Entende-se por árvores de alinhamento a plantação ordenada de árvores ao longo de Avenidas, Ruas,
Praças ou Alamedas. Contribuem para reforçar os Corredores Verdes definidos pelos espaços verdes
urbanos estabelecendo importantes ligações entre essas zonas, permitindo também manter os índices de
biodiversidade e de trocas genéticas entre populações faunísticas e florísticas.
As árvores de alinhamento conjuntamente com as superfícies revestidas de vegetação, têm um papel
fundamental na cidade, protegendo o solo do calcamento e mineralização, da radiação solar contribuindo
decisivamente para a regularização hídrica, a evaporação e transpiração, garantindo a existência de
ecossistemas naturais e reduzindo os extremos microclimáticos (temperatura, precipitação e vento).
As árvores de alinhamento nunca deverão atingir no seu estado adulto as fachadas dos edifícios ou
monumentos devendo para efeitos de projecto ter em consideração os diâmetros das copas das árvores
adultas indicadas ou a uma distância mínima de 5 metros. O compasso do alinhamento nunca deve ser
FIGURA 1 – MONTE DA PENHA

inferior a dois terços do diâmetro da copa de árvore adulta.
Na área urbana do concelho de Guimarães existe um elevado número de árvores distribuídas pelos
espaços verdes e pelas ruas da cidade (ver anexo I, tabela II).
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FIGURA 2 – HORTO
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LEGENDA DO MAPA ALINHAMENTO DE ÁRVORES
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ESPÉCIE
Liquidambar styraciflua
Olea europaea
Pittosporum tobira
Cupressus sempervirens
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia; Magnolia grandiflora
Olea europaea
Olea europaea
Liquidambar styraciflua; Alnus glutinosa
Populus nigra
Betula celtiberica
Celtis australis
Jacaranda mimosifolea
Platanus acerifolia; Populus nigra
Platanus acerifolia; Populus nigra
Quercus suber; Quercus robur
Quercus robur
Populus nigra
Populus nigra
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum; Populus nigra; Liriodendron tulipifera
Prunus laurocerasus; Platanus acerifolia
Prunus laurocerasus; Platanus acerifolia
Quercur rubra
Quercus rubra
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Liriodendron tulipifera
Quercus rubra
Quercus rubra
Quercus rubra
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Prunus serrulata; Prunus cerasifera
Prunus serrulata; Prunus cerasifera
Prunus serrulata; Prunus cerasifera
Prunus serrulata; Prunus cerasifera
Betula celtiberica

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Betula celtiberica; Prunus serrulata
Betula celtiberica; Prunus serrulata
Prunus serrulata
Quercus rubra
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Quercus robur
Quercus coccinea
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur
Betula celtiberica
Tilia platyphyllos
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera; Carpinus betulus
Liriodendron tulipifera
Liriodendron tulipifera
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Platanus acerifolia
Platanus acerifolia
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"
Platanus acerifolia
Acer platanoides "Crimsonking"
Acer platanoides "Crimsonking"
Liquidambar styraciflua
Acer negundo
Liquidambar styraciflua; Aesculus hippocastanum
Olea europaea
Acer platanoides
Populus nigra
Robinia pseudoacacia; Populus tremula
Platanus acerifolia
Acer platanoides; Citrus reticulata
Ligustrum lucidum; Taxus baccata
Prunus serrulata
Acer sacarino; Prunus lusitanica
Aesculus hippocastanum
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
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N.º
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ESPÉCIE
Citrus sinensis
Tilia platyphyllos
Prunus serrulata
Albizia julubrissin
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Fagus sylvatica
Prunus serrulata; Albizia julibrissin
Platanus acerifolia
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua
Quercus x pseudoturneri "Turneri"; Cercis siliquastrum
Betula celtiberica
Betula celtiberica
Populus nigra; Ulmus glabra
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Quercus coccinea
Quercus coccinea
Acer sacarino; Tilia platyphyllos
Acer sacarino; Tilia platyphyllos
Populus canadiensis
Acer pseudoplatanus
Fraxinus angustifolia; Fraxinus ornus
Celtis australis
Celtis australis
Camellia japonica
Betula celtiberica
Betula celtiberica
Betula celtiberica
Betula celtiberica
Betula celtiberica
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides "Crimsonking"
Acer platanoides "Crimsonking"
Tilia platyphyllos
Platanus acerifolia
Populus nigra

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Acer pseudoplatanus
Platanus acerifolia
Carpinus betulus; Celtis australis
Fagus sylvatica
Quercus robur
Platanus acerifolia
Pinus pinea
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Quercus robur "Fastigiata"
Quercus robur "Fastigiata"
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Populus nigra; Prunus serrulata; Platanus acerifolia
Populus nigra; Prunus serrulata; Platanus acerifolia
Platanus acerifolia; Populus nigra
Platanus acerifolia; Populus nigra
Platanus acerifolia; Populus nigra
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum; Citrus sinensis; Liquidambar styraciflua; Quercus robur; Fraxinus angustifolia;
Prunus serrulata; Betula celtiberica; Camellia japonica; Pinus pinea
Robinia pseudoacacia; Populus tremula; Acer pseudoplatanus; Quercus robur
Acer pseudoplatanus; Acer campestre; Quercus robur; Populus nigra; Prunus cerasifera; Pinus pinea
Platanus acerifolia
Olea europaea
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RIOS E RIBEIRAS

Costa/Couros em estado quase natural. Este troço atravessa o Parque da Cidade, e apresenta na sua
margem esquerda, já na Veiga de Creixomil, bons terrenos para a prática da agricultura.

O concelho de Guimarães integra-se, na totalidade da sua área, na bacia hidrográfica do Ave, que
possui uma área total de 1390 Km2. Esta é limitada a norte pela bacia do Cávado, a leste pela bacia do
Douro e a sul pelas bacias do Leça e do Douro. O rio Ave percorre cerca de 100 km desde a sua
nascente (Serra da Cabreira) até à sua foz (Vila do Conde). Os seus principais tributários são na sua
margem esquerda o rio Vizela e, na sua margem direita o rio Este. No concelho de Guimarães, as
linhas de água mais representativas do Ave são o rio Vizela e o rio Selho, sendo de referir a elevada
densidade de linhas de água existentes, associada a declives suaves e perturbações de escoamento
que originam zonas com drenagem deficiente traduzido por longos períodos de encharcamento e, na
ocorrência de cheias em determinadas áreas durante a estação do Inverno.
Com excepção dos sectores próximos das nascentes, a maioria dos cursos de água desta bacia
apresenta graves perturbações tanto de carácter físico-químico, como biológico. Assim, verifica-se
nestas áreas uma crescente degradação da cortina ripária, uma alteração do canal hidrográfico, uma
drenagem deficiente e uma reduzida qualidade da água, influenciando negativamente as comunidades
aquáticas existentes. Como exemplo deste desequilíbrio refira-se as inundações, que ciclicamente
afectam parte da cidade, em grande parte consequência das impermeabilizações das cabeceiras de
linhas de água, de obstáculos construídos nos leitos de cheia e do arrastamento de terras e outros
materiais provenientes de áreas despidas de vegetação.
Como aspecto positivo para a conservação deste ecossistema salienta-se a não extracção de areia nos
leitos dos rios.
As ribeiras deste concelho apresentam-se, de uma maneira geral, em mau estado de conservação,
dado a canalização de alguns troços e vestígios de poluição, nomeadamente relativos a descargas de
resíduos domésticos. Deste modo, torna-se urgente a adopção de instrumentos de recuperação das
margens ripícolas e de tratamento da qualidade da água.
A título de exemplo identificam-se o troço da ribeira de Santa Luzia situado no parque da Quintã, o qual
é canalizado a jusante do parque e até desembocar no ribeiro de Couros e o Rio Selho, poluído devido
sobretudo a descargas industriais e domésticas.
No entanto, convém referir a existência de troços, nomeadamente os situados mais a montante, que
apresentam margens em bom estado de conservação, como é o caso do troço da ribeira de
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CONDICIONANTES NATURAIS

escasso, de importância estratégica, que possui capacidade de regeneração. Esta regeneração pode
revestir-se, no entanto, de carácter temporal incompatível com a ocupação humana.

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Para o concelho de Guimarães, a RAN compreende uma área de 6444,37 ha, distribuídos

A REN (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março) consiste num importante instrumento de

aproximadamente por 26,5% da área total do concelho (mapa áreas classificadas como RAN).

ordenamento do território que visa a protecção de determinados ecossistemas e a permanência e

A área agrícola do concelho é preenchida maioritariamente por cultivos com uma elevada diversidade de

intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das

espécies, sendo praticada uma agricultura de auto-consumo. Este aspecto é bastante positivo, dado que

actividades humanas.

promove a biodiversidade de espécies, contrariamente a uma possível agricultura intensiva, a qual

Para o concelho de Guimarães, a REN compreende uma área de 7428,55 ha, correspondentes a

privilegia a monocultura.

cerca de 30,5% do território concelhio, distribuídos maioritariamente pelas zonas limítrofes oriental e
ocidental norte do concelho (mapa áreas classificadas como REN ).

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

De acordo com a legislação em vigor, no concelho de Guimarães existem seis tipos de território
passíveis de classificação como REN: cabeceiras dos cursos de água, áreas com risco de erosão,
áreas de infiltração máxima, zonas ameaçadas pelas cheias e leitos de cursos de água.

No âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Guimarães, introduz-se uma nova figura de
planeamento: A Estrutura Ecológica Municipal (em estudo), que vem consagrada como um instrumento de
gestão territorial no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro / Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de

Uma da áreas do concelho que integra a Reserva Ecológica Nacional consiste no Parque da Penha,
sendo este a grande área verde da cidade de Guimarães. Este parque, localizado geograficamente
a sudeste da cidade de Guimarães, possui uma área natural (com cerca de 50 ha) de uma enorme
diversidade florística e faunística. O parque ergue-se acima dos 500 m, sendo atravessado
transversalmente pela principal linha de água de cumeada, a qual separa as bacias dos rios Selho e
Vizela.
Nas áreas de carvalhal verificam-se alguns sintomas de degradação, referindo-se a invasão dos
terrenos por acácias. Um aspecto que merece atenção é a proliferação de eucaliptos,
nomeadamente nas zonas de clareira, cuja causa principal é a elevada taxa de incêndios naquela
zona. Deve-se contudo, realçar os esforços que nos últimos tempos têm sido desenvolvidos no
sentido de melhorar esta zona. O parque além de ter sido sujeito recentemente a acções de
limpeza, está também a ser alvo de um processo de requalificação paisagística, o qual inclui a
criação de percursos e recuperação da mata.

Dezembro.
Trata-se de transpor a sustentabilidade ecológica para a paisagem; existe um suporte físico e biológico
(suporte ecológico) que apresenta sistemas paisagísticos diferenciados e que tem que ser assegurado
sob a pena de provocar danos na qualidade de vida e na usufruição de recursos indispensáveis.
A estrutura ecológica implica a identificação de sistemas de protecção dos valores e recursos naturais,
culturais, agrícolas e florestais. Estes sistemas devem ser articulados numa estrutura que permita o
estabelecimento de relações de continuidade (movimento de água, ar, nutrientes, sementes, fauna).
Entre os principais objectivos da estrutura ecológica são considerados três níveis de actuação
fundamentais: protecção dos recursos naturais, valorização específica e áreas e acções de protecção e
regeneração.
A Protecção dos Recursos Naturais engloba os sistemas húmidos (zona adjacente às linhas de água;
área de infiltração máxima; área de risco de cheia; zonas mais ou menos aplanadas (declives inferiores a
7%); solos de maior valor ecológico), os cabeços (estreitos; largos/planaltos), as zonas de cabeceiras de
linhas de água, as áreas de risco de erosão e as áreas de produção (agrícolas e florestais). A valorização
específica refere-se essencialmente aos parques e espaços de lazer, aos elementos patrimoniais, aos

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

elementos paisagísticos, ao enquadramento paisagístico a áreas residenciais e ao verde urbano.

A RAN (Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho) consiste no instrumento legal que visa a protecção

Relativamente às áreas e acções de protecção e regeneração incluem-se corredores de protecção de

de um recurso fundamental para a produção agrícola – os solos mais produtivos (que abrangem

rodovias e ferrovias, infra-estruturas de qualificação ambiental, pedreiras, lixeiras, sucatas, indústrias em

apenas 10% do território nacional). Saliente-se que o solo com aptidão agrícola é um recurso

áreas sensíveis, áreas ardidas, riscos naturais em áreas urbanas.
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ÍNDICE DE NATURALIDADE
Os espaços livres das áreas metropolitanas caracterizam-se pela relevância da zona de contacto entre
os sistemas artificiais e os naturais. Situados num contexto de aglomeração urbana e submetidos a
uma forte pressão humana, os espaços naturais periurbanos constituem uma peça chave na
articulação do território metropolitano. A preservação destes espaços constitui uma garantia para evitar
a degradação do território metropolitano, assim como um travão à proliferação de superfícies
suburbanizadas de forte impacto visual e à consolidação de um contínuo urbano amorfo e
despersonalizado.
De forma a descrever e a analisar os espaços livres do concelho optou-se por uma aproximação
através da naturalidade dos espaços. Para tal, adoptou-se o modelo do Índice de Naturalidade da
Agenda 21, de Barcelona, tendo em conta a realidade e a informação actual deste concelho (Tabela 1).
Assim, o Índice de Naturalidade permitirá caracterizar qualquer tipo de espaço livre, desde os espaços
com alto grau de naturalidade, e uma relação de vizinhança com a cidade bem estruturada, até os
espaços mais degradados com situações complexas na periferia urbana.
O Índice de Naturalidade é um bom indicador da qualidade dos sistemas naturais, funcionando como
um instrumento eficaz de avaliação ambiental estratégica, para integrar decisões vinculadas aos
processos de planeamento urbanístico e ordenamento do território. A sua aplicação ao concelho de
Guimarães permitirá visualizar o estado de conservação e indicar os efeitos da pressão antropogénica
nestes ecossistemas.
Para a elaboração do Índice de Naturalidade utilizou-se um mapa cartográfico do concelho de
Guimarães, onde se consideraram quatro categorias (Tabela 1):
Sistema natural e/ou protegido (índice 9);
Sistema seminatural (índice 6);
Sistema semitransformado (índice 3);
Sistema transformado (índice 0).
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TABELA 1 - CATEGORIAS DE NATURALIDADE, RESPECTIVO ÍNDICE, SUA DESCRIÇÃO E ÁREAS A CONSIDERAR NO CONCELHO DE GUIMARÃES
CATEGORIAS DE
NATURALIDADE

ÍNDICE DE NATURALIDADE

9

6

Eventual dominância de elementos bióticos exóticos.
Pouca alteração da dinâmica hídrica. Reduzida
Matas e/ou Matos de Produção (Pinhais,
presença de construções ou elementos artificiais.
Eucaliptais)
Estruturas naturais modificadas ou desvirtualizadas.
Extracção de elementos renováveis

3

Produção biológica não dominante, desarticulada.
Predominância de elementos construídos. Eventual
desenvolvimento vertical moderado. Biodiversidade
natural muito reduzida ou inexistente. Dinâmica hídrica
geralmente manipulada. Eventual eliminação do solo.
Geomorfologia alterada

Todas as áreas que, apesar de não se
localizarem na área urbana, são espaços
construídos – aldeias, vilas, zonas periféricas
da
cidade
e
espaços
urbanizados
significativos

0

Domínio de elementos artificiais ou antrópicos.
Desenvolvimento vertical significativo. Dependência
absoluta de matéria e energia externa. Geralmente
controlo absoluto da água. Ausência ou presença
pouco significante de vida selvagem auto-sustentada

Polígono urbano (excepto áreas verdes > 10
ha. Se >10 ha então que classificar como
sistema natural ou seminatural – a
considerar). Principais vias (auto-estradas,
itinerários principais, complementares, etc.),
zonas portuárias e zonas industriais

(SN)

Sistema seminatural
(SSn)

Sistema semitransformado
(SSt)

Sistema transformado
(ST)

ÁREAS A CONSIDERAR

Presença de poucos elementos biológicos. Eventual
presença não significativa ou total ausência de
elementos
antrópicos.
Contaminação REN, RAN, Zonas de risco de erosão, Matas
físico-química não significativa. Dinâmica natural pouco e/ou Matos de Protecção
alterada.
Dinâmica
hídrica
natural
ou
insignificantemente alterada

Sistema natural
e/ou protegido

DESCRIÇÃO

Fonte: elaboração própria, adaptada a partir do modelo de Índice de Naturalidade da Agenda 21, de Barcelona

Após o cálculo do Índice de Naturalidade relativo à área em análise, obteve-se a divisão territorial abaixo ilustrada no mapa índices de naturalidade.
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A área ocupada pelos sistemas natural e/ou protegido e seminatural representa 84,19 % da área total

TABELA 3 - QUOCIENTES APLICADOS AOS ÍNDICES DE NATURALIDADE IDENTIFICADOS,

dos sistemas classificados de acordo com a tabela 2. Este valor indica a predominância de áreas

RESPECTIVA INTERPRETAÇÃO E TENDÊNCIA DE NATURALIDADE EVIDENCIADA NO

naturais neste concelho, onde apenas 7,49 % das áreas correspondem a sistema transformado. Este

CONCELHO DE GUIMARÃES

aspecto é indicador de um reduzido grau de influência antrópica no sistema.
QUOCIENTE
APLICADO

INTERPRETAÇÃO

SN/ST

Quando o quociente é menor que a
unidade, o território encontra-se mais
ocupado pelo sistema transformado

SSt/SSn

O aumento do sistema
semitransformado indica a tendência
para a artificialidade do concelho

TENDÊNCIA DO CONCELHO

TABELA 2 – ÍNDICE DE NATURALIDADE, NOMENCLATURA RESPECTIVA DAS CATEGORIAS DE
NATURALIDADE E SUPERFÍCIES A CONSIDERAR NO CONCELHO DE GUIMARÃES
ÍNDICE DE
NATURALIDADE
0
3

CATEGORIA DE NATURALIDADE
Sistema transformado (ST)
Sistema semitransformado (SSt)

SUPERFÍCIE (HA)

%

1.787,89

7,49

1.983,03

8,31

6

Sistema seminatural (SSn)

7.851,20

32,91

9

Sistema natural e/ou protegido (SN)

12.233,65

51,28

6,84
O município encontra-se
maioritariamente ocupado pelo
sistema natural
0,25
O concelho parece apresentar
reduzida tendência para a
artificialidade

Fonte: elaboração própria, adaptada a partir do modelo de Índice de Naturalidade da Agenda 21, de Barcelona

Fonte: elaboração própria, adaptada a partir do modelo de Índice de Naturalidade da Agenda 21, de Barcelona

De forma a visualizar a relação entre os sistemas intervencionados e naturais ou seminaturais,

ÍNDICE DE PROTECÇÃO

calcularam-se e interpretaram-se os quocientes abaixo descritos na tabela 3. Os valores estimados

A implementação de medidas de gestão relativas à utilização dos espaços naturais é consequência da

sugerem que a área de sistema natural é bastante superior à transformada e que o concelho não

crescente preocupação pela preservação e conservação destes espaços.

parece apresentar tendência para a artificialidade.

A determinação do Índice de Protecção tem como objectivo a análise da efectividade das medidas de
protecção utilizadas em função da capacidade de proteger os elementos mais importantes no
património natural do concelho e do grau de implementação actual.
Entre as várias opções estratégicas para a definição de zonas protegidas, optou-se por utilizar a “Rede
Fundamental de Conservação da Natureza”, um conceito abrangente que promove a visão integrada
do património e dos recursos naturais sujeitos por lei ou compromisso internacional a um especial
estatuto jurídico de protecção e gestão.
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Este conceito foi introduzido pela Resolução do Conselho de Ministros nº 152/2001 relativa à Estratégia
de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, incluindo:

SITUAÇÕES DE RISCO
POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

a) áreas protegidas de âmbito nacional, regional ou local, com a tipologia prevista na lei;

Os cursos de água deste concelho ao apresentarem, de um modo geral, graves perturbações tanto a

b) sítios da lista nacional de sítios e as zonas de protecção especial integrados no processo de
constituição da Rede Natura 2000;

nível físico-químico, como biológico, influenciam negativamente as comunidades aquáticas que nestes
habitam e contribuem para uma maior degradação de todo o ecosistema envolvente. Há ainda a

c) áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais;

salientar a poluição provocada pelos pesticidas nos níveis freáticos e linhas de água, descargas

d) Reserva Ecológica Nacional;

domésticas e industriais. Como tal, deverão ser objectos de requalificação e recuperação.

e) Domínio Público Hídrico;
FLORESTA E INCÊNDIOS FLORESTAIS

f) Reserva Agrícola Nacional.

No concelho de Guimarães a área de sistema natural é abundante, característica que também deverá
No concelho em análise apenas se verifica a existência das Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais
como áreas incluídas na Rede Fundamental de Conservação da Natureza. Não se verifica, pois, a
existência de outras zonas com estatuto de protecção.

ser alvo de conservação, por contribuír para a estrutura ecológica da cidade e manutenção de alguns
ecosistemas ricos em biodiversidade. É neste espaço florestal, preponderantemente arborizado e
sujeito a fortes pressões humanas, que resistem ainda corredores verdes arborizados, de grande

Assim, foi calculada a área total ocupada pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza como o
valor acumulado de área de RAN e REN do concelho de Guimarães, tendo em conta a possível
sobreposição entre estas.

continuidade e mono-especificidade, que se ligam entre si, sendo a sua preservação de grande
importância. Estas manchas arborizadas denotam um grande abandono por parte dos seus
proprietários, que na sua maioria são absentistas e desligados da actividade florestal detendo uma
propriedade muito pulverizada e com uma tradicional resistência ao associativismo, verificando-se a

Deste modo, regista-se um valor de 14.679,94 ha de superfície de RAN e REN, correspondente a
60,84 % da superfície total do concelho. O valor registado para Sistemas Naturais e/ou Protegidos,
acima indicado (tabela 2), é de 12.233,65 ha (51,28 %). Verifica-se que a quase totalidade da área de
Sistemas Naturais e/ou Protegidos encontra-se sob regime de protecção (tabela 4).

degradação do seu património e a sub lotação do seu espaço.
Os carvalhos-roble e negral são espécies florestais pouco consideradas pelos proprietários florestais
regionais, especialmente devido ao seu lento crescimento e às longas revoluções, superiores a 60
anos, mas também e sobretudo devido à falta de qualidade genética dos seus exemplares, reduzindo
em muito as possibilidades da sua utilização. No entanto, sendo espécies que oferecem uma boa

TABELA 4 – ÍNDICE DE PROTECÇÃO CORRIGIDO
ÍNDICE DE PROTECÇÃO
CORRIGIDO
(QUOCIENTE APLICADO)

INTERPRETAÇÃO

(SN/(RAN+REN))

Quando o quociente é muito maior que a
unidade, no território a maior parte do
sistema não se encontra abarcado por
medidas de protecção. Um quociente de
aproximadamente 1 indica um nível de
protecção adequado

resistência à propagação de incêndios florestais, não só pela copa densa que proporcionam, como pela
TENDÊNCIA DO
CONCELHO

0,83

Fonte: elaboração própria, adaptada a partir do modelo de Índice de Naturalidade da Agenda 21, de Barcelona

menor combustibilidade do sub-bosque e manta morta, constituem uma boa alternativa para a
compartimentação efectiva que os povoamentos de resinosas e eucalipto necessitam.

CHEIAS E INUNDAÇÕES URBANAS
O processo de urbanização, por ocupação das áreas naturais, está relacionado com a
impermeabilização que resulta da ocupação do solo. Esta impermeabilização depende principalmente
do tipo de urbanismo e do modelo de cidade existente, que pode gerar graves consequências no
sistema natural e sobretudo nos processos de inundação, em muitos casos imprevisíveis e de elevada
perigosidade.
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Um bom nível da qualidade biótica do solo deve permitir o desenvolvimento das funções que lhe estão
ecologicamente associadas, garantindo níveis aceitáveis de infiltração de água.
Neste sentido a análise da permeabilidade do solo pretende avaliar o nível do impacte da urbanização
sobre a qualidade do solo e, consequentemente, o impacte sobre o território ocupado. A área de solo
impermeável edificada e não edificada constitui cerca de 11,56 % da área do concelho, sendo o solo
permeável e semi-permeável 84,44 % da área total (mapa áreas permeáveis e impermeáveis). Deve
ter-se em conta a indisponibilidade de dados para distinguir os valores correspondentes ao solo
permeável e semi-permeável.
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No Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Ave identificaram-se e caracterizaram-se sumariamente algumas situações de risco relacionadas com a poluição acidental desta área (Tabela 5).

TABELA 5 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DAS SITUAÇÕES DE RISCO DE POLUIÇÃO ACIDENTAL NA ÁREA DO PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO AVE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO/
LOCAL/SISTEMA

TIPO

Instalações industriais abrangidas pela classe A de
licenciamento e/ou claramente abrangidas pela
Directiva IPPC com produção de efluentes líquidos
industriais

LOCALIZAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO
CONCELHO

SUB-BACIA

Lameirinho - Indústria Têxtil

Guimarães

Ave Troço principal

CAE 17210 – Tecelagem de fio tipo algodão

MARPEI – Estamparia Têxtil, Lda

Guimarães

Ave Troço principal

CAE 17301 – Branqueamento e tingimento

O aterro resultou da reconversão da actual
lixeira. As águas lixiviantes geradas no
aterro são lançadas no SIDVA através de
um interceptor

Emissários de transporte das águas
residuais urbanas e industriais (SIDVA) às
ETAR de Agra, Gondar e Rabada

Instalações de tratamento de resíduos urbanos ou
industriais abrangidas pela Directiva IPPC (em
funcionamento ou com entrada em exploração
prevista até final do ano 2000)

Aterro da AMAVE

Guimarães

Ave Troço principal

Grandes sistemas de transporte de águas residuais
urbanas ou industriais (5000 hab) localizados no leito
ou na vizinhança imediata dos cursos de água
principais (Ave ou afluentes principais)

Interceptores do Ave, Vizela e Pelhe

Guimarães

Várias
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Atravessamentos
importantes,
rodoviários
ferroviários, dos cursos de água principais

ou

A7, EN 206, EN 207, EN 105, EN 101,
EN 310

Guimarães

Fonte: elaboração própria, adaptada a partir de www.inag.pt

Rio Ave

Ponte ou pontão

ANEXO I
TABELA I – LISTA DE VERTEBRADOS PRESENTES NO CONCELHO DE GUIMARÃES
ANFÍBIOS
Salamandra-de-pintas (Salamandra salamandra)
Salamandra-lusitana (Chioglossa lusitanica)
Tritão-marmorado (Trituras namoratus)
Tritão-de-ventre-laranja (Trituras boscai)
Discoglosso (Discoglossus galganoi)
Sapo-parteiro (Alytes obstectricans)
Rã-ibérica (Rana iberica)
Rã-verde (Rana perezi)
Sapo (Bufo bufo)
Sapo-corredor (Bufo calamita)

Estatuto de
Conservação

Frequência

NA/III
K/II
NA/III
NA/III
NA/II
NÁ/II
NA/III
NA/III
NA/III
NA/II

PF
PF
F
PF
PF
PF
F

NA/III
NA/III
NA/III
NA/II
NA/II
NA/III
NA/III
NA/III
NA/II
NA/III
NA/III
NA/III
NA/III
NA/III
l/l

PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF

NA/II
NA/III
V/ll
I/II
I/II
NA/II
NA/II
NA/III
NA/III
NA/III
NA/III
K/lll
R/lll
NA/III

PF
PF
PF
PF
PF
F
PF
F
PF
PF
PF
PF
PF
PF

F

REPTÉIS
Largatixa-ibérica (Podarcis hispanica)
Lagartixa de Bocage (Podarcis bocage)
Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus)
Sardão (Lacerta tepida)
Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi)
Cobra-de-pernas-de-três-dedos (Chalcides chalcides)
Cobra-de-pernas-de-cinco-dedos (Chalcides bedriagai)
Licranco (Anguis fragillis)
Cobra-austríaca (Coronella austriaca)
Cobra-bordalesa (Coronella girondica)
Cobra-de-escada (Elaphe scalaris)
Cobra-rateira (Malpolon monspessulanus)
Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix)
Cobra-de-água-viperina (Natrix maura)
Víbora-cornuda (Vipera latastei)
AVES
Mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis)
Pato-real (Anas platyrhinchos)
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus)
Açor (Accipiter gentilis)
Gavião (Accipiter nisus)
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Perdiz (Alectoris rufa)
Codorniz (Coturnix cortunix)
Galinha-de-água (Gallinula chloropus)
Abibe (Vanellus vanellus)
Galinhola (Spolopax rusticola)
Narceja (Gallinago gallinago)
Pombo-torcaz (Columba palumbus)

Rola (Streptopelia turtur)
Rola-turca (Streptopelia decaoto)
Cuco (Cuculus canorus)
Coruja-das-torres (Tyto alba)
Mocho-de-orelhas (Otus scops)
Mocho-galego (Athene noctua)
Coruja-do-mato (Strix aluco)
Noitibó (Caprimulgus europaeus)
Andorinhão-preto (Apus apus)
Guarda-rios (Alcedo atthis)
Poupa (Upupa epops)
Torcícolo (Jynx torquilla)
Pica-pau-verde (Picus viridis)
Pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus major)
Cotovia-de-poupa (Galerida cristata)
Cotovia-pequena (Lulula arborea)
Laverca (Alauda arvensis)
Andorinha-das-barreiras (Riparia riparia)
Andorinha-das-rochas (Ptyonoprogne ripestris)
Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica)
Andorinha-daurica ( Hirundo daurica)
Andorinha-dos-beirais (Delichon urbica)
Petinha-dos-campos (Anthus campestris)
Petinha-dos-prados (Anthus pratensis)
Alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea)
Alvéola-branca (Motacilla alba)
Carriça (Troglodytes troglodytes)
Ferreirinha (Prunella modularis)
Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula)
Rouxinol (Luscinia megarhynchos)
Rabirruivo-preto (Phoenicurus ochruros)
Cartaxo (Saxicola torquata)
Melro-preto (Turdus merula)
Tordeia (Turdus viscivorus)
Tordo-músico (Turdus philomelos)
Tordo-ruivo (Turdus iliacus)
Tordo-zornal (Turdus pilaris)
Fuínha-dos-juncos (Cisticola juncidis)
Felosa-poligolota (Hippolais polyglotta)
Felosa-do-mato (Sylvia undata)
Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala)
Papa-amoras (Sylvia communis)
Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla)
Felosa-das-figueiras (Sylvia borin)
Felosa-de-bonel!i (Phylloscopus bonelli)
Fellosa (Phylloscopus collybita)
Pelosa-musical (Phylloscopus trochilus)
Pardal-doméstico (Passer domesticus)
Verdilhão-comum (Carduelis chloris)

V/ll
NA/III
NA/III
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
K/ll
NA/III
NA/II
NA/II
K/II
NA/II
NA/II
NA/III
NA/III
NA/III
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NAII
NA/III
NA/III
NA/III
NA/III
NA/III
NA/II
NA/II
NA/II
NAII
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA/II
NA
NA

MF
F
F
PF
F
PF
PF
F
MF
PF
F
PF
PF
F
PF
PF
F
PF
PF
PF
PF
MF
PF
PF
F
F
F
PF
F
F
MF
PF
MF
F
MF
MF
MF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
MF
MF
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Chamariz (Serinus serinus)
Estorninho (Sturnus vulgaris)
Pintassilgo (Carduelis carduelis)

NA
NA
NA

MF
MF
MF

Parques e Conservação da Natureza):
V (vulnerável) - Taxa que entrarão na categoria em perigo num futuro próximo se os factores

MAMÍFEROS
Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarios)
Musaranho-de-água (Neomys anomalus)
Musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula)
Toupeira (Talpa occidentalis)
Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus)
Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus)
Rato-de-água (Arvicola sapidus)
Rato-cego-lusitano (Microtus lusitanicus)
Rato-cego (Microtus agrestis)
Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus)
Ratazana (Rattus rattus)
Ratazana-de-água (Arvicola sapidus)
Rato-caseiro (Mus musculus)
Rato-das-hortas (Mus spretus)
Leirao (Elyomis quercinus)
Raposa (Vulpes vulpes)
Doninha (Mustela nivalis)
Fuinha (Martes foina)
Texugo (Meles meles)
Gineta (Genetta genetta)
Javali (Sus scrofa)
PEIXES
Achigã (Micropterus salmoides)
Barbo (Barbus bocagei)
Boga (Chondrostoma polylepis)
Carpa (Cyprinus carpio)
Escalo-do-Norte (Leusciscus carditeitii)
Enguia (Anguilla anguilla)
Lúcio (Esox lucius)
Perca-sol (Lepomis gibbosus)
Ruivaco (Rutilus macrolepidotus)
Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss)
Truta-marisca (Salmo trutta)
Truta-de-rio (Salmo trutta)

Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Serviço Nacional de

NA/III
NA/III
NA/III
NA
V/ll
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA/III
NA
NA/III
NA/III
NA/III
NA/III
NA

PF
PF
MF
F
PF
MF
PF
PF
PF
MF
MF
PF
MF
PF
F
MF
PF
PF
PF
PF
PF

NAP
NT
NT
NAP
NT
NAP
CT
NAP
I
NAP
V
NT

PF
F
F
F
F
PF
MF
PF
PF
MF
MF
MF

limitantes continuarem a existir;
I (Indeterminado) - Taxa que se sabe pertencerem as categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas
cuja informação existente é insuficiente para decidir em que categoria devem ser incluídos;
K (Insuficiente conhecido) - Taxa que se suspeita estarem ameaçadas, mas não se tem a certeza
devido a falta de informação;
NA (Não Ameaçado) - Taxa que não incluem em nenhuma das categorias anteriores;
NAP (Não Aplicável);
NT (Não ameaçado);
CT (Comercialmente ameaçado).

Situação legal dos taxa relativamente aos anexos da Convenção de Berna Convenção Relativa à
Protecção da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (D.L. 95/81, de 23 de Julho):
II - Espécies estritamente protegidas
III - Espécies protegidas

Grau de frequência das espécies no concelho:
PF – Pouco Frequente
F – Frequente
MF – Muito Frequente
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TABELA II -DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA DO
CONCELHO DE GUIMARÃES
Árvore adulta
Espécies

Total de árvores

Altura

Copa

plantadas nos

(m)

(m)

últimos 10 anos

Acer pseudoplatanus (Bordo)

20-25

15

3.000

Acer sacarino (Bordo prateado)

20-25

15

600

Acer campestre (Bordo)

15-25

10

600

Acer negundo (Bordo negundo)

15-25

10

200

Acer platanoides (Platanus bastardo)

20-25

15

300

Aesculus hippocastanum (Castanheiro da Índia)

20-25

15

750

Aesculus x carnea (Castanheiro da Índia)

20-25

15

150

Betula celtiberica (Vidoeiro Português)

15-20

10

2.000

Betula papyrifera (Bétula de papel)

15-20

10

500

Carpinus betulus (Carpino)

15-20

10

300

Casuarina equisetifolia (Casuarina)

15-20

10

300

Celtis australis (Lodão)

15-25

15

2.000

Cercis siliquastrum (Olaia)

8-12

10

500

Citrus aurantium (Laranjeira azeda)

15-20

10

50

Citrus sinensis (Laranjeira)

15-20

12

50

Fagus sylvatica (Faia)

15-25

15

200

Fraxinus angustifolia (Freixo comum)

15-25

15

2.000

Jacaranda mimosifolea (Jacarandá)

15-25

15

50

Lagestroemia indica (Árvore de Júpiter)

8-12

10

50

Ligustrum japonicum (Ligustro)

8-12

10

50

Liquidambar styraciflua (Liquidâmbar)

20-25

15

1.000

Liriodendron tulipifera (Tulipeiro da Virgínia)

20-25

15

300

Magnolia grandiflora (Magnólia de flores grandes)

20-25

15

20

Malus floribunda (Macieira do Japão)

8-12

10

20

Morus alba (Amoreira branca)

15-20

10

10

Olea europaea (Oliveira)

15-20

10

20

Paulownia tomentosa (Paulónia)

20-25

15

25

Platanus orientalis (Plátano do Oriente)

20-30

17

500

Populus alba (Choupo branco)

20-30

15

500

Populus nigra “Itálica” (Choupo de Itália)

25-30

10

3.000

Populus tremula (Choupo tremedor)

25-30

15

10

Prunus avium (Cerejeira)

15-25

10

150

Prunus cerasifera “Pissardi” (Abrunheiro dos Jardins)

10-15

10

300

Prunus serrulata (Cerejeira dos jardins)

10-15

10

300

Quercus robur (Carvalho alvarinho)

20-25

15

2.000

Quercus rubra (Carvalho Vermelho)

20-25

15

2.000

Quercus x turneri “Pseudoturneri”

15-25

10

100

Quercus coccinea (Carvalho coccinea)

15-25

15

500

Robinia pseudoacacia (Falsa acácia)

15-25

15

300

Sorbus aucuparia (Tramazeira)

15-20

10

50

Tilia cordata (Tília de folhas pequenas)

15-25

15

1.000

Tilia platyphyllos (Tília de folhas grandes)

15-25

15

500
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