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1.Sessão Plenária Inicial 

A sessão contou com a presença de cerca de 70 participantes de diferentes grupos de actores locais, 

nomeadamente, Cidadãos, Empresários Locais, Técnicos da Administração Local, Autarcas, Associações 

Locais e Organizações Não Governamentais. 

Na mesa da sessão de abertura esteve presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. António 

Magalhães da Silva; o Sr. Vereador de Ambiente, Dr. Armindo da Costa e Silva; o Sr. Secretário-geral do 

Eixo Atlântico, Xoan V. Mao; a Coordenadora da Equipa do Diagnóstico Técnico do Instituto Sondaxe, Eng. 

Helena Ferreira e o Coordenador da Equipa Técnica do Plano de Participação do Projecto, Prof. Doutor 

João Farinha. 

A abertura da sessão esteve a cargo do Sr. Presidente da Câmara, Dr. António Magalhães da Silva, que 

após agradecer a presença dos participantes, fez o enquadramento do projecto realçando a importância do 

diagnóstico técnico como sendo um documento fundamental na identificação das vantagens e debilidades 

do município. Referiu ainda que conjugação de esforços há-de conduzir a soluções, rumo à 

sustentabilidade. 

De seguida a Eng. Helena Ferreira, do Instituto Sondaxe procedeu à apresentação do diagnóstico técnico, 

seguindo-se de um espaço de debate, onde os participantes colocaram algumas questões. Tiveram ainda 

oportunidade de se pronunciarem através de mensagens escritas (Capítulo 4.1). O Diagnóstico encontra-se 

disponível em: www.cm-guimaraes.pt pelo que não se repete aqui. 

Figura 1 – Imagens da Sessão Plenária de Abertura. 

A sessão de abertura foi finalizada pelo Prof. Doutor João Farinha que, através de um conjunto de slides, 

sublinhou os objectivos da sessão, a estrutura e a metodologia para a realização do processo participativo. 

A sessão de participação teve a duração de cerca de 4 horas e foram produzidas 47 Fichas de Sugestões 

de Acções pelos próprios participantes. Em termos genéricos, os participantes mostraram-se bastante 

satisfeitos com a sessão. Por exemplo, todos os participantes que responderam ao questionário no final da 

sessão consideraram que é útil realizar sessões deste tipo. Sobre a avaliação detalhada da sessão pelos 

participantes ver Capítulo 4.5. 
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2.Sessão em Grupos de Trabalho 

2.1 Aspectos Metodológicos 

A metodologia das sessões paralelas visou criar uma atmosfera de trabalho descontraída e criativa, onde os 

participantes puderam expressar-se em igualdade de circunstâncias. 

Os participantes foram divididos por cinco salas de trabalho, correspondentes aos cinco temas prioritários 

que resultaram do 1º Fórum, realizado em Março de 2004: 

• Saneamento e Equipamentos Básicos para Todos; 

• Ordenamento do Território e Requalificação do Tecido Urbano; 

• Requalificar os Recursos Humanos (Ensino, Formação Profissional, Novas Capacidades); 

• Maior Consciência Ambiental e Cívica (Educação Ambiental Integrada); 

• Tecido Produtivo mais Robusto e Diversificado. 

Na sessão em grupos de trabalho foi pedido aos participantes para que, em pequenos sub-grupos, 

desenvolvessem Fichas de Acção, de forma a responder ao desafio correspondente ao tema em análise. 

Estas acções devem proporcionar uma evolução no sentido do desenvolvimento sustentável.  

Para tal foi facultado a cada pequeno sub-grupo um documento com as acções anteriormente propostas 

(Capítulo 4.2). Este documento resultou de um questionário elaborado a todos os participantes do 1º Fórum 

que se tinham voluntariado para ficarem associados cada um dos temas prioritários. 

 

De seguida apresentam-se os resultados das sessões em cada grupo de trabalho1. 

 

                                                     
1 Nota: A redacção das fichas é uma cópia fiel do texto redigido pelos participantes de cada grupo de trabalho. 
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2.2 Grupo de Trabalho “Saneamento e Equipamentos 
Básicos para Todos” 

 

Moderadora 
Graciete Silva (CIVITAS/FCT/ UNL) 

Participantes 

Alexandre Marques (J. F. de Selho São Jorge) 

António José Araújo (J. F. de Selho S. Cristóvão) 

Carlos Fernandes (C.M. Guimarães) 

Fernando Castro Trigo (C.M. Guimarães) 

João Alves (J. F. de Leitões) 

Participantes 

José Dias (J. F. de Brito) 

Júlio Mendes (Vimágua) 

Manuel Mendes (J. F. de Figueiredo) 
Naim Haie (Universidade do Minho) 

  

Imagens do Ambiente de Trabalho do Grupo 

  
  

  
 

Nesta fase do trabalho foi pedido aos participantes que propusessem acções de forma a responder ao 

presente desafio, caminhando no sentido do desenvolvimento sustentável. As 9 propostas de acções foram 

apresentadas aos restantes elementos do grupo, encontrando-se transcritas nas páginas seguintes. 
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2.2.1 O que Fazer para Responder aos Desafios? 

 

TÍTULO: Plano Estratégico para a implementação de respostas sociais no 
Concelho de Guimarães 

CONTEÚDO: 

No âmbito do Plano de Desenvolvimento Social, foi identificada a necessidade da implementação 
de novos equipamentos e respostas sociais. 

Para uma melhor intervenção nesta área é necessário fazer um estudo que sistematize os 
equipamentos existentes e identifique as necessidades a curto e médio prazo, no sentido de se 
definir uma estratégia de intervenção neste sector. 

 

TÍTULO: Planos de Equipamentos Básicos 

CONTEÚDO: 

Elaboração e implementação de planos de investimentos em equipamentos básicos baseados, 
prioritariamente em critérios e indicadores de planeamento. 

 

TÍTULO: Lazer à Moda Antiga nos Espaços Públicos 

CONTEÚDO: 

 Trazer para os espaços públicos de lazer os jogos e os brinquedos tradicionais; 

 Proporcionar o encontro de gerações; 

 Valorizar os espaços tradicionais de convívio e enquadrar os novos espaços de lazer. 

 

TÍTULO: Sensibilização para a Defesa do Ambiente 

CONTEÚDO: 

Aproveitar o verso do recibo da água/ saneamento para aí colocar pequenas legendas/ frases 
apelativas à redução do consumo de água, reposição correcta do lixo, diminuição de produtos 
poluentes lançados no saneamento e outras de defesa do ambiente. 

 

TÍTULO: Saneamento 

CONTEÚDO: 

É necessário dar uma cobertura a todo o concelho. Para uma melhor qualidade das nossa águas 
e para um melhor ambiente do nosso Concelho. 
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TÍTULO: Melhoria do Saneamento Básico 

CONTEÚDO: 

Dar continuidade ao alargamento das redes de abastecimento de água e de saneamento de 
modo a que se atinja, em prazo sustentável, taxas de atendimento da ordem dos 100% e 90% 
respectivamente, e de forma consertada com os investimentos de carácter municipal.  

A elaboração e aprovação de um plano geral de drenagem de águas fluviais, com implementação 
urgente nas áreas de maior índice de impermeabilização, é fundamental para a eficiência dos 
sistemas de drenagem e tratamento das águas residuais. 

 

TÍTULO: Resíduos Urbanos 

CONTEÚDO: 

Definição clara das opções em matéria de destinos finais para os resíduos urbanos. 

 

TÍTULO: Promoção da Higiene Pública 

CONTEÚDO: 

Dada a dispersão do edificado (Concelho pouco compacto) e dada a existência da proximidade 
de fossas sépticas (outras fontes poluidoras) e poços de água (uso doméstico), sugerimos: 

 Uma acção consertada entre o utente e um serviço regulador, de modo a diminuir o custo da 
análise da água e evitar proximidade de fontes de contaminação. 

 Promover a ligação aos sistemas de saneamento e da água. 

 

TÍTULO: Espaços Naturais Recuperados 

CONTEÚDO: 

 Preservar espaços naturais já existentes: pequenos açudes, pequenas barragens, aglomerados 
arbóreos, etc. 

 Recuperar nascentes naturais, minas, poços em pedra e galerias subterrâneas. 
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2.3 Grupo de Trabalho “Ordenamento do Território e 
Requalificação do Tecido Urbano” 
 

Moderadora 
Cristina Ferreira (CIVITAS/FCT/ UNL) 

Participantes 

Ana Esteves (C.M. Guimarães) 

António Xavier (Assembleia Municipal) 

Diana Fernandes (C.M. Guimarães) 

Elisabete Rodrigues (C.M. Guimarães) 

José Castelar (Fraterna) 

José Fontes (C.M. Guimarães) 

Participantes 

Maria Magalhães (C.M. Guimarães) 

Mariana Oliveira (C.M. Guimarães) 

Miguel Frazão (C.M. Guimarães) 

Paulo Castelo Branco (C.M. Guimarães) 

Rita Salgado (C.M. Guimarães) 

Vítor Manuel Fernandes (C.M. Guimarães) 

  

Imagens do Ambiente de Trabalho do Grupo 

  
  

  

Nesta fase do trabalho foi pedido aos participantes que propusessem acções de forma a responder ao 

presente desafio, caminhando no sentido do desenvolvimento sustentável. Resultaram 9 propostas de 

acções que foram apresentadas aos restantes elementos do grupo, transcritas nas páginas seguintes. 
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2.3.1 O que Fazer para Responder aos Desafios? 

 

TÍTULO: Requalificação dos Valores Patrimoniais e Ambientais do Concelho 

CONTEÚDO: 

 Levantamento sistemático do existente; 

 Requalificação dos espaços públicos e de uso público, até como forma de incentivar, no mesmo 
sentido, a iniciativa privada; 

 Localização estratégica dos equipamentos de forma à sua rentabilização e como contributo 
para o reforço da concentração populacional; 

 Harmonizar o espaço físico e humano, dando continuidade e consistência ao edificado (antigo e 
contemporâneo) conjugando-o com a paisagem natural; 

 Sensibilização e apoio aos vários agentes locais e à população em geral, tornando-os 
participantes em todo o processo. 

 

TÍTULO: Promover o Ordenamento do Território 

CONTEÚDO: 

De acordo com a tradição histórica do Concelho deverá ser promovido o policentrismo, em 
contraponto com a dispersão / difusão, que de forma pouco sustentável, têm nos últimos 30 anos, 
caracterizado o ordenamento territorial. 

Deverá ser reforçada a compactação e diversidade na área urbana da cidade, como núcleo 
urbano central, em complementaridade com o reforço dos núcleos que constituem as vilas. 

Para implementação desta ideia é importante verter esta estratégia nos instrumentos de 
planeamento urbanísticos, fundamentalmente, o PDM, devidamente pormenorizados nos planos 
de urbanização e pormenor. 

Estes planos deverão ter em conta a identidade local através da preservação, requalificação e 
reabilitação dos valores patrimoniais (culturais, naturais e construídos), fomentando uma 
consciência cívica e de responsabilização de todos.  

 

TÍTULO: Ordenamento – Controle da Dispersão 

CONTEÚDO: 

Maior Compactação    Menores Custos de Manutenção; Melhor Gestão de Recursos e 
Paisagem; Melhor Racionalização de Meios (Vias e Infra-estruturas); Melhor Identificabilidade 
(Noção de Lugar e Espírito Comunitário). 
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TÍTULO: Consolidação de Núcleos Urbanos 

CONTEÚDO: 

Consolidação de crescimento/ desenvolvimento dos pólos urbanos de forma a que, se 
estabeleçam inter-ligações equilibradas, coerentes e homogéneas entre eles e o perímetro 
urbano da cidade, traduzindo-se em: 

 Rede de transportes mais eficiente e compacta (reduz distâncias, promove a melhoria dos 
transportes colectivos); 

 Rede de infra-estruturas básicas (água e saneamento) mais eficaz, com redução de custos e 
maior cobertura territorial; 

 Equipamentos colectivos de apoio directo às populações, mais acessíveis, uma distribuição 
mais racional; 

 Melhoria da qualidade ambiental e paisagística. 

 

TÍTULO: “Um Concelho de Todos e para Todos” 

CONTEÚDO: 

Requalificação Urbana  Concelho e Cidade  Denominador Comum: Espaço Público 

 Concelho: a requalificação passará por: tratamento da rede viária fina; malha de ruas e 
caminhos; criação de passeios e infra-estruturas (electricidade, águas pluviais, etc.); qualidade 
de construção e um espaço envolvente. 

 Cidade: continuar o tratamento do espaço público, recuperando, renovando praças, jardins, 
mas generalizando à cidade a experiência do centro histórico. 

 

TÍTULO: Estruturar claramente o Perímetro da Cidade 

CONTEÚDO: 

 Complementar acessibilidades existentes, com novas vias que aumentassem a circular a todo o 
perímetro da cidade; 

 Reforçar atractividades, sobretudo serviços e actividades culturais e comerciais.  

 

TÍTULO: Elaboração de um Plano Viário 

CONTEÚDO: 

Complementar a hierarquia e estrutura viária existente, interligando os núcleos urbanos mais 
importantes.  
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TÍTULO: Mobilidade 

CONTEÚDO: 

 Cidade  Excesso de Equipamentos, Serviços, Instituições, Lazer. Pelo contrário existe um 
défice destes equipamentos nas Vilas e Freguesias; 

 Descentralizar alguns recursos da cidade criando alguns elementos balizadores nas vilas e 
algumas freguesias libertando a pressão sobre a cidade; 

 Reforçar as ligações Cidade/Vilas; 

 Criar transportes e sistemas alternativos com eventuais parques periféricos na envolvente da 
cidade. 

 

TÍTULO: “Um Concelho de Todos e para Todos” 

CONTEÚDO: 

Ordenamento do território significa uma visão estratégica e global do Concelho, o que obriga: 

1. Hierarquização do espaço e distribuição das actividades 

2. Privilegiar o papel das vilas como unidades de aproximação do centro e da periferia: 

 Acessibilidades entre o centro e as vilas e entre estas e as freguesias mais distantes; 

 Concretização de equipamentos considerados básicos. 

3. Definição de uma organização territorial: 

 Hierarquização e tratamento da rede viária; 

 Eterna dicotomia dispersão / concentração em função das acessibilidades, infra-estruturas e 
paisagem); 

 Um novo desafio para além do património: conhecimento (Universidade do Minho) e 
ambiente. 
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2.4 Grupo de Trabalho “Requalificar os Recursos Humanos 
(Ensino, Formação Profissional, Novas Capacidades)” 
 

Moderadora 
Ursula Caser (CIVITAS/FCT/ UNL) 

Participantes 

Alberto Lameiras (Sociedade Martins Sarmento) 

Anabela Barreira (Círculo de Arte e Recreio) 

Angelina Fernandes (Agrupamento de Escolas Pevidém) 

António Cardoso (Tempo Livre – CIPRL) 

Carlos Mesquita (Agrupamento de Escolas Belos Ares) 

César Machado (Assembleia Municipal) 

Elisabete Ribeiro (ADCL) 

Participantes 

Francisco Abreu (C.M. Guimarães) 

Isabel Abreu (Agrupamento de Escolas Pevidém) 

Manuela Almeida (Universidade do Minho) 

Maria Bessa (Agrupamento de Escolas de Briteiros) 

Marta Coutada (Sol do Ave) 

Sofia Ferreira (C.M. Guimarães) 

Vítor Araújo (ADCL) 

  

Imagens do Ambiente de Trabalho do Grupo 

  
  

  

Foi pedido aos participantes que propusessem acções de forma a responder ao presente desafio, 

caminhando no sentido do desenvolvimento sustentável. Foram geradas 11 propostas de acções e 

apresentadas aos restantes elementos do grupo. Encontrando-se transcritas nas páginas seguintes. 
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2.4.1 O que Fazer para Responder aos Desafios? 

 

TÍTULO: Combate ao Abandono Escolar 

CONTEÚDO: 

  Mais formação dos Pais: alargar o ensino recorrente – autoformação assistida e formação à 
distância; 

 Desmotivar a oferta de emprego a jovens na escolaridade obrigatória (mais vigilância e estimulo 
do emprego qualificado. 

 

TÍTULO: Ferramentas para o Futuro 

CONTEÚDO: 

  Ensino: reforço da rede pública do ensino pré-escolar; combate ao abandono escolar através 
do levantamento e acompanhamento especial de todas as situações conhecidas; reforço do 
ensino profissional através da criação de novas escolas profissionais; apoio à criação e 
instalação de escolas artísticas. 

 Formação Profissional: criação de estruturas de formação contínua para a população 
empregada, sobretudo na área das novas tecnologias; requalificação profissional dirigida para 
novas áreas da produção de bens e serviços, designadamente, para sectores alternativos aos 
tradicionais, e onde se joga o futuro da economia. 

 Novas Capacidades: programa de ampla difusão e de acesso fácil a estruturas de ensino 
agilizadas nas áreas das novas tecnologias; fornecer ao maior número possível de cidadão o 
acesso às ferramentas imprescindíveis ao seu futuro. 

 

TÍTULO: Centro de Formação Profissional de Gestão Participada 

CONTEÚDO: 

Proceder à criação de um Centro de Formação Profissional de Gestão Participada, podendo 
envolver o Município, o IEFP e Entidades Patronais. 

Objectivos: 

  Contribuir para a conciliação entre a oferta e a procura de emprego / formação; 

  Elevar os níveis de qualificação profissional de população activa; 

  (Re) qualificar a mão-de-obra disponível contribuindo para aumentar a atractividade económica 
do território; 

  Estimular e apoiar a emergência de novas iniciativas empresariais / auto-emprego 
(incubadoras de empresas). 
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TÍTULO: Requalificação do Tecido Empresarial 

CONTEÚDO: 

  Apostar em sectores de actividade em que a competência académica e profissional seja 
valorizada; 

  Promover a valorização das competências da mão-de-obra não qualificada das empresas. 

 

TÍTULO: Melhores Recursos Humanos – Futuro Mais Risonho 

CONTEÚDO: 

 Conhecer bem os factores que podem potenciar uma melhor qualidade dos recursos humanos, 
mas também os factores que a inibem ou podem influenciar negativamente; 

 Dotar as instituições que apoiam a população (Juntas de Freguesia, IPSS, Associações 
Recreativas, etc.) de meios que permitam a implementação de acções de formação; 

 Implementar ao nível do ensino básico, programas que potenciem as vantagens e 
características da região onde se inserem; 

 Motivação da necessidade de formação e requalificação dos recursos humanos de preferência 
nos locais de trabalho. 

 

TÍTULO: Inovação Tecnológica 

CONTEÚDO: 

 Promover acções de formação e sensibilização para empresários; 

 Promover acções de formação profissional certificadas; 

 Elevar os níveis de escolaridade. 

 

TÍTULO: Novas Capacidades 

CONTEÚDO: 

Aproveitar “Boas Ideias” da Universidade do Minho (Pólo de Guimarães), criar bolsas de 
investigação que possam ser rentabilizadas em contexto de trabalho em pequenas e médias 
empresas. 

Pré-Escolar:  

 Aumentar a rede pública do pré-escolar em todas as freguesias do concelho de Guimarães, que 
ainda não têm;  

 Incrementar o prolongamento de horários diversificados e com qualidade. 
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TÍTULO: Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências: 
Escolares e Profissionais 

CONTEÚDO: 

 Reforçar o papel dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências; 

 Alargar o âmbito do Reconhecimento, Validação e Certificação aos funcionários da 
Administração Local na perspectiva de elevar a qualidade dos serviços; 

 Apostar no Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais. 

 

TÍTULO: Recursos Humanos 

CONTEÚDO: 

Cenário: Recursos escassos; mobilidade fraca (pouca eficiência nos transportes); 
desempregados pouco qualificados; famílias pouco disponíveis; parque escolar disponível (ou a 
precisar de recuperação arquitectónica) 

Criar bolsas de formadores disponíveis e capazes de mobilidade para requalificar pequenos 
grupos tendo em conta que muitas pessoas não têm apetência pela aprendizagem. Isso implica 
uma formação com uma grande componente tecnológica. Proposta: Agricultura especializada; 
floricultura; árvores de fruto. 

A nível da juventude (abandono escolar): promover / criar cursos de educação, formação EB 
1/2/3 com equivalência à escolaridade obrigatória  acesso a graus superiores de ensino. 

 

TÍTULO: Formação Diferenciada 

CONTEÚDO: 

Formação alternativa, no que concerne: 

 Agentes formadores – escolas, empresas, associações. 

 Destinatários – formandos (idades, interesses, etc.). 

 Modalidade – à distância, em presença, em contexto de trabalho, misto (escola/ empresa). 

Formação que respeita as diferenças do indivíduo. Inclusiva, que valorize os saberes, o saber 
fazer. 

 

TÍTULO: Formação Diferenciada 

CONTEÚDO: 

Formação alternativa que implique a diferenciação de agentes formadores (escolas, instituições, 
outros). 

Destinatários: formandos portadores das mais diversas motivações e potencialidades. 

Acordo de formação institucionalizada que vise responder às diferentes procuras. 
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2.5 Grupo de Trabalho “Maior Consciência Ambiental e 
Cívica (Educação Ambiental Integrada)” 
 

Moderadora 
Carmen Quaresma (CIVITAS/FCT/ UNL) 

Participantes 

António Cardoso (Ecoturismo - Montanha Viva, Aventura e 

Protecção Ambiental) 

António Sousa (Assembleia Municipal) 

Armindo Silva (C.M. Guimarães) 

Crisália Alves (C.M. Guimarães) 

Dalila Sepúlveda (C.M. Guimarães) 

Ernestina Morais (Escola Martins Sarmento) 

Participantes 

Katia Rocha  

Luís Brás 

Manuel Martins (J. F. de Sande Vila Nova) 

Maria João Rebola 

Pedro Seixas (TecMinho) 

Rui Pedro Oliveira (Eco-Ave) 

Susana Balsas (C.M. Guimarães) 

  

Imagens do Ambiente de Trabalho do Grupo 

  
  

  

Foi pedido aos participantes que propusessem acções de forma a responder ao presente desafio, 

caminhando no sentido do desenvolvimento sustentável. Foram produzidas 13 acções. Depois foram 

apresentadas aos restantes elementos do grupo. Encontrando-se transcritas nas páginas seguintes. 
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2.5.1 O que Fazer para Responder aos Desafios? 

 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental e Cívica 

CONTEÚDO: 

Promover campanhas de limpeza da floresta junto da população em geral para mostrar à 
evidência a perigosidade que decorre da deposição de resíduos, aumentando a combustibilidade 
da área florestal e prejudicando a salubridade e a paisagem. 

 

TÍTULO: Melhorar a Qualidade de Vida 

CONTEÚDO: 

 Implementação de uma rede de corredores verdes com ciclovias; 

 Sensibilização para a utilização das existentes; 

 Dinamização de actividades lúdicas ligadas ao ambiente, à qualidade de vida, saúde e lazer, 
comportamentos sociais de inter-ajuda; 

 Implementação de painéis de informação em vários pontos do Concelho sobre Fauna, Flora, 
Prevenção de incêndios, Comportamentos cívicos e reciclagem; 

 Criação de Incentivos às autarquias e população em geral como propósito de: limpeza dos 
terrenos nas zonas florestais; vigilância dos mesmos; separação dos resíduos domésticos; 
utilização dos ecocentros. 

 

TÍTULO: Resíduos 

CONTEÚDO: 

Envolver todos os actores activos do município, como as empresas, escolas, jornalistas, 
autarquia e população em geral, em acções de sensibilização, formação e informação ambiental, 
no âmbito da separação de resíduos sólidos urbanos e no cabal cumprimento da política dos 3 
R’s. Maior informação dos malefícios inerentes aos mostros. 

 

TÍTULO: Maior Controlo Ambiental 

CONTEÚDO: 

 Fiscalização de viaturas em circulação relativamente à emissão de gases poluentes; 

 Fiscalização e autuação de descargas ilegais de efluentes gasosos, líquidos e sólidos; 

 Criação de um maior número de brigada ambientais com o objectivo de sensibilizar e persuadir. 
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TÍTULO: Educação Cívica e Ambiental 

CONTEÚDO: 

 Organizar fóruns temáticos direccionados a temas ambientais e cívicos para todos; 

 Sensibilização da população em geral bem como de engenheiros e arquitectos na execução de 
projectos de edifícios sustentáveis; 

  Campanhas de redução de consumo; 

 Maior tempo de utilização nos media para campanhas ambientais e cívicas (gratuitas); 

 Campanhas de sensibilização à adopção e ao não abandono de animais de estimação. 

 

TÍTULO: Educação Cívica e Ambiental 

CONTEÚDO: 

 Que os conteúdos dos programas no secundário dêem continuidade à “Educação Ambiental” 
promovida no ensino básico; 

 Visitas de estudo a centros de interpretação ambiental, a centros de tratamento de resíduos e 
de águas residuais; 

 Organização de fóruns sobre questões ambientais a nível da comunidade em geral. 

 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental e Cívica 

CONTEÚDO: 

Relevar a importância das linhas de água, enquanto mananciais de água para consumo humano 
e utilização agrícola e industrial. Promover visitas de estudo aos rios e ribeiros, evidenciando a 
flora das viagens, as aves, os peixes, património edificado, designadamente, os moinhos e a 
urgência da sua valorização e preservação. 

 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental 

CONTEÚDO: 

Redução do consumo de água através da alteração do horário de rega (evitar a rega de áreas de 
grande consumo, como os jardins de relva), para horas em que a evapotranspiração apresenta 
menores níveis (ex. fim de tarde/ início de dia). 

 

TÍTULO: Política Florestal e de Prevenção aos Fogos Florestais 

CONTEÚDO: 

Criação de Planos de Intervenção que inclui a criação de acessibilidades à área florestal. 
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TÍTULO: Política – Plano de Reflorestação 

CONTEÚDO: 

 Situação verificada com a cultura de eucaliptos, que além de ser considerada uma espécie 
infestante, diminui a quantidade de água no solo; 

 Reflorestação com espécies folhosas, que vão no sentido de prevenir incêndios e diminuir a 
impermeabilização dos solos; 

 Campanhas de limpeza – prevenção de incêndios na floresta; 

 Gestão dos resíduos verdes, na produção de energia. 

 

TÍTULO: Educação Ambiental e Cívica 

CONTEÚDO: 

Reestruturação dos quadros da função pública no sentido de atribuir funções a quadros técnicos 
especializados, garantindo o aumento da eficácia das medidas tomadas, devido à sua maior 
sensibilização. 

 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental e Cívica 

CONTEÚDO: 

Campanha junto dos consumidores para que estes exijam dos fornecedores a redução do 
número das embalagens secundárias e terciárias quando estas são desnecessárias e elevam o 
custo final do produto, para além de aumentar o volume de resíduos. 

 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental e Cívica 

CONTEÚDO: 

 Redução da embalagem de plástico nos mercados de grandes superfícies, como por exemplo: 
os sacos de plásticos devem ser substituídos por papel; 

 Redução do preço do papel reciclado; 

 Dar preferência a embalagens que permitam a reciclagem e a reutilização. 
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2.6 Grupo de Trabalho “Tecido Produtivo mais Robusto e 
Diversificado” 
 

Moderador 
João Farinha (CIVITAS/FCT/ UNL) 

Participantes 

Domingos Bragança (C.M. Guimarães) 

Manuel Ferreira (Associação de Municípios do Vale do Ave) 

Rosa Maria Neiva (Associação Comercial e Industrial de Guimarães) 

  

Imagem do Ambiente de Trabalho do Grupo 

 
 

Nesta fase do trabalho foi pedido aos participantes que propusessem acções de forma a responder ao 

presente desafio, caminhando no sentido do desenvolvimento sustentável. As 5 acções elaboradas pelos 

participantes encontram-se transcritas nas páginas seguintes. 

 

2.6.1 O que Fazer para Responder aos Desafios? 
 
 
 

TÍTULO: Uma Comunidade Activa 

CONTEÚDO: 

Requalificar e orientar as pessoas em uma idade activa, em situações de desemprego, na 
prestação de serviços de cariz humanitária, ambiental e doméstico, de apoio à comunidade, 
como por exemplo: apoio de proximidade aos idosos, limpeza de mata, reflorestação e 
jardinagem, tarefas domiciliárias diversas na forma de micro empresas e com sustentabilidade 
económica. 
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TÍTULO: Difusão do Conhecimento Técnico 

CONTEÚDO: 

Parque de Ciência e Tecnologia – AvePark, implementado em pleno, de modo a alcançar a 
diversificação industrial. Sem o apoio do Governo e da União Europeia não teremos os valores 
avultados que serão necessários. 

Neste modelo de Parque, tem de ser incluída de um modo interno, a Universidade do Minho e 
todo o sistema escolar. No essencial, o que se pretende é a assimilação do conhecimento pela 
comunidade empresarial, essencialmente à mais jovem e mais qualificada. 

 

TÍTULO: Criação de Micro Empresas – Apoio a Jovens Empreendedores 

CONTEÚDO: 

Parques de micro empresas em edifícios industriais devolutos, de apoio ao empreendedorismo 
inovador e competitivo, geridos pela AvePark – Parque de Ciência e Tecnologia do Ave. 

 

TÍTULO: Apoio ao Empreendedorismo Juvenil 

CONTEÚDO: 

 Criar condições efectivas para que a Universidade do Minho seja, efectivamente, uma âncora 
numa estratégia de apoio ao empreendedorismo juvenil; 

 Criar um Fundo de Apoio Financeiro ao Empreendedorismo, fora do Sistema Bancário  
FAISCO – SDR; 

 Criar Centros de Acolhimento de Micro Iniciativas Empresariais  NAVE – Serviços de Apoio à 
Gestão Empresarial. 

 

TÍTULO: Economia Social 

CONTEÚDO: 

 Utilizar as “virtualidades” do sector cooperativo e social para a promoção de novas iniciativas 
empresariais, nomeadamente: Cooperativas e Instituições Privadas de Solidariedade Social; 

 Cooperativa de Prestação de Sérvios de Proximidade (ao nível de uma Freguesia). 

Em Portugal, as pessoas que têm uma sabedoria acumulada ao longo da vida são convidadas a 
nada fazerem, quando podiam ser “formadores” das gerações mais jovens. Alguém escreveu 
que: “Um Idoso que morre é como uma biblioteca que arde”. 
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3.Sessão Plenária Final 

3.1 Apresentação dos Trabalhos e Votação no Contexto de 
Tomada de Decisão 

A sessão de apresentação dos resultados decorreu com elevada serenidade, não suscitando grande 

debate, indicando um significativo grau de consenso relativamente ao trabalho desenvolvido em cada um 

dos grupos.  

Seguidamente, foi sugerido aos participantes que ajudassem a enviar uma mensagem à equipa técnica da 

Agenda 21 Local realizando para isso uma votação sobre um póster formado por dois eixos:  

 O Eixo Horizontal, que é constituído por diferentes modos de trabalhar e colaborar na implementação das 

acções: “A Câmara Municipal a Trabalhar Sozinha” ou “Eu Também Quero Ajudar na 

Implementação das Acções”; 

 O Eixo Vertical é constituído por diferentes opções relativas a: “Acções Inovadoras, Arrojadas, 

Provocando Viragens” ou “ Acções Tradicionais, Cautelosas, Provocando Ajustamentos”. 

A colocação da marca vermelha indica o quadrante de orientação para a equipa técnica enquadrar as 

acções que vai propor. Os resultados encontram-se expressos na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Resultado da Votação no Contexto de Tomada de Decisão. 

Como se pode constatar, a esmagadora maioria dos participantes optou pelo quadrante definido pelas 
opções “Acções Inovadoras, Arrojadas, Provocando Viragens” e “Eu Também Quero Ajudar na 
Implementação das Acções”. 
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3.2 Imagens da Sessão Plenária Final 
 

Figura 3 – Apresentação do trabalho desenvolvido na 
sala “Saneamento e Equipamentos Básicos para 

Todos”. 

Figura 4 – Apresentação do trabalho desenvolvido na 
sala “Ordenamento do Território e Requalificação do 

Tecido Urbano”. 
  

Figura 5 – Apresentação do trabalho desenvolvido na 
sala “Requalificar os Recursos Humanos”. 

Figura 6 – Apresentação do trabalho desenvolvido na 
sala “Maior Consciência Ambiental e Cívica”. 

  

Figura 7 – Apresentação do trabalho desenvolvido na 
sala “Tecido Produtivo mais Robusto e Diversificado”.

Figura 8 – Uma plateia atenta à exposição dos 
trabalhos. 
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4.Anexos 

4.1 Mensagens Colocadas no Póster sobre o Diagnóstico da 
Agenda 21 Local de Guimarães 

MENSAGENS DOS PARTICIPANTES 
 

Relativamente à apresentação do Diagnóstico: 

  Grande desconhecimento da realidade do concelho; 

 Toda a cartografia está demasiado confusa para o cidadão comum, bem como o excesso de informação e pouca 
legibilidade das legendas; 

 Falta de esclarecimento sobre os cálculos dos índices de diversidade; 

 Variáveis utilizadas um pouco dúbias; 

 Não foram tidas em conta as sugestões e os conhecimentos do concelho fornecidos pelos técnicos da Câmara 
Municipal de Guimarães, elementos da revisão do PDM. 

 

Será a cartografia apresentada legível e clara para que, qualquer pessoa possa compreender a informação que se 
pretende apresentar? 
 

 De uma forma genérica, acho que falta uma síntese (resumo do resumo) clara e directa. Ou seja, em breves palavras, 
como está o concelho (para cada tema, dois/três parágrafos seria suficiente); 

 As noções de “compactação” e “diversidade” não são claras, não se percebendo o que se pretende analisar; 

 Sendo um diagnóstico aberto, que se pretenda ao alcance de todos, seria interessante realizar uma “sondagem” à 
população sobre o que pensam do concelho e qualidade de vida (se possível, ter mesmo declarações). 

 

Relativamente à apresentação do diagnóstico, acho relevante explicar como é feito e de acordo com o quê são feitos os 
índices expostos. 
 

O diagnóstico apresentado deveria dar maior relevo e incluir as conclusões / opções do Diagnóstico Social e do Plano 
de Desenvolvimento Social de Guimarães. 
 

Poder-se-ia ter usado uma matriz com os indicadores do diagnóstico. Afinal, quais são as variáveis essenciais? 
 

Gasta-se tanto dinheiro com os incêndios. Dar trabalho às pessoas que estão no fundo do desemprego, através da 
limpeza das matas. 
 

Qual a composição dos participantes? Representam que actores / interessados / lobbies? A auto contenção deveria ser 
ponderada pela população! 
 

Prioritário, é dotar a cidade de meios de transporte alternativos (colectivos ou não) reduzindo o impacto da emissão de 
gases emitidos. Deveria ponderar-se alternativas viárias interiores à cidade (túnel, mais ruas de peões) e parqueamento 
periférico do tipo parking mais BUS. 
 

Fiquei impressionada com a forma como foram apresentados os mapas. Nota-se, mesmo por alguém como eu, que 
estive na plateia, que está ali trabalho de base bastante consistente, moroso e de qualidade elevada. 
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4.2 Propostas de Acção nos Principais Vectores 
Estratégicos Previamente Enviadas pelos Participantes 

 Vector 1: Saneamento e Equipamentos Básicos para Todos 
 

Proposta 1.1 

TÍTULO: Ambiente mais Sadio e Puro 

CONTEÚDO: 

Promover acções de sensibilização junto da população para a importância do saneamento. 

Implementar políticas ambientais e alterar as que estão implantadas de modo a evitarem a 
poluição e permitirem que todo o sistema natural seja preservado. 

 

 Vector 2: Ordenamento do Território e Requalificação do Tecido 
Urbano 

 

Proposta 2.1 

TÍTULO: Efectuar uma Requalificação Urbana 

CONTEÚDO: 

Preservar e requalificar os valores patrimoniais e ambientais existentes no concelho. 

 
Proposta 2.2 

TÍTULO: Promover o Ordenamento do Território 

CONTEÚDO: 

Elaborar um novo plano de urbanização da cidade, através da realização de planos de 
pormenor nos núcleos urbanos das vilas do concelho. 

Criar instrumentos de planeamento com o objectivo de ordenamento do território definindo 
áreas para equipamentos básicos, áreas residenciais e áreas industriais. 

 

Proposta 2.3 

TÍTULO: Ordenamento do Território e Requalificação do Tecido Urbano 

CONTEÚDO: 

Elaborar um novo plano de urbanização da cidade. 

Efectuar novos planos de pormenor das vilas do concelho. 

Criar instrumentos de planeamento com o objectivo de ordenamento do território e da 
implementação dos planos. 
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 Vector 3: Requalificar os Recursos Humanos (Ensino, Formação 
Profissional, Novas Capacidades) 

 

Proposta 3.1 

TÍTULO: Ensino Tecnológico e Inovação Profissional 

CONTEÚDO: 

Criar cursos técnico-profissionais, com vista à inovação tecnológica e profissional do nosso 
tecido produtivo. 

Efectuar acções de formação contínua, para os recursos humanos existentes no concelho, por 
forma a atingir os níveis europeus de produtividade. 

 
Proposta 3.2 

TÍTULO: Requalificar os Recursos Humanos  ⎯  Uma Aposta no Futuro 

CONTEÚDO: 

Efectuar o levantamento das necessidades do mercado de trabalho e de outras necessidades 
para assegurar um desenvolvimento local sustentável. 

Diagnosticar as necessidades e interesses de formação e qualificação ajustado-as às 
necessidades detectadas. 

Apostar em modalidades de formação que promovam, não só a qualificação profissional, mas 
também o reforço das competências sociais, a intervenção cívica nas comunidades 
envolventes, os conhecimentos e competências relacionadas com as tecnologias de informação 
e comunicação, o desenvolvimento de competências de auto-aprendizagem, iniciativa, 
autonomia, trabalho de equipa, etc. 

Apostar em modalidades de formação à distância e em modalidades de formação em contexto 
de trabalho. 

Promover a formação e qualificação de pessoas com deficiência. 

Promover e implementar sistemas de certificação profissional. 

 

Proposta 3.3 

TÍTULO: Um Melhor Serviço Público 

CONTEÚDO: 

Sensibilizar a população para a necessidade de recursos humanos mais qualificados e 
competentes. 

Criar estruturas para que seja possível a criação de melhores recursos humanos. 

Sensibilizar as pessoas que a requalificação dos recursos humanos permitindo assim a 
melhoria do serviço público. 
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 Vector 4: Maior Consciência Ambiental e Cívica (Educação 
Ambiental Integrada) 

 
 
 

Proposta 4.1 

TÍTULO: Melhorar a Qualidade de Vida 

CONTEÚDO: 

Esta acção visa melhorar a qualidade de vida e melhorar o ambiente. 

Criar condições de ocupação dos tempos livres e por via disso melhor formação e melhor 
educação. 

 
 

Proposta 4.2 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental 

CONTEÚDO: 

Sensibilizar com o propósito de promover a alteração de comportamentos e de opções 
enquanto consumidores, através de: 

− Triagem rigorosa dos resíduos sólidos urbanos; 

− Deposição dos resíduos nos dias e horários estabelecidos para a sua recolha; 

− Reduzir o consumo de água (banhos, sanitários e tarefas domésticas); 

− Reduzir o consumo de energia – opção por electrodomésticos de baixo consumo, e 
lâmpadas de baixo consumo; 

− Preferir produtos cujas embalagens sejam reutilizáveis; 

− Preferir o transporte público em detrimento do privado; 

− Utilização de energias renováveis (ex.: solar). 
 

 

Proposta 4.3 

TÍTULO: Educação Cívica e Ambiental 

CONTEÚDO: 

Incluir dentro do conteúdo programático das escolas EB 2,3 e primárias, trabalhos a 
desenvolver na área ambiental e cívica, envolvendo a família nos trabalhos escolares sobre o 
tema. 

Promover a criação de um centro de estudos ambiental, com leitura e realização de actividades 
em prol do ambiente. 
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Proposta 4.4 

TÍTULO: Maior Consciência Ambiental e Cívica 

CONTEÚDO: 

Sensibilizar com o propósito de promover a alteração de comportamentos dos cidadãos. Pelo 
fomento da: 

− Triagem dos resíduos sólidos urbanos em casa e colocação nos ecopontos mais 
próximos. 

− Deposição correcta dos resíduos, cumprindo os horários e os dias de recolha. 

− Maior consciência na redução do consumo de bens esgotáveis como a água, a energia, 
entre outros. 

− Incremento na utilização de energias renováveis. 

− Adquirir produtos com embalagens reutilizáveis; 

− Utilização de transportes públicos ou amigos do ambiente. 

 

 Vector 5: Tecido Produtivo mais Robusto e Diversificado 

 

Não foram propostas previamente acções. 
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4.3 Programa da Sessão 

 

14:30 Recepção 

  
  

15:00 Sessão Plenária Inicial 

• Abertura da Sessão pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal  

• Contextualização, Objectivos e Estrutura da Sessão 

  
  

15:15 Diagnóstico da Agenda 21 Local do Concelho de Guimarães 

• Apresentação do Diagnóstico 

• Debate 

  
  

16:15 Sessões Temáticas Paralelas 

• Trabalho em mesas temáticas, correspondentes aos 5 temas prioritários resultantes do 1.º 
Fórum 

• Actividade “O que fazer para responder aos desafios?” – Propostas de acção para se 
caminhar no sentido do desenvolvimento sustentável. 

  
  

17:15 Pausa para Café 

  

  

17:30 Sessão Plenária de Apresentação dos Trabalhos 

• Apresentação das Propostas de Acção por Tema 

• Debate 

  
  

18:00 Encerramento da Sessão 
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4.4 Lista de Participantes na Sessão 

 

Nome Entidade 

Alberto Lameiras Sociedade Martins Sarmento 

Alberto Oliveira Câmara Municipal de Guimarães 

Alexandre Marques Junta de Freguesia de Selho São Jorge 

Ana Esteves Câmara Municipal de Guimarães 

Ana Guedes Câmara Municipal de Guimarães 

Anabela Barreira Círculo de Arte e Recreio 

Angelina Fernandes Agrupamento de Escolas Pevidém 

António Babo GNG.APB – Arquitectura e Planeamento, Lda. 

António Cardoso 
Ecoturismo - Montanha Viva, Aventura e Protecção 

Ambiental 

António Cardoso Tempo Livre – CIPRL 

António Ferreira Escola Secundária Francisco de Almeida 

António José Araújo Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão 

António Magalhães Câmara Municipal de Guimarães 

António Sousa Assembleia Municipal 

António Xavier Assembleia Municipal 

Armindo Silva Câmara Municipal de Guimarães 

Carlos Fernandes Câmara Municipal de Guimarães 

Carlos Mesquita Agrupamento de Escolas Belos Ares 

César Machado Assembleia Municipal 

Crisália Alves Câmara Municipal de Guimarães 

Dalila Sepúlveda Câmara Municipal de Guimarães 

Diana Fernandes Câmara Municipal de Guimarães 

Diana Moita Câmara Municipal de Guimarães 

Dionísio Ribeiro Junta de Freguesia de Souto St. Maria 

Domingos Bragança Câmara Municipal de Guimarães 

Elisabete Gonçalves Câmara Municipal de Guimarães 

Elisabete Ribeiro 
Associação para o Desenvolvimento das Comunidades 

Locais (ADCL) 

Elisabete Rodrigues Câmara Municipal de Guimarães 

Ernestina Morais Escola Martins Sarmento 
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Nome Entidade 

Fernando Castro Trigo Câmara Municipal de Guimarães 

Filipe Fontes Câmara Municipal de Guimarães 

Francisco Abreu Câmara Municipal de Guimarães 

Isabel Abreu Agrupamento de Escolas Pevidém 

João Alves Junta de Freguesia de Leitões 

Jorge Fernandes Câmara Municipal de Guimarães 

José Carneiro Junta de Freguesia de Azurém 

José Castelar Fraterna 

José Dias Junta de Freguesia de Brito 

José Fontes Câmara Municipal de Guimarães 

Júlio Mendes Vimágua 

Kátia Rocha  

Luís Brás  

Manuel Ferreira Associação de Municípios do Vale do Ave 

Manuel Martins Junta de Freguesia de Sande Vila Nova 

Manuel Mendes Junta de Freguesia de Figueiredo 

Manuela Almeida Universidade do Minho 

Márcia Gonçalves Câmara Municipal de Guimarães 

Maria Bessa Agrupamento de Escolas de Briteiros 

Maria João Rebola  

Maria Magalhães Câmara Municipal de Guimarães 

Maria Pereira Câmara Municipal de Guimarães 

Mariana Oliveira Câmara Municipal de Guimarães 

Marta Coutada Sol do Ave 

Miguel Frazão Câmara Municipal de Guimarães 

Naim Haie Universidade do Minho 

Patrícia Esteves Câmara Municipal de Guimarães 

Paulo Castelo Branco Câmara Municipal de Guimarães 

Pedro Seixas TecMinho 

Rita Salgado Câmara Municipal de Guimarães 

Robert Stussi GNG.APB – Arquitectura e Planeamento, Lda. 

Rosa Maria Neiva Associação Comercial e Industrial de Guimarães 

Rui Costa Câmara Municipal de Guimarães 

Rui Pedro Oliveira Eco-Ave 
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Nome Entidade 

Sérgio Lopes Polícia Municipal 

Sofia Ferreira Câmara Municipal de Guimarães 

Susana Balsas Câmara Municipal de Guimarães 

Vítor Araújo 
Associação para o Desenvolvimento das Comunidades 

Locais (ADCL) 

Vítor Manuel Fernandes Câmara Municipal de Guimarães 

 

 

Imprensa Presente 
 

Nome Entidade 

Ana Monteiro Jornal Público 

Aureleana Gomes Rádio Fundação 

Joaquim Forte Jornal de Notícias 

José Guimarães Expresso do Ave 

Rui de Lemos Diário do Minho 

Rui Dias de Castro Notícias de Guimarães 

Sara Oliveira Notícias Guimarães 

Vítor Ferreira Correio Minho 

 



Agenda 21 Local e Auditoria Urbana de Guimarães                                   Relatório do 2º Fórum da Sustentabilidade 

DO DIAGNÓSTICO ÀS PROPOSTAS DE ACÇÃO 
 

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular 33 
 

4.5 Avaliação da Sessão pelos Participantes 

4.5.1 Modelo da Ficha de Avaliação 

1. Por favor avalie a Sessão, utilizando para isso os critérios indicados na tabela seguinte. Atribua Notas 
entre 1 a 5, sendo: 

                                                                                             1 – Muito Negativo; 5 – Muito Positivo. 

 Notas 

Critérios 1 2 3 4 5 

Organização geral da Sessão       

Ritmo de trabalho da Sessão      

Desempenho da Equipa Moderadora      

Grau da sua satisfação geral com a Sessão      

Grau de Utilidade geral da Sessão      

 
Observações:  

 

 

 
2. Indique o que acha que na metodologia adoptada para a Sessão precisa claramente de ser 

melhorado: 
  
  
  
 

3. Indique os principais aspectos que considerou mais positivos na metodologia da Sessão: 
  
  
  
 
4. Acha que seria útil realizar mais sessões deste tipo sobre outros temas? 
       
 Sim   Não   
 
5. Informação sobre quem respondeu a este questionário: 
      
 Decisor Político     Técnico da Autarquia Local    .   
      
 Empresário   Técnico Exterior à Autarquia    .   
      
 Cidadão   Outro:  
 

                    
Muito obrigado pela colaboração. 
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4.5.2 Resultados da Avaliação 

No final dos trabalhos os participantes foram convidados a preencher o Questionário de Avaliação da 

Sessão, tendo-se obtido 24 respostas. 
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Figura I – Avaliação do item organização. Figura II – Avaliação do item ritmo de trabalho. 
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Figura III – Avaliação do item desempenho da Equipa 
Moderadora. 

Figura IV – Avaliação do item grau de satisfação geral 
com a sessão. 
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Figura V – Avaliação do item grau de utilidade geral da 
sessão. 

Figura VI – Avaliação do item utilidade de realização de 
mais sessões temáticas deste género. 

 

 


