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2.3 Perspectivas Futuras – Grupo de Trabalho 2 

Moderadora 
Graciete Silva (FCT/ UNL) 

Assistente 
Cristina Ferreira (FCT/ UNL) 

Participantes 
Abílio Piairo (J.F. de Sande – S. Clemente) 

Ana Teixeira (C.M. Guimarães) 
António Silva (Centro Comunitário CIRRL) 

Armandina Martinho (J.F. Briteiros – S. Salvador)
Armindo Silva (C.M. Guimarães) 

Belmiro Jordão (C.M. Guimarães) 
Bento Marques (Bombeiros Vol. de Guimarães) 

Clara Soares (C.M. Guimarães) 
Domingos Fernandes (J.F. Souto - S. Salvador) 

Faustino Matos Costa (J.F. de Arosa) 
João Soares (AMAVE) 
José Cunha (CGTP) 

José Lopes (J.F. de Gondar) 

 
 

Imagem do Ambiente de Trabalho do Grupo 

Manuela Gonçalves (J.F. de Ronfe) 
Miguel Frazão (C.M. Guimarães) 

Rosa Neiva (Ass. Com. e Ind. de Guimarães) 
Rui Oliveira (Cooperativa Eco - Ave) 

Rui Costa (C.M. Guimarães) 
Vítor Fernandes (C.M. Guimarães) 

 
 
 

2.3.1 Que Concelho Desejo para 2020? 

Postais Palavras-chave Outros comentários do participante 

  

Concelho Claro e 

Limpo; Clareza 

Parece ser o que gostaria que fosse um 

concelho claro e limpo;  

Qualidade de vida; 

Clareza de um processo que o concelho devia 

ser. 

 

Águas mais 

limpas 

Resolver a poluição da água (neste país 

deveríamos ter essa qualidade quer nos rios 

quer nos mares);  

As nossas águas têm de deixar de ser 

poluídas. 
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Freguesias com 

População (sem 

desertificação 

humana) 

Os moinhos a vento desapareceram, as 

freguesias não devem desaparecer nem ser 

desertificadas;  

Vivemos no tempo em que a cidade não deve 

perder população; 

A medida do governo com o fecho das escolas 

afasta população/ fixação da população. 

  

Melhor 

organização do 

centro histórico 

Melhor organização do centro histórico da 

cidade. 

  

“Reciclagem” do 

Ordenamento do 

território 

Representa a reciclagem que se necessita 

para o ordenamento do território. 

  

Sistema Social 

mais justo e 

equilibrado; 

Trabalhadores 

com bom nível de 

vida 

Aposta no futuro que a CGTP tem à muitos 

anos, e que a população conquiste um 

sistema social que a dignifique, devendo ser 

estas defendidas em primeiro lugar. 

Sistema social mais justo, equilibrado e em 

harmonia com o seu povo, com qualidade de 

vida e capaz de sobreviver. 

 

Concelho mais 

livre e saudável; 

Harmonia 

Concelho deve ser livre e saudável em todos 

os sentidos. 



  Agenda 21 Local e Auditoria Urbana de Guimarães                               Relatório da 1ª Sessão do Fórum da Sustentabilidade 
 

PRINCIPAIS PROBLEMAS EXISTENTES E GRANDES OPÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA PARA O FUTURO 
 

Câmara Municipal de Guimarães  

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular  Universidade Nova de Lisboa  

  

Educação para a 

cidadania; 

Cidadãos mais 

conscientes e 

participativos 

Nas crianças é que se deve começar a 

mudança de mentalidade; 

Educação para a cidadania, conscientes dos 

seus direitos e obrigações, cidadãos mais 

participativos. 

  

União e Paz Representa a união; 

No ano 2020 deveria existir um mundo unido, 

sem guerras, com paz. 

  

Qualidade de vida Projectar para que em 2020 se obtenha uma 

qualidade de vida melhor e se assegure a que 

já se possui. 

  

Ambiente Limpo, 

saudável e 

respeito pela 

natureza 

Saudosismo de uma época que foi bela e 

desejo de regresso ao que a mesma tinha de 

positivo: ambiente limpo, saudável e com 

respeito pelo ambiente. 

 

Futuro 

Equilibrado; Criar 

metas para tal 

Final claro que direcciona o destino, o futuro, a 

qualidade de vida e o equilíbrio; 

A mão direcciona o futuro;  

Futuro equilibrado com criação de metas e 

acções que permitam atingir o fim proposto. 
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Longo percurso 

de forma 

sustentado 

Mostra o longo caminho que ainda temos de 

percorrer e que este seja percorrido de forma 

sustentada. 

 

Melhor 

Construção e 

melhor 

arquitectura 

Verificar que cada vez iremos crescer mais 

arquitectonicamente, para que haja uma 

melhor arquitectura, mais organizada/ 

equilibrada/ adequada. 

  

Futuro ainda 

Negro 

Pessimismo - em 2020 não se estará muito 

melhor do que agora, porque o país tem 

muitas intenções mas, são muito lentos a 

realizá-las. 

  

Mais Humanismo 

e melhor 

assistência para 

idosos 

Humanismo nas casas de idosos, criar 

melhores condições, com mais assistência e 

ajuda. 

 

Equilíbrio; 

Transparência; 

Justiça Social 

A indústria têxtil fixou-se na região pela 

existência de recursos hídricos em 

abundância. Esta tem vindo a ser degradada, 

existindo  população que a consome. 

O equilíbrio é fundamental, a transparência e a 

justiça social – a água deve ser para todos em 

iguais condições. 
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União de 

esforços; Espirito 

de equipa 

Para o desenvolvimento sustentável ser 

possível é necessário um milhão de esforços 

onde todos os actores locais se vejam e se 

revejam. 

 

Redução de 

emissões 

poluentes; 

Ordenamento do 

território: 

Preservação das 

áreas agrícolas; 

Ordenamento 

Florestal 

Horizonte com céu azul, só se consegue com 

o controle das emissões poluentes; 

Espaço livre apenas se ordenarmos o território 

e se soubermos preservar o natural, 

aproveitando assim as paisagens belas; 

Redução das emissões poluentes; 

Ordenamento do território com a preservação 

das áreas agrícolas e o ordenamento florestal. 
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2.3.2 Uma Visão do Dia-a-Dia de Guimarães de 2020 

GRANDES OPÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA PARA 2020 

TRANSPORTES E MOBILIDADE 

As deslocações serão essencialmente para aceder a quê? 

Para onde serão? Como é que irei para lá (a pé, carro, 

bicicleta, metro, bus, etc.)? Usarei transporte público ou 

privado? Qual o tempo máximo que aceitarei perder por dia em 

transportes?  

Desejo ter mais zonas pedonais e pistas de bicicleta? 

 
 

Os dois sub-grupos definiram visões complementares relativamente a esta temática, constituindo-

se num único ramo da árvore da sustentabilidade. Apenas um sub-grupo assinalou a sua intenção 

no eixo da sustentabilidade, optando pelo quadrante de contexto formado pela combinação dos 

eixos  “Forte Expansão do Tecido Urbano” e “Ecologia Domina”. 

 

Sub – grupo 1: 

As deslocações far-se-ão essencialmente para aceder aos postos de trabalho e aos centros de 

lazer. Preferencialmente e numa perspectiva ecológica, realizar-se-ão em transportes públicos com 

uma duração máxima de 60 a 90 minutos. Isto implica uma maior rede de estradas, transportes 

públicos mais velozes, ecológicos e eficazes de modo a incentivar a sua utilização. 

O ideal seria um equilíbrio entre o transporte público e privado. 

 

Sub – grupo 2: 

Optimizar os recursos viários existentes, construindo melhores acessibilidades, que permitam a 

ligação de todo o Concelho e deste a outras metrópoles, através de um sistema integrado dos 

transportes públicos. 

Transformar o centro urbano num centro pedonal, criando para tal, as infra-estruturas necessárias 

à tal qualidade de vida da população. 

 

 
 

 

 

Econom
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ina Ec
ol

og
ia

 d
om

in
a 

Forte contenção dos  
limites urbanos 

Forte expansão do tecido urbano 
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Econom
ia dom

ina Ec
ol

og
ia

 d
om

in
a 

Forte contenção dos  
limites urbanos 

Forte expansão do tecido urbano 

GRANDES OPÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA PARA 2020 

TEMPOS LIVRES/ ESPAÇOS VERDES E LAZER 

O que farei nos meus tempos livres? Como me divertirei? 

Onde passearei? Onde irei com a família e amigos? Que tipo 

de equipamentos mais gostarei de utilizar? Serão localizados 

na minha Freguesia, ou onde serão? Qual o papel das linhas 

de água e dos corredores verdes nas minhas actividades de 

lazer? 

 
 

Este tema foi tratado por apenas um dos sub-grupos, que optou por não assinalar a sua opção nos 

Eixos da Sustentabilidade. 

 

Deverá continuar a verificar-se uma forte e exaustiva expansão do tecido urbano sem esquecer a 

preservação da ecologia. Esperamos que em 2020 nos seja possível ter acesso a novos e 

melhores equipamentos de cultura, desporto e lazer, bem como criarmos campanhas de 

sensibilização de modo a que haja uma convergência de interesses e de melhoramento de hábitos. 
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GRANDES OPÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA PARA 2020 

HABITAÇÃO E ESPAÇOS EXTERIORES 

Onde viverei? Como será a minha casa? Será num 

condomínio fechado? Como será a minha rua? Quem cuidará 

dela? Como será o espaço público próximo? Terei serviços e 

comércio local próximos? 

 

 

Este tema foi tratado por apenas um dos sub-grupos, apresentando este uma forte inclinação para 

o quadrante definido pelos eixos  “Forte Contenção dos Limites Urbanos” e “Economia Domina”. 

 

Viver-se-á fundamentalmente nos centros urbanos (Cidade e Vilas), em habitações colectivas (sem 

condomínio fechado) e próximas dos serviços e comércio. 

Em termos de domínio público (urbano) será a Câmara Municipal ou empresas por ela contratada a 

ter a responsabilidade na gestão e manutenção dos espaços públicos. 
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GRANDES OPÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA PARA 2020 

INTEGRAÇÃO SÓCIO CULTURAL 

Quem serão os meus vizinhos? Onde morarão os pobres e as 

minorias? Onde morarão os ricos? Como se lidará com a 

marginalidade? Quem cuidará dos idosos? O que farão os 

reformados? O que farão os jovens? 

 

 
 

Nesta temática verificou-se existir complementaridade dos trabalhos realizados pelos dois sub-

grupos. No entanto, os quadrantes contextuais escolhidos foram distintos, sendo que um dos 

grupos recomendou o quadrante de contexto formado pela combinação dos eixos “Forte Expansão 

do Tecido Urbano” e “Economia Domina” e o outro assinalou a sua intenção na intersecção dos 

dois eixos, manifestando a sua intenção pela existência de um equilíbrio entre os quatro 

quadrantes.  
 

Sub – grupo 1: 

Aproveitar as potencialidades económicas para a criação de melhores condições de vida tanto ao 

nível da educação e saúde, como habitação, tentando minorar as desigualdades sociais. 

 

Sub – grupo 2: 

Em 2020 espera-se uma sociedade mais igualitária, pela diminuição das assimetrias, contribuindo 

para isso uma melhor educação cívica e o pleno emprego. 

A igualdade de oportunidades e uma maior solidariedade entre cidadãos contribuirá para uma 

melhor qualidade de vida que passa por uma participação cívica de todos os grupos sociais, 

preenchendo assim todas as suas necessidades e aspirações. 
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GRANDES OPÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA PARA 2020 

COMPORTAMENTOS ECOLÓGICOS/ CÍVICOS 

Como será a minha relação com o meio onde vivo? (Hábitos 

de consumo, resíduos sólidos, uso da água, energias 

alternativas). Como serão preparadas e tomadas no Concelho 

as decisões importantes para a minha qualidade de vida? 

Participarei em movimentos cívicos? 

 
 

Nesta temática verificou-se existir complementaridade dos trabalhos realizados pelos dois sub-

grupos. No entanto, os quadrantes contextuais escolhidos foram distintos, sendo que um dos 

grupos recomendou o quadrante de contexto formado pela combinação dos eixos “Forte 

Contenção dos Limites Urbanos” e “Economia Domina” e o outro assinalou a sua intenção na 

intersecção dos dois eixos, manifestando a sua intenção pela existência de um equilíbrio entre os 

quatro quadrantes. 
 
Sub – grupo 1: 

 Acréscimo de consumo das famílias e consequente aumento na produção de resíduos de 

embalagens, de águas residuais domésticas e se não houver uma implementação de políticas 

eficazes, em termos energéticos haverá também um incremento de consumos; 

 Decisões políticas com maior participação da comunidade; 

 Participação de todos em diferentes movimentos cívicos. 

 

Sub – grupo 2: 

Mais uma vez a consciência cívica e o respeito pelo próximo e pelo ambiente são fundamentais 

para a futura qualidade de vida. Isto implica uma mudança dos nossos hábitos passando a 

contribuir de uma forma activa para a conservação do ambiente, o que passa pela participação 

efectiva nas organizações de carácter cívico. 
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