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1.1. Introdução 

 ‚No sistema urbano português, Guimarães afigura-se, hoje, ocupar uma 

posição ainda híbrida e mal definida (quer relativamente à área metropolitana 

do Porto, quer nas relações vizinhas e de complementaridade com cidades 

próximas). Não se constituindo como um território do interior (em progressivo 

esvaziamento), não se localizando nos eixos viários mais expressivos de 

ligação a Espanha e ocupando uma posição tangencial relativamente ao litoral 

português (nomeadamente ao eixo Lisboa – Porto), Guimarães afirma-se como 

uma das denominadas cidades médias do país que vem assumindo 

protagonismo na atractividade e competitividade das cidades portuguesas, ora 

pela valorização das suas singularidades – por exemplo, o seu centro histórico 

– ora pela sua capacidade de tematização, ora pela atracção e dotação do 

espaço urbano de equipamentos e serviços relevantes – hospital, universidade, 

centro cultural, … (com expressão directa na melhoria da qualidade de vida 

dos seus habitantes, ora ainda pela sua importância estratégica para a região 

onde se insere). 

 

Todavia, e perante um quadro cada vez mais alargado de competitividade das 

cidades na afirmação regional, nacional e mesmo supra nacional, na atracção 

de investimento e recursos geradores de riqueza e bem-estar, na constante 

mudança e globalização, esta capacidade de afirmação afigura-se necessitar 

ciclicamente de novos incrementos, na procura da singularidade e criatividade, 

da abertura e concertação, da complementaridade e solidariedade, no fundo, de 

novas valorizações que reforcem não só a sua importância no equilíbrio e 

coesão do sistema urbano português como também a sua capacidade de 

afirmação e visibilização regional, e a sua atractividade e competitividade 
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enquanto espaço urbano singular e, autonomamente, reconhecível (projectando-a 

como uma mais-valia na coerência e coesão do território português)1. 

 

Incontornavelmente, este processo de afirmação marca o território, prolongando a 

sua transformação que a história da urbe vai registando e consolidando. 

Pressupondo novas acessibilidades e equipamentos, contemplando novas áreas 

residenciais e de actividades económicas, valorizando áreas naturais relevantes, 

entre outras, o processo de transformação da cidade, e sua resposta às 

respectivas necessidades e desafios, afigura-se construir um novo território 

sobre a matriz territorial preexistente (que importa atender para melhor perceber 

a cidade…). 

 

Fruto deste processo de afirmação e visibilização, Guimarães foi registando 

alterações no seu suporte físico, de natureza e dimensão diversas, que 

produziram novos ‚nacos‛ de cidade, introduziram novos hábitos urbanos e 

motivaram diferentes percepções da mesma, quer interna (para os próprios 

habitantes), quer externamente (para quem vê, estuda e visita), e um 

constante reposicionamento e valorização de Guimarães relativamente ao sistema 

urbano regional e nacional onde se insere… 

 

Nos últimos trinta anos da cidade (grosso modo, no período pós 25 Abril), 

descobre-se como ponto de partida uma cidade fortemente diluída na região do 

Vale do Ave, caracterizada por uma mono especialização funcional no campo 

da indústria têxtil (complementada pela actividade agrícola de cariz familiar e, 

maioritariamente, de subsistência), parcos recursos e acesso ao nível da 
                                                 
1 ‚Para o futuro fica a definição da estratégia para os principais eixos de crescimento urbano 
…A compacticidade e a contiguidade urbana convencional dará, assim, lugar a um desenho mais 
complexo, integrando outras escalas e outros valores, e outros modos de fazer cidade.‛ LEAL, 
Nuno, 2001, Guimarães – relatório da bolsa ‚Cidade e Democracia‛, Porto 
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alfabetização, formação profissional e educação (…expressa no contraste 

acentuado da distribuição da riqueza e da proliferação do trabalho infantil e 

abandono escolar) e uma urbanização difusa que, apoiada numa extensa e 

(aparentemente) interminável rede capilar de arruamentos e caminhos difundiu 

a edificação à generalização do território (sustentada num processo tradicional e 

‚familiar‛ de apropriação do território e ajudando a construir o que, hoje e 

livremente, se chama o ‚difuso‛e o seu consequente efeito de diluição da 

‚cidade no urbano‛…). 

 

Percorridos temporalmente trinta anos de democracia, verifica-se que, no tempo 

actual, Guimarães revela: 

 

1. um forte esforço de terciarização e formação (…muito fruto de políticas 

mais reactivas que pró-activas relativamente à crise da actividade 

têxtil); 

 

2. uma progressiva autonomia (ou, dir-se-á, descolagem em relação às 

características mais dominantes da região) relativamente ao vale do ave 

(…afirmando-se, cada vez mais, como o seu ponto mais visível, a sua 

conexão com o litoral ‚metropolizado‛ e porta de internacionalização da 

região); 

 

3. um território que, embora fortemente marcado pela urbanização difusa e 

extensiva (conhecer-se-á, hoje, de forma segura e legível, os limites 

da cidade?), regista sinais ténues de aglomeração e polarização em 

função das suas unidades administrativas mais expressivas (cidade e 

vilas). 
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Neste caminho, o território de Guimarães foi dotado e enriquecido com: 

 

1. equipamentos importantes (hospital, universidade, centro cultural, …); 

 

2. acessibilidades de forte impacto na economia e território (auto-estradas, 

variantes supra municipais, melhoria da linha de caminho de ferro, …); 

 

3. novos instrumentos de planeamento e gestão da cidade (destacando-se 

o Plano Director Municipal como o primeiro plano eficaz para a 

totalidade do concelho); 

 

4. diferentes actores e agentes de transformação e apropriação da cidade 

que contaminaram positivamente o território da cidade de Guimarães, 

(re) conformando a sua forma urbana e incrementando a sua 

polaridade e influência regional. 

 

É convicção que será no estudo e análise do processo e evolução histórica do 

território municipal, na leitura e avaliação das suas transformações e dinâmicas, 

plasmadas ora em processo de sedimentação por camadas (de leitura temporal 

própria mas de continuidade na construção do tecido urbano da cidade), ora 

em momentos de ruptura (indutores de novos processos e dinâmicas), 

prefigurando uma reescrita do planeamento e ordenamento municipal, que se 

fixará a revisão do Plano Director Municipal de Guimarães.‛ 

 

1.2. Historial do actual PDM e sua aplicação 
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Resultado da deliberação municipal de 18 Novembro 1983, o actual Plano foi 

aprovado em Assembleia Municipal em 18 Julho 1994 e afirmou-se plenamente 

eficaz e em vigor a partir da data da sua publicação em Diário da República 

de 13 Outubro 1994. 

 

Reflectindo pela primeira vez uma experiência de planeamento estendida a todo 

o concelho e não se focalizando meramente na ocupação do solo (introduzindo 

critérios de desenvolvimento socio-económicos e programa estratégico de 

intervenção municipal), o Plano visou a construção de um documento de 

planeamento global que (suportado por uma realidade territorial muito particular 

- onde a cidade consolidada se completava com um território imenso 

serpenteado de arruamentos e caminhos, conjugando uma prática agrícola de 

minifúndio e, muitas vezes, de subsistência com o dinamismo industrial dos 

sectores de cutelarias e têxtil, onde a mobilidade ainda era muito condicionada 

ao percurso quotidiano casa – trabalho – escola e o automóvel ainda não se 

sobrepunha com evidência à bicicleta ou ao ‚modo a pé‛) visasse a 

construção de uma leitura e análise do território adequada para a formatação 

de uma estratégia de actuação sobre o mesmo coerente e ajustada aos novos 

desafios que, na data, se deparavam ao município: 

 

1. fundos comunitários de apoio à infra-estruturação e equipamento do 
território; 
 

2. disciplina na ocupação do solo; 
 

3. defesa dos valores ambientais fundamentais plasmados quase 
exclusivamente nas figuras das Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais; 

 
4. racionalização do investimento público. 

 



 

 
7 

Fruto de várias etapas de trabalho (atente-se que desde a deliberação 

municipal até à aprovação do Plano, passaram onze anos…), destacando-se 

as Normas Provisórias elaboradas entre 1983 e 1986, base de trabalho e 

suporte técnico aos trabalhos do Plano, o mesmo é realizado num espaço de 

tempo muito concentrado, sustentado por uma equipa interna do Município 

(assessorada por uma equipa técnica externa liderada pelo Arquitecto Nuno 

Portas) e por um conjunto de ferramentas de trabalho, desde a cartografia de 

suporte até aos instrumentos de apoio ao trabalho gráfico que, hoje, se 

afiguram distantes quer de um retrato actualizado do território naquela data, 

quer de uma representação gráfica rigorosa e fiel. 

 

Legalmente enquadrado pelo Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março diploma 

legal entretanto alterado, o actual Plano encontra-se em prática há, 

aproximadamente, dezassete anos, marcando indelevelmente o território municipal 

tal como hoje o conhecemos. 

 

Assumindo porventura um papel excessivamente operativo para a sua natureza e 

representação gráfica, o actual Plano foi (ainda o sendo) o grande referencial 

da prática da gestão urbanística municipal e de fundos comunitários, sendo 

acompanhado por um crescimento e desenvolvimento do concelho como este 

nunca tinha registado. 

 

1.3. Enquadramento temporal da revisão do PDM 

Passado o prazo mínimo legal estabelecido para a sua vigência (dez anos), 

em função de um novo enquadramento legal (Decreto-Lei nº380/99, de 22 

de Setembro posteriormente alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

46/2007, de 20 de Fevereiro), o Município de Guimarães deliberou em 04 
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Julho 2002 proceder ao início da revisão do Plano (verificando-se a posterior 

publicação em Diário da República – Aviso nº 9574/2002, número 267, 2ª 

série, de 19 Novembro 2002), registando-se a 10 Outubro 2002 a abertura 

oficial do período de audição pública que, nos termos do mesmo decreto-lei, 

se afigurava obrigatória. Audição pública essa que foi programada em função 

de: 

 

1. duas séries de sessões públicas, a primeira de discussão, análise e 

debate dos estudos urbanísticos elaborados mais significativos e aqueles 

de maior impacto na cidade e do papel e desenvolvimento urbanístico 

das nove vilas do concelho; a segunda de apresentação e audição da 

população local, recolhendo de forma exaustiva informação da população 

passível de melhorar o conhecimento do território e das necessidades / 

expectativas da população2; 

 

2. na aceitação permanente de sugestões e participações escritas, quer das 

instituições do concelho, quer da população local e empresas sobre 

situações particulares do território; 

 

3. na actualização da cartografia, levantando e cartografando todas as 

construções entretanto viabilizadas e edificadas mas ainda sem expressão 

nos documentos gráficos de suporte ao trabalho elaborado 

(nomeadamente a cartografia de suporte a todo o trabalho realizado em 

                                                 
2  1ª sessão: 31 Outubro ‘02 - estudo urbanístico da ‚cidade desportiva‛; estudo urbanístico das Hortas 
2ª sessão: 14 Novembro ’02 – estudo urbanístico da envolvente da 2ª fase da circular urbana; estudo 

urbanístico de Couros; 
3ª sessão: 28 Novembro – estudo urbanístico do Monte do Cavalinho; estudo urbanístico da zona da 

Costa / Mesão Frio / parque da cidade; 
4ª sessão: 12 Dezembro – vilas de S. Torcato, Taipas, Ponte, Serzedelo, Moreira de Cónegos, Lordelo, 

Ronfe, Brito e S. Jorge Selho 
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2003 e homologada pelo Instituto Geográfico Português em 18 Janeiro 

2005). 

 

Adoptando o mesmo modelo de constituição da equipa de trabalho de revisão 

do Plano que aquele observado da primeira vez, conjugando uma equipa 

interna multidisciplinar de arquitectura, arquitectura paisagista, engenharia, 

geografia, …, com uma equipa técnica externa resultante de uma assessoria 

formalizada com o Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto3 e beneficiando de novas e mais competentes ferramentas 

de trabalho, nomeadamente ao nível digital e fotográfico (com reflexos 

evidentes no grau de conhecimento do território), os trabalhos de revisão do 

Plano registaram nove anos de duração durante os quais se verificaram seis 

reuniões da Comissão Mista de Coordenação, cuja presidência é da 

responsabilidade pela DGOTDU, e múltiplas reuniões sectoriais com as várias 

entidades e tutelas sobre o território municipal, assumindo particular destaque, 

quer pela natureza da acção de cada tutela, quer pelo tempo, trabalho e 

impacto gerado no processo global, as reuniões sectoriais com a CCDR-N e 

DRAPN relativamente às delimitações das Reservas Agrícola e Ecológica 

Nacionais. 

 

Paralelamente, e ao longo de todo o processo, foram constantes quer reuniões 

de trabalho com as Juntas de Freguesia, quer um atendimento permanente ao 

Munícipes, potenciando assim que os mesmos pudessem acompanhar o 

desenvolvimento dos trabalhos em curso. 

 

1.4. O fundamento para rever o Plano e metodologia adoptada 

                                                 
3 Nuno Portas e Manuel Fernandes de Sá (planeamento urbano), Álvaro Domingues (geografia), António 
Babo (Planeamento rodoviário), Rui Braz (economia urbana), Marta Labastida (paisagismo) 
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Se do ponto de vista legal e ‚de direito‛, resulta evidente a necessidade de 

proceder à revisão do Plano, do ponto de vista urbanístico e ‚de facto‛, várias 

razões surgiram que reforçaram a necessidade e utilidade da presente revisão, 

distinguindo-se sem qualquer preocupação hierárquica: 

 

1. Alterações aos limites administrativos do concelho com a desanexação de 

cinco freguesias para a criação do Município de Vizela, as quais assumiam 

um papel relevante ao nível do dinamismo das actividades económicas e de 

densidade populacional. 

 

Esta alteração implicou igualmente a redefinição dos limites administrativos 

de algumas freguesias com a criação de mais uma unidade administrativa 

deste nível – a freguesia de Corvite. 

 

Por outro lado, verificou-se também a incompatibilidade entre os limites 

administrativos do concelho com aqueles constantes na Carta Administrativa 

Oficial de Portugal, situação que importava corrigir e eliminar; 

 

2. Alteração do quadro legal de suporte aos planos municipais, verificando-se 

a produção e validação de um conjunto de diplomas e portarias no quadro 

dos instrumentos de gestão territorial que redefinem modelos e 

procedimentos. Desde a tramitação processual e conteúdo documental de um 

plano, ao processo de qualificação e classificação do uso do solo, 

passando pelos mecanismos de monitorização e execução dos planos aos 

conceitos e termos que sustentam as opções e soluções técnicas, …, o 

panorama verificado há dezassete anos foi profundamente modificado, 

pressupondo mesmo novas figuras e elementos altamente condicionadoras e 
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significativas – Avaliação Ambiental Estratégica e Estrutura Ecológica 

Municipal; 

 

3. Alteração das ferramentas e do contexto de trabalho e desenvolvimento do 

Plano, aproveitando os novos instrumentos de conhecimento do território – 

cartografia mais actualizada e rigorosa, ortofotomapas actuais, inventariação 

de licenciamentos e ‚viabilidades de construção‛ – informação estatística e 

técnica – ora resultante de inquéritos, ora derivadas de análise e 

investigação – e ferramentas de trabalho, nomeadamente ao nível digital – 

programas informáticos de desenho e sistema de informação geográfica – 

que permitem o tratamento dir-se-á quase indiferenciado da escala gráfica, 

o desenho e redesenho das soluções em períodos de tempo curtos, a 

experimentação de alternativas sem prejuízo temporal ou de afectação de 

elementos gráficos únicos, possibilitando assim um conhecimento e 

tratamento da realidade territorial (e sua representação gráfica) que 

favorece largamente: 

 

3.1.  o seu rigor e a detecção mais facilitada dos erros, omissões; 

 

3.2.  a actualização contínua da cartografia e uma oferta tão diversificada 

de combinação de elementos e informação de análise que originam e 

contribuem para a descoberta de novos caminhos de reflexão e 

decisão… 

 

4. Experiência adquirida ao longo de dezassete anos de prática de gestão 

urbanística suportada no Plano em causa, experiência essa que possibilitou 

detectar: 
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4.1. sobreposições gráficas, erros e omissões que importa corrigir 

(inexistência ou sobreposição de tramas e incompatibilidades entre as 

Cartas de Ordenamento e Condicionantes); 

 

4.2. regulamento que apresenta omissões relativamente a algumas matérias 

obrigatórias (por exemplo, mecanismos de cedência de terreno para 

áreas verdes e de equipamento, …), desajustamentos em relação a 

conceitos que a legislação actual consagra e uma redacção, nalguns 

dos seus artigos, pouco clara e objectiva, potenciando diferentes 

interpretações e dificuldades na sua justa aplicação. 

 

Apresenta também alguns artigos desadequados e hoje não passíveis de 

aplicação (por exemplo, os artigos 56 e 58), encontrando-se 

ultrapassados pelo prazo de vigência nele constante ou pela legislação 

entretanto em vigor; 

 

4.3.  a concretização de um conjunto de infra-estruturas, nomeadamente 

viárias, de forte impacto no território, através de soluções notoriamente 

divergentes daquelas consagradas em Plano e concretização de outras 

infra-estruturas destinadas, por exemplo, a equipamentos e parques 

industriais que importa incorporar nos instrumentos de planeamento 

municipal; 

 

5. Elaboração de programas e planos de nível superior, destacando-se o 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

aprovado em 04 Setembro 2007 e o Plano Regional de Ordenamento do 
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Território do Norte (PROT-N) (ainda não aprovado e eficaz), portadores 

de informação e orientações importantes do ponto de vista analítico ou 

obrigatórias do ponto de vista normativo; 

 

6. Alterações genéricas do contexto económico e modos de vida da população, 

constatando-se hoje uma reconfiguração do quotidiano das pessoas locais e 

que, genericamente, se descreve como o uso massificado do automóvel 

(quando antes o ‚modo a pé‛ e os veículos de duas rodas eram formas 

de mobilidade expressivas), com o progressivo desvincular da relação 

directa entre o local de trabalho, a escola e a residência, com a migração 

de ‚muitos filhos‛ da população local para as vilas e cidade, esbatendo a 

tendência histórica para o ‚loteamento familiar‛, a perda da agricultura de 

subsistência generalizada e um processo de urbanização extensivo no 

território já não exclusivamente associado a hábitos tradicionais mas também 

fruto de uma urbanização difusa predadora de solo e que se alastra no 

território, colocando questões de rendibilidade da infra-estrutura pública, 

acessibilidade e paisagem. 

 

Por outro lado, constata-se também um aprofundamento das preocupações 

ambientais e paisagísticas, generalizando-se a convicção do carácter 

incontornável da presença no território de elementos e sistemas biofísicos 

fundamentais ao equilíbrio ecológico e (bom) ambiente, as grandes massas 

florestais e manchas agrícolas e a água. 

 

Igualmente, o Concelho assistiu a uma consolidação de políticas, 

nomeadamente ao nível do ensino, desporto e cultura, à realização e 

preparação de projectos de eventos de impacto muito significativos – Euro 
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2004 e Capital Europeia da Cultura 2012 – à emergência de estruturas 

empresariais e serviços de base tecnológica como por exemplo o AVE 

PARK, e à consolidação e reforço do papel da Universidade do Minho que 

geraram como efeito dominante um incremento de atractividade e 

oportunidades de novos investimentos que importa incluir e reflectir no 

planeamento municipal. 

 

Em síntese, suportando-se na realidade existente e na História construída deste 

território municipal, cabe à revisão do Plano ‚corrigir o passado próximo‛, 

preparando a sua adaptação ao tempo d’hoje num compromisso de reescrita de 

uma estratégia de desenvolvimento territorial actualizada nos seus procedimentos 

e conceitos, dinâmica, e flexível no modo atento como encara a mutabilidade 

que caracteriza a actualidade, eficaz e eficiente no auxílio e apoio à decisão e 

gestão municipal sobre o seu território. 

 

1.5. A leitura da aplicação do Plano e estruturação do território 

Perante aproximadamente dezassete anos de aplicação de um Plano sobre um 

território cada vez mais complexo quanto investigado e estudado, que balanço 

fazer deste tempo longo de um Plano que teve como objectivo central ‚para 

além da definição das regras para a ocupação, uso e transformação do solo, o 

de apoiar a politica de desenvolvimento económico e social que a dinâmica dos 

vimaranenses justifica e exige, determinando as carências habitacionais e 

adequando as soluções duma política de habitação às necessidades encontradas 

e fornecendo os indicadores enquadrantes de toda a política municipal na 

elaboração dos Planos de Actividades… e, por isso, também é normativo 
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responsabilizante dos Órgão Municipais e dos Munícipes na aplicação dos 

princípios e regras que ora são propostas‛4? 

 

‚Sem grandes dúvidas, pode-se tomar o exemplo do concelho de Guimarães 

como um caso de evolução de um território marcado pelas polémicas em torno 

da urbanização e da industrialização difusas e dos seus supostos problemas 

(habitualmente muitos) e potencialidades. Quase paradoxalmente, o caso de 

Guimarães tem funcionando para ilustrar duas abordagens opostas em matéria 

de política urbana e de ordenamento:  

 

- um exemplo de intervenção na cidade histórica - o Centro Histórico foi  

classificado pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade em 2001 -

, quer  ao nível da reabilitação do espaço público e do edificado, quer ao 

nível da  revitalização funcional através da diversificação e da qualificação das  

actividades económicas e equipamentos públicos e privados;  

 

- um caso de urbanização e de industrialização difusas, com cerca de 2/3 da  

população do concelho a residir fora do aglomerado urbano principal em  

freguesias com valores entre 60 e 90% de população residente activa  

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

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

complementares de densificação/dispersão, com uma grande variedade de 

combinações formais e funcionais ao nível micro. É essa diversidade das 

escalas e contextos que é importante reter e que deve ser tida em conta 

quando hoje se discutem, na generalidade, as estratégias para conter a 

dispersão e para forçar a aglomeração e a polarização.  

                                                 
4 Marques, Fernando da Costa, 1993 (vereador responsável pela elaboração do PDM) 
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Genericamente, estas duas situações referidas são avaliadas de forma oposta, a 

primeira positiva, e a segunda, negativa: a "cidade extraordinária", vs a 

"urbanização ordinária". Esta dualidade/oposição (e os juízos de valor que 

contém) deve ser entendida na sua relação. A qualificação urbanística e o 

reforço funcional da cidade histórica e da sua envolvente recente, não são 

"toda a cidade", mas um fragmento específico da urbanização extensiva que se 

estende por todo o Médio Ave, e que se desdobra em múltiplas formas e 

escalas sobre o pano de fundo da urbanização que colonizou toda a rede fina 

de estradas e caminhos que percorre o terreno socalcado do minifúndio 

tradicional minhoto.  

 

Aquando da elaboração do actual PDM, esta paleta de formas de povoamento 

-entre a aglomeração e a dispersão, em núcleos, manchas e eixos de 

extensão variável - constituía um desafio demasiado complexo para a 

metodologia simples de zonamento que então era proposta no âmbito dos PDM 

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

e supostamente clara.  

… 

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

densificação intersticial da urbanização difusa onde ela estava já muito presente, 

contendo novas frentes de construção e promovendo a densificação nos 

principais aglomerados urbanos -cidade de Guimarães e vilas e sedes de 

freguesia. Em matéria de localização industrial, sendo impensável remover as 

pequenas e grandes fábricas que se localizaram ao longo dos rios (a primeira 

vaga da industrialização) e das estradas principais (a segunda), criaram-se 

novas zonas industriais na expectativa de concentrar e melhorar a dotação 
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infra-estrutural para as actividades económicas industriais e de armazenagem -

zona industrial de Ponte, p.e. -, de favorecer o investimento e a criação de 

emprego, de rendibilizar o investimento nas infra-estruturas ambientais, as 

vantagens da proximidade das relações casa trabalho, ou a acessibilidade ás 

vias mais importantes. A delimitação da RAN e REN fixava e protegia, por sua 

vez, as maiores extensões de solo não construível.  

 

A maior parte do investimento municipal dirigiu-se para a qualificação infra-

estrutural e para a construção de equipamentos, com o objectivo de resolver o 

"grau zero" da infra-estruturação, e de construir as redes de equipamentos 

públicos (ensino, saúde, educação, desporto, cultura,...). Nos anos 80 e 90' 

procurava-se aqui, como no país, resolver os problemas graves de 

saneamento, assegurar o abastecimento público de água, melhorar as condições 

de mobilidade e de acessibilidade aos serviços e equipamentos colectivos.  

 

Apesar da clara densificação/extensão construtiva do aglomerado mais importante 

de Guimarães e do seu reforço funcional nas actividades de serviços, a 

população do concelho cresceu em média 10.8%, enquanto que o aglomerado 

urbano principal, cresceu 12.7% (valores da década 1991-2001). Quer isto 

dizer que o reforço funcional traduzido na aglomeração e diversificação de 

serviços especializados, não constituiu razão suficiente para, no mesmo intervalo 

de tempo, se reforçar proporcionalmente a promoção de uma esperada 

aglomeração residencial, apesar do dinamismo do mercado imobiliário e da 

oferta variada de alojamento e de solo infra-estruturado para fins residenciais. 

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

importância funcional da cidade, mas teve efeitos limitados quanto à re-

arrumacão das populações residentes que, com as melhorias da mobilidade e 
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das condições de acessibilidade, podem escolher ofertas diversificadas de 

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

31.3% da população do concelho. Se juntarmos as freguesias onde se 

localizam as outras aglomerações mais importantes, as "vilas", acrescentamos 

mais 24.2% do total da população. A soma das aglomerações andará, portanto 

à volta dos 56% dos residentes.  

 

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

poder de polarização de Guimarães e que eleva o patamar hierárquico da 

cidade no contexto da conurbação do Noroeste.‛5 

 

1.6.Orientações estratégicas 

O procedimento de revisão do PDM de Guimarães visa a concertação de 

estratégias definidas a nível regional, nacional e internacional ao nível local, por 

isso deve articular-se com os planos de diversas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura, 2008 
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A filosofia subjacente a todos estes instrumentos, cujos objectivos se 

apresentam de seguida, assenta no reconhecimento de que os objectivos 

económicos, sociais e ambientais podem reforçar-se mutuamente, devendo 

portanto avançar em conjunto. Existe, assim, uma convergência de objectivos 

destes planos, a seguir listados, e estratégias no sentido do desenvolvimento 

sustentável: 

 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS); 

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); 

 Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento das Águas 

Residuais (PEAASAR 2007-2013);  

 Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II); 

 Plano Nacional da Água (PNA);  

 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA); 

 Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE); 

 Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Norte 

(PROT-N: em elaboração);  

 Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal 

(PADT-N); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF-BM); 

 Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Ave.  
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Em alguns casos, optou-se por transcrever também os objectivos específicos, 

de modo a obter um perfeito entendimento dos mesmos. 

A partir destes objectivos pode compreender-se o cenário de desenvolvimento 

apontado para o país e para Guimarães em particular, onde se enquadra o 

conteúdo programático proposto pelo processo de revisão do PDM. 

 

Os objectivos definidos na Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007, 

de 20 de Agosto, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável são: 

 Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento».  

Este objectivo incorpora dois sub-objectivos cruciais: acelerar o desenvolvimento 

científico e tecnológico como base para a inovação e a qualificação; melhorar 

as qualificações e criar as competências adequadas para um novo modelo de 

desenvolvimento. Aposta-se, assim, no desenvolvimento do capital humano 

nacional, que integra a generalização da educação pré-escolar, a melhoria da 

qualidade dos ensinos básico, secundário e superior, a aprendizagem ao longo 

da vida, a criação de novas competências e o reforço da investigação e 

desenvolvimento de base científica e tecnológica, e ainda o incentivo ao 

desenvolvimento cultural e artístico. Este esforço integrado na promoção do 

capital humano terá repercussões no potencial de inovação das empresas e da 

sociedade, bem como num cabal desempenho das tarefas de cidadania e de 

defesa do ambiente, num contexto de crescente complexidade nacional e 

internacional, condições indispensáveis para que se possam explorar as 

oportunidades abertas pela evolução para a «sociedade do conhecimento». 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência 

Energética.  

Pretende-se um crescimento mais rápido da economia portuguesa, potenciado 

pelo desenvolvimento de um comportamento responsável por parte dos agentes 
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económicos, que permita retomar a dinâmica de convergência, assente num 

crescimento mais significativo da produtividade associado a um forte investimento 

nos sectores de bens e serviços transaccionáveis, o que, para ser compatível 

com a criação de emprego, exige uma mudança no padrão de actividades do 

País, num sentido mais sintonizado com a dinâmica do comércio internacional, 

aproveitando e estimulando as suas possibilidades endógenas. 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património.  

Este objectivo visa assegurar um modelo de desenvolvimento que integre, por 

um lado, a protecção do ambiente, com base na conservação e gestão 

sustentável dos recursos naturais, por forma a que o património natural seja 

evidenciado como factor de diferenciação positiva e, por outro, o combate às 

alterações climáticas que, sendo em si mesmo um desafio para diversos 

sectores da sociedade, deve ser encarado como uma oportunidade para 

promover o desenvolvimento sustentável. Tem-se em vista, também, a 

preservação e valorização do património construído. 

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social.  

Este objectivo estratégico visa a garantia da satisfação das necessidades 

básicas na área da saúde, educação, formação, cultura, justiça e segurança 

social, de modo a favorecer a qualidade de vida num quadro de coesão, 

inclusão, equidade e justiça social, bem como de sustentabilidade dos sistemas 

públicos de protecção social. Visa-se, também, fazer face a novos riscos de 

exclusão, em particular resultantes da difusão das novas tecnologias de 

informação e comunicação, que deve ser acompanhada por medidas activas de 

combate à info-exclusão. 

 Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do 

Território.  
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O que se pretende é mobilizar os diversos instrumentos de planeamento com 

efeitos directos no território, de modo a reduzir o impacto negativo do 

posicionamento periférico de Portugal no contexto europeu, melhorando ou 

criando infra-estruturas de acesso eficaz às redes internacionais de transportes 

e de comunicações, tirando partido da conectividade digital e reforçando as 

condições de competitividade nacional e regional. Preconiza-se, também, o 

valorizar do papel das cidades como motores fundamentais de desenvolvimento 

e internacionalização, tornando-as mais atractivas e sustentáveis, de modo a 

reforçar o papel do sistema urbano nacional como dinamizador do conjunto do 

território. 

 Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação 

Internacional.  

Este objectivo reafirma o compromisso de Portugal com o projecto europeu e 

compreende a cooperação internacional em torno da sustentabilidade global, 

envolvendo o aprofundamento do nosso relacionamento externo com algumas 

regiões de interesse prioritário para a afirmação de Portugal no Mundo. Essa 

cooperação visa contribuir de forma empenhada para o desenvolvimento 

económico e social global, para a consolidação e aprofundamento da paz, da 

democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito, para a luta contra a 

pobreza e, em geral, para a concretização dos objectivos de desenvolvimento 

do Milénio, bem como para um ambiente melhor e mais seguro à escala do 

planeta e, em particular, para a conservação da biodiversidade e a 

sustentabilidade dos ecossistemas. 

 Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada.  

Assume-se o propósito estratégico de promover a modernização da 

administração pública como elemento fundamental para uma governação 

qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos. 
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Pretende-se, assim, reforçar o contributo da Administração para o 

desenvolvimento do País, adaptando-a nas suas funções e modelos 

organizacionais e melhorando a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos 

e às empresas, para uma sociedade mais justa e com uma melhor regulação, 

bem sustentada num sistema de justiça mais eficaz. Legislar melhor, simplificar 

os procedimentos administrativos, valorizar as tecnologias da informação e 

comunicação, adoptar boas práticas no domínio da sustentabilidade são linhas 

de força essenciais no necessário processo de modernização da administração 

pública. 

 

Os objectivos definidos no nº 2, do artigo 5º, da Lei nº 58/2007, de 4 de 

Setembro do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território são: 

 Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico 

e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e 

geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 

 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre o ambiente e 

os recursos naturais. 

2. Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais 

para proteger e valorizar a biodiversidade e os recursos naturais. 

 3. Definir e executar uma Estratégia Nacional de Protecção do Solo. 

 4. Promover o ordenamento e a gestão sustentável da silvicultura e dos 

espaços florestais. 

5. Definir e executar uma política de gestão integrada da água. 

6. Definir e executar uma política de ordenamento e gestão integrada da orla 

costeira, nas suas componentes terrestre e marítima. 

7. Proteger e valorizar o espaço marítimo e os recursos oceânicos. 
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8. Definir e executar uma política de gestão integrada dos recursos geológicos. 

9. Definir e executar um Estratégia Nacional para a Energia. 

10. Proteger e valorizar as paisagens e o património cultural. 

11. Avaliar e prevenir os factores e as situações de risco, e desenvolver 

dispositivos e medidas de minimização dos respectivos efeitos. 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos 

espaços ibérico, europeu e global 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reforçar a capacidade das cidades se afirmarem como motores de 

internacionalização e desenvolvimento. 

2. Melhorar os sistemas e infra-estruturas de suporte à conectividade 

internacional de Portugal no quadro ibérico, europeu e global. 

3. Promover pólos regionais de competitividade e qualificar o emprego. 

4. Promover um maior equilíbrio na distribuição territorial da população e 

assegurar condições de atracção de populações de níveis elevados de 

qualificação. 

5. Implementar uma estratégia que promova o aproveitamento sustentável do 

potencial turístico de Portugal às escalas nacional, regional e local. 

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 

infra-estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reforçar os centros urbanos estruturantes das regiões, em particular nos 

espaços de urbanização difusa e nas regiões menos desenvolvidas. 

2. Estruturar e desenvolver as redes de infra-estruturas de suporte à 

acessibilidade e à mobilidade, favorecendo a consolidação de novas 

centralidades urbanas e de sistemas urbanos mais policêntricos. 
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3. Promover um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico, 

contrariando a construção dispersa e a urbanização difusa e incentivando o 

reforço de centralidades intra-urbanas. 

4. Racionalizar e qualificar os espaços para implantação de actividades 

económicas, tendo em vista a exploração de economias de aglomeração e o 

desenvolvimento policêntrico dos territórios. 

5. Promover um desenvolvimento rural ajustado à diversidade dos territórios, 

considerando em especial as necessidades e a especificidade das áreas mais 

vulneráveis e despovoadas. 

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

equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de 

interesse geral, promovendo a coesão social 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover o ordenamento das redes de educação do pré-escolar, do ensino 

básico e do secundário, da formação tecnológico/profissionalizante e da 

educação e formação de adultos, e implementar critérios de racionalidade no 

ordenamento territorial do ensino superior. 

2. Desenvolver uma rede nacional de prestação de cuidados de saúde que 

garanta a universalidade de acesso e racionalize a procura do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), valorizando os cuidados de saúde primários e a resposta 

aos grupos mais vulneráveis. 

3. Desenvolver programas e incentivar acções que melhorem as condições de 

habitabilidade, nomeadamente no que se refere aos grupos sociais mais 

vulneráveis. 

4. Desenvolver programas que favoreçam a integração social e urbana dos 

grupos sociais mais vulneráveis face à pobreza e à exclusão social. 



 

 
26 

5. Desenvolver uma rede supra-municipal articulada de equipamentos desportivos 

e de lazer activo que valorize a motricidade, aprofunde a equidade de acesso 

e qualifique a evolução do sistema urbano. 

6. Dinamizar uma rede de equipamentos culturais que valorize identidades, 

patrimónios e formas de expressão artística num quadro de aprofundamento da 

educação para a cultura e de reforço da equidade de acesso e da participação 

nas actividades culturais. 

7. Desenvolver os serviços de abastecimento público de água, e de recolha, 

tratamento e reutilização de águas residuais e de resíduos, estruturando a 

gestão na óptica da co-responsabilidade social e melhorando os níveis e a 

qualidade de atendimento. 

8. Desenvolver as redes de infra-estruturas, de equipamentos e de serviços de 

suporte à acessibilidade e à mobilidade, reforçando a segurança, a qualidade 

de serviço e as condições de equidade territorial e social. 

9. Planear e implementar uma rede integrada de serviços de Justiça, definindo 

a distribuição e implantação geográfica dos equipamentos públicos de Justiça, 

nomeadamente tribunais, julgados de paz, conservatórias, prisões e centros 

educativos. 

 Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e 

comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, 

empresas e administração pública 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Alargar o acesso à Internet de Banda Larga em todo o país e promover 

uma rápida e efectiva apropriação económica e social das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 
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2. Promover as TIC como instrumento fundamental de desenvolvimento territorial 

e de coesão social, generalizando a sua utilização na difusão de informação e 

na oferta de serviços de interesse público. 

 

As prioridades estratégicas definidas no ponto IV.1 da Resolução do Conselho 

de Ministros nº 86/2007, de 3 de Julho do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional são: 

 Promover a qualificação dos portugueses e das portuguesas, 

desenvolvendo e estimulando o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a 

inovação, a educação e a cultura como principal garantia do 

desenvolvimento do País e do aumento da sua competitividade; 

 Promover o crescimento sustentado através, especialmente, dos objectivos 

do aumento da competitividade dos territórios e das empresas, da 

redução dos custos públicos de contexto, incluindo os da administração, 

da justiça, da qualificação do emprego e da melhoria da produtividade e 

da atracção e estímulo ao investimento empresarial qualificante; 

 Garantir a coesão social actuando, em particular, nos objectivos do 

aumento do emprego e do reforço da empregabilidade e do 

empreendedorismo, da melhoria da qualificação escolar e profissional, do 

estímulo às dinâmicas culturais, e assegurando a inclusão social, 

nomeadamente desenvolvendo o carácter inclusivo do mercado de 

trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades para todos e a 

igualdade de género, bem como práticas de cidadania inclusiva, 

reabilitação e reinserção social, conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal e a valorização da saúde como factor de 

produtividade e medida de inclusão social; 
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 Assegurar a qualificação do território e das cidades traduzida, em 

especial, nos objectivos de assegurar ganhos ambientais, promover um 

melhor ordenamento do território, estimular a descentralização regional da 

actividade científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e tecnológicos 

e, ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do 

sistema urbano, tendo presente a redução das assimetrias regionais de 

desenvolvimento; 

 Aumentar a eficiência da governação privilegiando, através de 

intervenções transversais nos Programas Operacionais relevantes, os 

objectivos de modernizar as instituições públicas e a eficiência e 

qualidade dos grandes sistemas sociais e colectivos, com reforço da 

sociedade civil e melhoria da regulação. 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento das Águas 

Residuais 2007-2013, aprovado pelo Despacho nº 2329/2007, do Ministro de 

Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, publicado em 

Diário da República, 2ª Série, a 14 de Fevereiro de 2007, assume-se como 

um plano estratégico: 

 SOCIAL, na medida em que aposta na universalidade de um serviço de 

elevada qualidade, numa perspectiva de solidariedade nacional e regional, 

valorizando assim a vertente social e de saúde pública; 

 SUSTENTÁVEL, na medida em que aponta no sentido da eficiência da 

gestão e da operação e no sentido do equilíbrio económico e financeiro, 

valorizando assim a vertente da auto sustentabilidade; 

 SEGURO, na medida em que prossegue níveis elevados de qualidade 

na protecção do ambiente, valorizando assim a vertente ambiental. 
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Neste contexto, são definidos três grandes OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS para 

o sector do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, que 

devem nortear as acções a desenvolver no período 2007-2013: 

 Universalidade, continuidade e qualidade do serviço; 

 Sustentabilidade do sector; 

 Protecção dos valores ambientais. 

Na prossecução de cada um dos objectivos estratégicos, os correspondentes 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS e as medidas que deles decorrem devem 

respeitar as seguintes orientações estratégicas: 

 Universalidade, continuidade e qualidade do serviço 

o Solidariedade nacional e regional nas soluções adoptadas, contribuindo 

para o pagamento do serviço a um preço justo e adaptado ao poder 

de compra dos utilizadores; 

o Lógica de serviço com elevada qualidade e fiabilidade, privilegiando a 

adequada cobertura da população em detrimento da rentabilidade imediata 

dos investimentos. 

 Sustentabilidade do sector 

o Melhoria da produtividade e da eficiência em articulação com o 

Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego 

(Estratégia de Lisboa) e com o Plano Tecnológico; 

o Coordenação com as políticas de desenvolvimento regional, 

nomeadamente como forma de consolidar a integração de cada entidade 

gestora no tecido social e empresarial da respectiva área de actuação; 

o Credibilidade, eficácia, equilíbrio e transparência dos modelos de gestão 

do sector. 

 Protecção dos valores ambientais 
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o Incorporação dos princípios subjacentes à estratégia nacional e 

comunitária para o desenvolvimento sustentável; 

o Afirmação das boas práticas ambientais, nomeadamente no âmbito da 

implementação da Lei da Água, ajudando, pelo exemplo, à evolução no 

mesmo sentido do tecido empresarial envolvente; 

o Reforço dos mecanismos de regulação, controlo e penalização. 

 

A 3 de Agosto de 2006, o Conselho de Ministros aprovou a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 104/2006 (publicada no Diário da República de 23 

de Agosto) que aprova o Programa Nacional para as Alterações  Climáticas de 

2006 e revoga a Resolução do Conselho de Ministros nº 119/2004, de 31 de 

Julho, que tem os seguintes objectivos, divididos por factor: 

 Energia 

o Promoção da produção eólica; 

o Promoção da Eficiência Energética dos edifícios; 

o Promoção da instalação de sistemas de água quente solar. 

 Transportes 

o Redução do factor de emissão médio do parque de veículos novos 

vendidos; 

o Incentivo ao abate de veículos em fim de vida; 

o Redução das velocidades praticadas em AE inter-urbanas; 

o Directiva dos Biocombustíveis – Introdução de biocombústiveis no modo 

rodoviário. 

 Agricultura 

o Implementação da Directiva PCIP – Prevenção e Controlo Integrado de 

Poluição. 

 Floresta 

http://www2.apambiente.pt/xeo_cm_ia_ext/attachfileu.jsp?look_parentBoui=10733386&att_display=n&att_download=y
http://www2.apambiente.pt/xeo_cm_ia_ext/attachfileu.jsp?look_parentBoui=10733386&att_display=n&att_download=y
http://www2.apambiente.pt/xeo_cm_ia_ext/attachfileu.jsp?look_parentBoui=10733386&att_display=n&att_download=y
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o Implementação do Programa de desenvolvimento Sustentável da Floresta 

Portuguesa: aumento da área florestada. 

 Resíduos 

o Implementação da Directiva Embalagens – aumento da % de embalagens 

valorizadas; 

o Implementação da Directiva Aterros – redução dos RSU destinados aos 

aterros; 

o Implementação da Directiva PCIP. 

 

Os objectivos definidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 80/2008, 

de 20 de Maio do Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética 

(PNAEE) são: 

 Estimular a utilização de meios de transporte energeticamente mais 

eficientes como os transportes colectivos em detrimento do transporte 

individual nas deslocações pendulares, não deixando de aumentar sempre 

que possível a eficiência energética dos primeiros; 

 Redução do consumo de energia no transporte de passageiros e 

mercadorias, por via da transferência para sistemas de transporte 

energeticamente mais eficientes e introdução de medidas de melhoria da 

eficiência nos transportes rodoviários; 

 Melhorar o desempenho energético dos edifícios, através da melhoria da 

classe média de eficiência energética do parque edificado, mediante a 

implantação do Sistema de Certificação Energética; 

 Promover a substituição do consumo de energia não renovável por 

energia renovável através da maior facilidade de acesso a tecnologias de 

micro-geração e de aquecimento solar; 
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 O comportamento do Estado deve constituir uma referência para o 

Mercado, assim pretende-se reduzir a energia consumida no Sector 

Estatal a um ritmo superior ao definido como objectivo geral na directiva 

europeia, através da implementação de medidas de eficiência energética 

e alteração de comportamentos de consumo. 

 

Os objectivos definidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 113/2005, 

no DR nº 124 – I Série de 30 de Junho do Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água são: 

 Redução dos caudais captados e dos volumes de águas residuais 

afluentes ao meio hídrico; 

 Promoção do uso eficiente da água em Portugal, nos sectores urbano, 

agrícola industrial, contribuindo para minimizar os riscos de stress hídrico; 

 Consolidação de uma nova cultura da água em Portugal, valorizando 

crescentemente este recurso, não só pela sua importância para o 

desenvolvimento humano e económico, mas também para a preservação 

do meio natural. 

 

Os objectivos definidos no Decreto-Lei nº45/94, de 22 de Fevereiro que 

aprova o Plano Nacional da Água (PNA) são: 

 Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das 

utilizações dos recursos hídricos, como forma de gerir a procura e 

garantir as melhores condições ambientais futuras; 

 Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a 

integração da componente recursos hídricos  nas outras políticas 

sectoriais e assegurando a integridade hídrica das regiões hidrográficas, 
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bem como a integração dos aspectos da quantidade e da qualidade da 

água e dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais; 

 Promover a racionalização, a optimização e a eficácia do quadro 

institucional, a adequação do quadro normativo nacional às novas 

perspectivas e exigências da gestão e planeamento em matéria de 

recursos hídricos e o cumprimento da legislação, nacional, comunitária e 

das convenções e acordos internacionais subscritos por Portugal, 

nomeadamente a Convenção de Albufeira; 

 Promover a informação e a participação das populações e das suas 

instituições representativas nos processos de planeamento e gestão dos 

recursos hídricos; 

 Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação 

aplicada dos sistemas hídricos. 

 

Os objectivos definidos na Portaria nº 187/2007, de 12 de Fevereiro do Plano 

Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II) são: 

 Diminuição do volume de resíduos a depositar em aterro; 

 Promoção da recolha selectiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis e de 

resíduos de embalagens e subsequente reciclagem e valorização 

(redução das emissões directas de gases com efeito estufa); 

 Construção de infra-estruturas de tratamento e valorização de modo a 

promover a sustentabilidade do território e a preservação dos recursos 

naturais. 

 

A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região 

Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2006, 

de 23 de Fevereiro. Tirando partido de estudos, diagnósticos e prospectivas 
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anteriores e partindo do NORTE 2015 como documento estratégico regional para 

o desenvolvimento da Região, o PROT – Norte tem como objectivos 

fundamentais: 

 Estabelecer uma visão para a Região, traduzida num conjunto de opções 

estratégicas de base territorial; 

 Espacializar tal visão, definindo o modelo de organização do território 

regional;  

 Identificar e hierarquizar os principais projectos estruturantes do modelo 

territorial proposto e operacionalizar os meios que permitam a sua 

progressiva concretização no terreno, pela criação de programas de 

acção contratualizados entre os diferentes sectores e actores 

intervenientes. 

 

Os objectivos definidos no n.º 3 do art. 5.º do Decreto Regulamentar n.º 

17/2007 de 28 de Março que aprova o Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Baixo Minho prossegue os seguintes objectivos estratégicos: 

 Ultrapassar o risco de incêndio; 

 Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças 

que constituem os fogos florestais, as pragas e as doenças; 

 Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal 

ardida; 

 Diminuição do número de ignições através da sensibilização e de uma 

mais intensa fiscalização; 

 Promover uma detecção do fogo mais célere e uma intervenção mais 

eficaz; 
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 Assegurar a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas 

públicas e privadas com especial atenção para a planificação e gestão 

de Áreas Protegidas; 

 Promover a recuperação e condução da regeneração natural, 

nomeadamente das espécies mais afectadas pelos incêndios e das 

manchas mais promissoras de folhosas autóctones; 

 Adequar as espécies e os modelos de silviculturas à estação; 

 Estimular o aumento da área de espaços florestais com dimensão 

apropriada à gestão florestal profissional; 

 Impulsionar um mosaico florestal diversificado e descontinuado; 

 Beneficiar os espaços florestais da região PROF de forma a assegurar o 

cumprimento das suas múltiplas funções, a sua sanidade e continuidade; 

 Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas; 

 Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente, a 

castanha, o mel, as plantas medicinais e aromáticas, os frutos silvestres 

e os cogumelos silvestres; 

 Impulsionar o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de 

pastagem; 

 Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e 

lazer; 

 Fomentar a adopção de modelos de silvicultura com vista à maior 

valorização e diversificação dos espaços e produtos florestais; 

 Restauração das áreas florestais ameaçadas, danificadas ou afectadas 

com problemas erosivos e controlar o avanço da desertificação ou 

destruição pontual causada pelos incêndios florestais, pragas e doenças; 

 Controlar e diminuir a área de incidência de invasoras lenhosas; 
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 Conservação do património florestal em bom estado, da diversidade 

biológica, geológica e paisagística da região PROF e dos seus habitats 

naturais, com especial atenção para as Áreas Protegidas. 

 

Linhas estratégicas fundamentais definidas no Capítulo 1, da parte IV, do DR 

n.º 19/2002 de 20 de Março do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave: 

 Redução das cargas poluentes emitidas para o meio hídrico, através de 

uma estratégia específica para as actividades económicas que constituem 

fontes de poluição hídrica, baseada em planos de acção que visem a 

eliminação dos incumprimentos legais e que tenham em conta, para 

cada trecho da rede hidrográfica, a classificação de qualidade da água 

em função das utilizações;  

 Superação das carências básicas de infra-estruturas, através da 

construção de novas, reabilitação das existentes e integração do ciclo 

urbano do abastecimento/rejeição da água;  

 Melhoria da garantia da disponibilidade de recursos hídricos utilizáveis, 

de forma a dar satisfação às necessidades das actividades sociais e 

económicas, através da melhoria da eficiência da utilização da água e 

da regularização de caudais;  

 Acréscimo da segurança de pessoas e bens, relacionada com o meio 

hídrico, através da prevenção e da mitigação de situações de risco do 

tipo hidrológicas extremas ou acidentais de poluição;  

 Preservação e valorização ambiental do meio hídrico e da paisagem 

associada, através do condicionamento da utilização de recursos ou de 

zonas a preservar e da definição de uma estratégia específica para a 

recuperação de ecossistemas. 
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Os objectivos definidos no Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do 

Norte de Portugal, documento elaborado no âmbito da iniciativa NORTE 2015 

são: 

 Qualificar e valorizar os recursos turísticos, potenciando os produtos 

turísticos prioritários e criar as infra-estruturas de suporte ao Turismo 

regional; 

 Desenvolver a oferta de Alojamento e Animação assente em padrões de 

qualidade e sustentabilidade; 

 Promover a Qualificação e Formação dos Recursos Humanos; 

 Projectar e promover a oferta turística do Porto e Norte de Portugal, 

afirmando os seus sub-espaços e produtos turísticos prioritários; 

 Promover um processo de dinamização, acompanhamento e informação 

do turismo regional. 

 

1.7. O PROT e a revisão do Plano 

Em função da estrutura da política nacional de ordenamento do território e de 

urbanismo, actualmente em prática, o nível regional dessa mesma política 

assume particular relevância na relação entre os seus níveis nacional e 

municipal, afigurando-se instrumento fundamental para a coerente e sistemática 

materialização (em planos municipais) das opções estratégicas definidas no 

PNPOT.  

 

Ou seja, num quadro de acção global, o nível regional possibilita a 

interpretação das directrizes nacionais à escala regional, definindo uma estratégia 

coerente com o todo (nível nacional) e considerando já estratégias municipais 

ou inter municipais. 
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Neste quadro, o PROT-N surge como o denominador comum dos planos 

municipais, potenciando a autonomia e especificidade de cada município mas 

garantindo unidade e coerência relativamente a um cenário regional que todos, 

sem excepção, devem alimentar e enriquecer. Por outro lado, o PROT-N surge 

como palco privilegiado de diálogo e confrontação das opções, estratégias e 

problemas dos municípios, potenciando a concertação, conciliação das soluções 

e decisões. 

  

Assim sendo, analisado este documento superior (relativamente ao Plano 

Director Municipal), observa-se (transcrevendo-se extractos do mesmo Plano): 

 

‚A mancha urbana, que cresceu significativamente nos últimos trinta anos, 

estende-se de Norte a Sul entre Viana do Castelo e o limite meridional da 

região, prolongando-se para lá de Aveiro e para leste, em direcção a Vila 

Real. É um sistema polinucleado, ainda que especialmente polarizado pela 

aglomeração Metropolitana do Porto e, cada vez mais, também por Braga e 

Vila Real (a que se soma Aveiro). De forma a ordenar o território e a 

estruturar o policentrismo, promovendo o desenvolvimento regional, considera-se 

necessário fortalecer e consolidar um pequeno número de ‚âncoras urbanas‛, 

dando prioridade, para além da afirmação da Aglomeração Metropolitana do 

Porto, ao reforço e organização do triângulo Braga, Guimarães e 

Famalicão/Santo Tirso/Trofa (...). 

 

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

Guimarães e o triângulo Vila Nova de Famalicão/Santo Tirso/Trofa a 

estruturarem o modelo difuso de povoamento. Guimarães afirma-se pela 

qualidade urbana do centro histórico, classificado como Património Mundial da 
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Humanidade pela UNESCO, e pela recriação de um projecto urbano que 

conjuga o património, as indústrias criativas e tecnológicas e a oferta cultural. 

Por outro lado, mantêm fortes relacionamentos com os centros urbanos de 

Fafe, Felgueiras e Vizela, e fortalece o seu espaço de articulação com o 

interior – com Cabeceiras de Basto e Mondim de Bastos (…). 

 

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

Braga/Barcelos, englobando o Médio Ave e o Sousa, até ao IP4. Este é 

território típico da urbanização e da industrialização difusa, pontuado por uma 

constelação de aglomerados de serviços mais ou menos especializados e 

diversificados (Braga, Guimarães, VN Famalicão, Barcelos, Penafiel/Paredes, 

Vizela, Felgueiras, Trofa, P. Ferreira, Lousada, Amarante, M Canavezes). 

Braga é o maior pólo urbano/terciário da sub-região. Nas outras cidades/sede 

de concelho, a aglomeração das funções de serviços mais importantes 

(dimensão/especialização) não produziu uma mesma intensidade de 

aglomeração urbana; a população e o emprego industrial - o de maior 

expressão no mercado de trabalho – continuam ‚entre cidades‛; a facilidade 

da mobilidade e o encurtamento das distâncias tempo viabiliza ainda mais este 

padrão locacional (...). 

 

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

Guimarães tenha fixado recentemente um conjunto de funções direccionais que 

marcam uma outra condição urbana e potencial de atractividade (ensino 

superior, saúde, equipamentos culturais) … 

 

Perante a panorâmica de inter relações e interactividades o PROT apresenta 

Guimarães como uma cidade regional que ‚possuindo capacidades de 
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polarização de espaços territoriais alargados por via da sua dimensão física, 

funcional e relacional, constituem, em conjunto com as dos dois níveis 

anteriores, as rótulas principais da estruturação do território da Região, 

desempenhando funções de articulação territorial e capacidades para construir e 

dinamizar redes urbanas.‛ 

 

Em síntese, resulta natural que este plano regional induz a promoção do 

território como ‚um espaço mais sustentável e bem ordenado, uma economia 

competitiva, mais integrada e aberta, uma área mais equitativo em termos de 

desenvolvimento e bem-estar e uma sociedade criativa e com mais sentido de 

cidadania‛, o que confirma a adequação e enquadramento da estratégia e 

objectivos definidos para o Plano Director Municipal de Guimarães. 

 

1.8. Elementos constantes do território - A habitação e actividade económica; a 

rede viária e as infra-estruturas; o ambiente e a dinâmica urbana 

Temas há no território que, pelo seu impacto, são incontornáveis no 

ordenamento e planeamento e, no caso, informadores (nas fases de análise e 

diagnóstico) e condicionadores (na fase de proposta) do Plano. 

 

Identificam-se três realidades, divididas pelo seu carácter funcional (habitação e 

actividade económica), impacto físico e conectividade (infra-estruturas e rede 

viária) e sustentabilidade urbana (ambiente e património). 

 

E, se é verdade que o tema da habitação é transversal a todo este território, 

acompanhando o grau de urbanização do território municipal (nas áreas de 

maior forte carga polarizadora e centrais, identificam-se o maior número de 

tipologias habitacionais, convivendo a habitação unifamiliar isolada com a 
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habitação colectiva, revelando uma capacidade de alojamento tão diversificada 

quanto flexível; nas áreas menos urbanas, o predomínio da habitação unifamiliar 

isolada), comandando a ocupação do solo e ditando, de certa forma, as suas 

necessidades e actividades complementares (correspondendo regra geral a 

promoção privada, sendo a intervenção municipal – ao nível de habitação a 

custos controlados – caracterizada, num primeiro momento, pela edificação 

massiva de fogos em tipologias de habitação colectiva, e agora traduzida numa 

política de apoio e subsidiação ao arrendamento e integração no parque 

habitacional existente), não é menos verdade que a actividade económica neste 

território adquire uma importância indisfarçável e um peso na sua organização e 

estruturação que se julga ímpar no contexto nacional. 

 

Actividade económica que, hoje, ainda se encontra dominada pelo sector 

secundário (embora a ‚cidade consolidada‛ revele acentuada tendência para a 

sua terciarização) conjugada com uma prática agrícola em perda de 

protagonismo e uma actividade de turismo cada vez mais emergente. 

 

Genericamente, até aos anos noventa, O Município caracteriza-se por uma 

industrialização forte, residindo a especificidade da economia numa estrutura 

produtiva com uma grande concentração de emprego, produção e exportação 

num conjunto limitado de sectores, nomeadamente indústria têxtil e vestuário.  

 

Até então, Guimarães concentrava 4% das empresas do norte do país que, 

embora revelando uma marcada tendência exportadora, suportava-se em baixa 

intensidade e capacidade tecnológica e competitividade ao nível da qualificação 

da mão-de-obra. 
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A partir da segunda metade dos anos noventa, observa-se uma alteração 

significativa no tecido empresarial concelhio que se traduz por uma dificuldade 

cada vez mais crescente de competir com outros mercados internacionais e por 

um aumento acentuado de insolvências de empresas (muito superior à criação 

de unidades empresariais). 

 

Esta realidade expõe a vulnerabilidade do tecido empresarial loca e a sua 

dependência a específicos sectores de actividades. 

 

A um ‚boom‛ da indústria têxtil, geradora de (quase) pleno emprego e uma 

actividade económica intensa (…que potenciou a proliferação de pequenas e 

médias empresas e indústrias bem como de pequenos armazéns por todo o 

concelho na conformação de uma rede fina de sub actividade industrial, que 

alimentavam a actividade têxtil intensa e permitiu, pelas expectativas geradas 

nomeadamente ao nível do retorno económico e emprego gerado, o 

afunilamento do sector secundário nesta actividade) em paralelo com 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 competitividade produtiva e a consequente perda de emprego 

com o incremento de novas e acentuadas exigências e preocupações ao nível 

do ambiente, infra-estruturas e tecnologia e conhecimento (a título de exemplo, 

no inicio do século, comparativamente à média do país (3,4%), Guimarães 

apresentava uma taxa de emprego em tecnologias de informação e comunicação 

de 0,6%). 

 

Por outro lado, e igualmente em contraponto a uma agricultura cada vez menos 

intensa na sua prática, registando o envelhecimento dos seus profissionais e o 
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abandono de muitos campos de forte potencial agrícola, Guimarães atinge uma 

projecção ao nível do turismo já com grande impacto na economia local, 

observando-se um progressivo e constante aumento da taxa de ‚dormidas‛ e o 

aumento exponencial de visitantes e turistas com reflexos no consumo e troca 

de bens à escala local. 

 

Do ponto de vista territorial, este cenário materializa-se pela acentuada 

terciarização da cidade de Guimarães através do incremento de equipamentos e 

serviços de forte polaridade e carácter público (Centro cultural, pavilhão 

multiusos, piscina, …) o que contribui também para o reforço da atractividade 

ao nível habitacional e do turismo como actividade económica que, apelando a 

excelência do espaço público, património e história da cidade, atrai cada vez 

mais visitantes e turistas (situação que eventos de projecção supra nacional 

como a CEC’12 vêm reforçar, consolidar e contribuir para a afirmação desta 

actividade económica). 

 

Em contraponto à leitura cartográfica demonstrando a concentração de 

equipamentos e serviços no denominado perímetro administrativo da cidade, 

verifica-se a existência de um ‚arco industrial‛ que conjuga o parque industrial 

organizado e infra-estruturado (Parque de Mide, parque industrial de Ponte e 

parque tecnológico AVE PARK) com a grande unidade fabril e uma miríade de 

pequenas unidades industriais e de armazenagem (regra geral, na área de 

influência destas grandes unidades industriais) que se referencia à macro rede 

viária, nomeadamente as circulares urbanas, vias intermunicipais e estradas 

nacionais e, comum a todos, aos nós de acesso às auto-estradas (A7 e 

A11). 
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Em síntese, e numa figura tão esquemática quanto ilustrativa da realidade, 

identificam-se: 

 

1. A habitação que, ora de forma mais densa e compactada, ora de modo 

mais disperso e diluído, polvilha o território municipal cada vez mais 

independente do local de trabalho e mais favorecida pela facilidade de 

circular, deslocar e comunicar; 

 

2. Uma mancha de equipamentos e serviços de forte atractividade – a 

cidade; 

 
 

3. Um arco industrial dominante que delimita a cidade a poente e que, 

apoiando-se numa rede viária estruturada em três níveis alargada a todo 

o território, encontra no nó de acesso à auto-estrada em Silvares o 

seu ponto de maior visibilidade e ligação à região e norte do país; 

 

4. Um conjunto de veigas e inúmeros terrenos agrícolas de forte potencial 

agrícola mas em perda de exploração; 

 

Se as funções são, por excelência, a expressão da actividade humana, a rede 

viária e as infra-estruturas são, cada vez mais, o suporte dessa actividade, 

influenciando decisivamente a sua qualidade e eficácia. 

 

A análise à rede viária municipal constata: 

1. uma rede capilar de ruas e caminhos instalada no território enorme e 

densa que abrange praticamente a totalidade do seu solo nem sempre 

possuindo as condições de dimensionamento e circulação razoáveis e 
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ajustadas à realidade e que absorve a grande maioria das deslocações 

locais (quer do ‚modo a pé‛, quer de bicicleta, quer de automóvel, 

meio de transporte cada vez mais maioritário e incontornável) que às 

deslocações ‚tradicionais‛ residência – trabalho se juntam agora a 

escola e o lazer; 

 

2. uma macro rede viária constituída fundamentalmente pelas auto-estradas 

A7 e A11, de forte presença no território e geradora de dois ‚nós 

viários de acessibilidade‛ de forte atractividade para actividades 

empresariais e comerciais (situação que, no caso de Silvares, se 

confirma pela intensa procura de terrenos para investimento comercial e 

terciários e posterior operação urbanística alargada para criação das 

condições infra-estruturais de suporte a essa procura) a qual é 

complementada por um conjunto de circulares que garantem a ligação 

desta macro rede viária à cidade e restante território municipal; 

 

3. um conjunto de estradas nacionais e municipais, outrora grandes 

elementos estruturadores do crescimento do concelho e ligação aos 

concelhos vizinhos, ainda hoje (pese embora a progressiva densificação 

construtiva das suas margens que as transformam em vias de acentuado 

carácter urbano) elementos fundamentais não só da estruturação e 

organização urbana como também da qualidade e eficácia da mobilidade 

e da ligação / relação entre os vários níveis de hierarquia viária 

identificada em Guimarães. 

 

Elemento preponderante para a actividade económica, que encontra na macro 

rede viária o seu palco privilegiado de ligação à região e país e na 
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capilaridade dos arruamentos e caminhos o seu suporte à sua operacionalidade 

quotidiana, esta rede viária criou, por vezes, grandes espaços canais de forte 

imposição paisagística, gerando uma profunda transformação morfológica do seu 

suporte físico e nem sempre acompanhou o acentuado incremento da circulação 

automóvel, o que coloca hoje a necessidade de, por um lado, tratar e 

compatibilizar esse impacto na paisagem e ambiente, por outro lado, qualificar e 

dimensionar muitos destes arruamentos locais para a circulação automóvel 

registada e sua compatibilização com o conforto e segurança da circulação 

pedonal. 

 

Verificando-se numa década (90), a inversão do meio de transporte mais 

utilizado para as deslocações residência – trabalho (antes o ‚modo a pé‛ e a 

bicicleta, agora o automóvel) e que o automóvel é hoje o meio de transporte 

mais corrente (47,9%, seguido pelo ‚modo a pé‛, a bicicleta e o transporte 

público), Guimarães apresenta também uma ferrovia de ligação ao Porto que: 

 

1. apresenta um grande constrangimento em possuir apenas uma via única 

que condiciona grandemente a circulação de comboios; 

 

2.  apresenta um enorme potencial se, relacionada com Braga, absorver e 

ligar estas duas cidades, atravessando e conectando os seus pólos 

universitários e parques industriais / tecnológicos mais expressivos 

(sendo exemplo maior o parque de ciência e tecnologia AVE PARK), 

podendo afirmar-se como uma enorme alternativa ao transporte 

automóvel privado e complemento ao transporte público já instalado no 

território municipal. 
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De forma idêntica do ocorrido em muitos outros Municípios, e fruto do 

contributo inquestionável dos fundos comunitários, ao nível infra-estrutural, o 

território municipal conheceu um desenvolvimento ímpar, registando hoje um grau 

de infra-estruturação indutor e suporte de urbanização – abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e iluminação pública / alimentação eléctrica 

– muito grande e de cobertura praticamente global relativamente à extensão do 

seu território. 

 

Nem sempre correspondendo a efectivas ligações às mesmas redes, 

observando-se ainda muitas situações em que a proximidade e facilidade de 

ligação às redes públicas não demovem os habitantes a recorrer ao uso da 

fossa séptica e do poço, a atenção foca-se já noutro tipo de infra-estruturas 

como rede de gás, recolha de resíduos, e embora mais tenuemente, infra-

estruturas de comunicação como cabo ou fibra óptica. 

 

‚Ao nível concelhio, a rede viária necessita de uma clarificação. Com os 

investimentos recentes na rede arterial, A 7 e A11, resolveram-se as principais 

questões de acessibilidade regional e fixou-se o patamar mais elevado da 

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

cidade, constitui uma oportunidade urbanística que ainda não foi explorada. Este 

nó está muito próximo do núcleo urbano e bem posicionado no eixo 

Guimarães/Famalicão. Em contextos semelhantes, estes nós de máxima 

acessibilidade tem sido despoletadores da fixação e do agrupamento de 

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

superfícies comerciais, logística, parques empresariais, hotéis, escritórios, etc.) 

geradores de novas centralidades. O desenho deste nó e vias de acesso, 

seguiu o modelo corrente da engenharia de vias, sem qualquer preocupação ou 
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estratégia urbanística, relacionando auto-estradas, estradas nacionais e vias 

capilares. Abre-se agora a possibilidade de usar a via rápida de acesso à 

cidade (e que ao mesmo tempo, limita fisicamente a Veiga de Creixomil) 

como um novo eixo urbano extensivo, potencialmente interessante para regular a 

frente urbana que se foi desenvolvendo na estrada de ligação a VN Famalicão. 

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

instrumentos e políticas urbanísticas.  

 

A modernização da linha do caminho-de-ferro modificou muito a importância 

residual deste modo de transporte, quer para as mobilidades locais, quer para 

as ligações ao Porto. A hipótese da expansão da linha entre Guimarães e 

Braga (passando pelo pólo universitário e pelo parque tecnológico) pode 

revelar-se muito promissora, quer pela sua importância nas ligações urbanas no 

eixo Guimarães/Caldelas, quer pela ligação à futura estação do comboio de 

alta velocidade em Braga.  

 

Dada a densidade de urbanização ao longo de algumas estradas nacionais 

(ligação a Famalicão N206, Stº Tirso N105, e Braga. N101, até Caldelas), é 

urgente a definição de um patamar intermédio -regional/inter-municipal, como a 

VIM -que clarifique as regras de intervenção e os procedimentos a seguir para 

a qualificação formal e funcional das "estradas-rua", de forma a diminuir o 

conflito, a congestão, e a perigosidade nestas vias -questão que foi resolvida 

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

policêntrico de urbanização necessita de clarificar estas situações de "polaridade 

linear ou axial", o que não significa necessariamente a construção de novas 

vias, mas sobretudo a reciclagem das que existem.‛ 6 

                                                 
6 Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP), 2008 
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No território difuso, o tema do ambiente é sempre matéria tão presente quanto 

controversa. 

 

Tido como predador de solo e consumidor de infra-estruturas e acessibilidades, 

a este território difuso é muitas vezes associado prejuízos vários aos 

ecossistemas e elementos biofísicos em presença no território. 

 

Território que é potencialmente agrícola, de topografia complexa, com algumas 

elevações expressivas, construção e urbanização dominantemente a ‚meia 

encosta‛, libertando a ‚cota alta‛ para a floresta e a ‚cota baixa‛ para a 

exploração agrícola e os cursos de água que o têxtil e os curtumes tornaram 

ainda mais atractivos e necessários à actividade económica do concelho. 

 

Neste ‚esquema‛ tripartido do solo municipal, verifica-se o predomínio do 

eucalipto na ‚mancha florestal‛ existente a qual revela, em algumas das suas 

áreas, fenómenos de abandono e falta de limpeza, reflexo não só de um 

cadastro muito apertado (que retira muitas vezes dimensão e viabilidade 

económica à exploração) como também dificuldades em promover o 

associativismo e cooperação entre os proprietários na procura de caminhos de 

exploração viáveis. 

 

Do ponto de vista do solo agrícola, constata-se igual fenómeno de abandono 

de muitas parcelas (o que traduz prejuízo para o próprio potencial do solo) 

em conjugação, nalgumas áreas, com a presença da construção, regra geral, 

habitação unifamiliar (nem sempre reportando àquele que explora o solo 
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agrícola) e com um conjunto vasto de património edificado e natural que 

confere à paisagem características únicas. 

 

Complementarmente à ‚floresta‛ e à ‚agricultura‛, fixa-se os recursos hídricos 

como os elementos fundamentais do território. 

 

Constituído por um conjunto enorme de linhas de água, verifica-se que, ao 

longo do tempo, muitos destes cursos de água foram procurados pelas 

actividades económicas que adulteraram as suas margens, prejudicaram o curso 

normal de água e induziram, por vezes, a sua poluição com resíduos e 

produtos resultantes da actividade industrial. 

 

Sendo o rio Ave, o rio Selho e a ribeira de Costa-Couros os cursos de água 

dominantes no concelho, e fruto de uma infra-estruturação básica intensa, 

constata-se a progressiva despoluição destes cursos de água e uma 

necessidade, cada vez mais premente, do tratamento qualificado das suas 

margens, valorizando os corredores ecológicos e sistemas biofísicos em 

presença. 

 

Atravessando a área central da cidade e apresentando grandes problemas de 

regularização de caudal, a ribeira Costa-Couros assume particular relevância, 

cumprindo o duplo papel de salvaguardar a presença de um corredor ecológico 

em plena cidade e, em simultâneo, conformar-se como um elemento de 

qualificação urbanística do espaço público de usufruto comunitário. 

 

A esta realidade ‚ambiental‛, suportada no actual Plano praticamente apenas 

pelas RAN e REN, importa indexar uma política fortemente coerente com as 
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opções urbanísticas municipais, fomentando-se estratégias de articulação, 

consolidação de infra-estruturação do território, compatibilização dos valores 

ambientais, patrimoniais e paisagísticos e a promoção de ‚experiências-piloto‛ 

de novas e melhores práticas de gestão e exploração em áreas particularmente 

sensíveis do ponto de vista ambiental e ecológico (por exemplo, a Penha, 

reconversão de pedreiras abandonadas, …). 

 

Indissociável do ambiente, surge a ‚paisagem‛ que, 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. 

 

Paisagem que neste território combina o rural com o urbano, a veiga e a 

indústria, conjugando as grandes ‚manchas‛ (as veigas, o festo, …) com a 

marca humana (o minifúndio, a residência unifamiliar, …). 

 

Nesta ‚paisagem‛, o património aparece muitas vezes como o seu factor 

exclusivo de valorização, seja ele casario de quinta, moinhos, muros, elementos 

de referência da história local ou outros. 

 

Num concelho rico em património que incorpora já um ‚naco de território‛ 

classificado como Património Cultural da Humanidade (o denominado centro 

histórico já legalmente protegido e regulamentado), assiste-se a uma 

diversificação e dispersão tão alargada desse mesmo património que visibiliza a 

necessidade do seu estudo e inventariação de modo a salvaguardar a 

respectiva preservação, (re)uso e participação na vida contemporânea. 
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Ora vernacular, ora ‚extraordinário‛, ora de pequena dimensão, ora de grande 

expressão, este património polvilha o território, construindo também ele paisagem 

e perenizando a história e identidade de um povo e lugar. 

 

 ‚A questão da preservação das principais manchas de solo agrícola, florestal 

e de valor ambiental (biofísico) está, genericamente, garantida. Nesta matéria, 

as principais questões passaram para outras escalas e temas.  

 

c) A prioridade da política ambiental situa-se na valorização do "Sistema 

Húmido", nas zonas adjacentes às linhas de água e na gestão dos recursos 

hídricos, que, no conjunto, são os elementos mais estruturantes do sistema 

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

repetidamente referido, estamos num território intensamente transformado, onde 

os próprios cursos de água, desde o Ave ou o Vizela, até à Ribeira de 

Couros, constituíram suporte da industrialização, e a água é disputada para fins 

domésticos, industriais e agrícolas. Apesar dos vultosos investimentos no 

saneamento, persistem focos mais ou menos dispersos de descarga ilegal de 

efluentes directamente nas linhas de água ou por infiltração.  

 

A proposta da Estrutura Ecológica e Municipal do novo PDM, deve encontrar 

um equilíbrio praticável entre escalas territoriais -desde o âmbito geográfico da 

bacia e da rede hidrográfica do Ave, ás escalas locais onde os valores 

ambientais e paisagísticos se encontram desigualmente pressionados pela 

urbanização e pela industrialização -; e uma conjugação de critérios de 

qualificação biofísica e de qualificação urbanística e paisagística.  
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A questão da "paisagem" tornou-se também um tema problemático. Guimarães 

combina o rural e o urbano "profundos", com a emergência das paisagens 

urbano-industriais que ocupam fundos de vale e meia-encosta, veigas e 

pequenas bolsas agrícolas, que alternam com os principais alinhamentos de 

relevo e com colinas florestadas.  

 

O património, ou a leitura que dele se faz, varia entre conjuntos classificados 

e fortemente identitários (Centro Histórico, Penha, Citânia de Briteiros, complexo 

termal de Caldelas, etc.), e a dispersão de valores patrimoniais dispersos mais 

ou menos diluídos na sua envolvente (quintas, solares, fábricas, igrejas, 

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

grandes permanências estruturais da paisagem (alternância de vales abertos e 

de colinas de baixa altitude) e da fisionomia dos campos onde domina a 

pequena parcela, os socalcos, a vinha de enforcado, a vegetação sempre 

presente. A pequena escala das construções dispersas e das vias capilares, 

alterna com os grandes edifícios industriais e com os traçados das auto-

estradas. A Estrutura Ecológica Municipal do novo PDM pode constituir uma 

nova plataforma de consenso e de regulação que consiga aliar a qualificação 

dos sistemas biofísicos (a água, sobretudo), com a preservação de valores 

patrimoniais isolados ou agrupados: em núcleos, ao longo de caminhos, ao 

longo dos circuitos da água e das veigas, ao longo das principais infra-

estruturas industriais como o caminho-de-ferro, as represas e centrais hidro-

eléctricas.  

 

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

estritos da "patrimonialização" e do vernacular ou do excepcional, devendo 

integrar novos valores e razões da produção e da transformação da paisagem. 
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Para além dos critérios puramente biofísicos, o carácter identitário da paisagem 

decorre da presença visual das suas grandes marcas que ocupam territórios 

extensos e mais ou menos contíguos (veigas agrícolas, interflúvios e linhas de 

festo, colinas isoladas, pontos de referência), e de "materiais" e "escalas" 

recorrentes: o minifúndio agrícola, mais ou menos transformado, a vinha de 

enforcado, o uso do granito, a residência unifamiliar.  

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

apropriado e positivo, após o impasse criado pelas abordagens mais comuns e 

que remetem essa paisagem para o resultado da dupla perversão do urbano e 

do rural canónicos.  

 

As intervenções exemplares de carácter intensivo (valorização específica, desde 

as margens do Ave em Caldelas, à Veiga de Creixomil, ao desenho de 

espaços de lazer), devem acompanhar-se de acções e de orientações 

extensivas ao longo das margens dos rios e nas áreas mais sensíveis onde a 

construção disputa solo e recursos. As intervenções em espaço público (largos, 

caminhos, envolventes de edifícios de excepção, percursos ribeirinhos, etc.) 

devem ter um carácter exemplar e demonstrativo, reforçando identidades e 

traços de permanência (tipo de materiais e técnicas construtivas, escalas, 

desenho).  

 

É prioritário também o fecho da infra-estruturação ambiental básica (água e 

saneamento), quer ao nível concelhio, quer nos Planos de Bacia Hidrográfica.‛7 

 

 

                                                 
7 Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP), 2008 
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1.9. Grandes opções do plano - O sistema urbano municipal e os desafios da 

revisão do Plano 

Ao território municipal, reconhece-se quatro grupos de aglomeração / 

polaridades fruto de um conjunto de relações funcionais e espaciais que 

fundamentam a sua própria organização, suporte e comportamento (desde o 

grau de infra-estruturação e de equipamentos, à densidade populacional e nível 

de terciarização, acessibilidade e actividade económica, …), a saber: 

1. grupo A: a cidade de Guimarães abrangendo não só o seu perímetro 

administrativo como também (total ou parcialmente) as freguesias de 

Azurém, Fermentões, Mesão frio, Costa, Urgezes e Silvares; 

 

2. grupo B: as vilas de Ronfe, Brito, S. Jorge de Selho, Caldelas 

(Taipas), S. João de Ponte, S. Torcato, Lordelo, Moreira de Cónegos 

e Serzedelo; 

 

3. grupo C: as freguesias (total ou parcialmente) de Fermentões, 

Nespereira, Polvoreira, Gondar, Selho S. Lourenço, Guardizela, Aldão e 

Barco; 

 

4. grupo D: as restantes freguesias. 

 

O grupo A – genericamente ao que hoje se chama cidade – regista um grau 

de infra-estruturação e atractividade elevadas no que reporta às actividades 

económicas e funcionais – terciarização da sua actividade diária, os ‚grandes‛ 

equipamentos de saúde (hospital distrital, centro de saúde), comércio 

(mercado, feira, centro comercial), ensino (todos os níveis de ensino incluindo 

o secundário e universitário), desportivos (estádio municipal, pista de atletismo, 
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piscinas), de lazer (parque da cidade, parque da cidade desportiva) … - 

bem como a oferta de um espaço público e acessibilidade de expressão maior 

relativamente ao restante concelho. 

 

Fortemente condicionado pela Penha, um acontecimento orográfico de enorme 

relevância paisagística e ambiental para a cidade, o espaço urbano central 

alastra-se para fora dos limites da sua circular urbana, abrangendo, total ou 

parcialmente, as freguesias vizinhas, numa cidade contínua que cresce para 

oeste e alcança S. Jorge de Selho, Silvares e Brito. 

 

Concentrando o maior grau de investimento municipal e população, à cidade 

consolidada que há muito ultrapassou o seu ‚casco histórico‛ junta-se as suas 

mais recentes áreas urbanas, de carácter iminentemente residencial, e que 

apresenta ainda problemas de ligação e continuidade do seu tecido urbano. 

 

Esta cidade alargada é suportada por uma rede viária infra-estruturada e 

directamente relacionada com a macro rede viária feita de auto-estradas (A7, 

A11) e circulares, dela partindo os eixos de ligação aos concelhos envolventes 

(estrada nacional 101 para Braga, estrada nacional 206 para Vila Nova de 

Famalicão, estrada nacional 105 para Santo Tirso e Vizela, …). 

 

A este conjunto de forte expressão no território, pressupondo um grau de infra-

estruturação e acessibilidade elevados, associa-se ainda o parque industrial de 

S. João de Ponte, o parque industrial de Mide e o parque de ciência e 

tecnologia AVE PARK (em desenvolvimento). 
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O grupo B, composto pelas nove vilas do concelho, é um grau intermédio de 

polaridade, configurando um estado de intermediação entre o aglomerado central 

da cidade e o seu extenso território municipal, configurando unidades 

administrativas onde o grau de infra-estruturação é elevado e o conjunto de 

equipamentos e serviços de apoio à actividade quotidiana da população é cada 

vez mais abrangente. 

 

Fundamentais para a estruturação do sistema urbano municipal, reforçando e 

qualificando o policentrismo que o mesmo território observa, este conjunto de 

vilas localiza-se nos principais eixos do concelho (atrás mencionados) e 

oferecem uma oportunidade de especialização (Caldelas ao nível do termalismo, 

S. Torcato ao nível da religião, S. Jorge Selho ao nível da arqueologia 

industrial, …) que se entende dever ser valorizada na sua especificidade e 

competitividade para o território local. 

 

Os grupos C e D reflectem menor grau de infra-estruturação, correspondendo à 

grande mancha do território difuso, dominantemente caracterizado pela actividade 

residencial em conjunto com a prática agrícola, a actividade industrial de 

pequena e média escala e uma rede viária feita de caminhos e arruamentos 

nalguns casos sub dimensionados para o movimento que registam mas que 

garantem a conectividade destas áreas com as vilas e cidade. 

 

Neste imenso território difuso, distinguem-se algumas áreas pela respectiva 

proximidade às polaridades mais relevantes do concelho, destas beneficiando 

pela proximidade dos equipamentos e rede viárias instalados no território. É 

também neste mesmo território (nomeadamente no grupo D) que a marca da 

ruralidade é mais evidente, configurando as freguesias abrangidas por estes 
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grupos (C e D) a rede dos pequenos centros que asseguram as condições 

de vida do quotidiano e os serviços / comércio de proximidade. 

 

Perante este sistema urbano, que se apresenta com limites tão variáveis, sendo 

os mesmos muitas vezes de difícil identidade tais as relações e continuidades 

entre eles, quais os principais desafios e orientações estratégicas para os 

trabalhos de revisão do PDM? 

 

Identifica-se quatro grupos de questões: 

 

1. consolidação e desenvolvimento da cidade através da afirmação do 

centro histórico, parte integrante e qualificada do espaço (urbano) 

público e colmatação do edificado do seu primeiro anel (balizado pela 

circular urbana) e na sua expansão para norte e poente motivada pelo 

investimento realizado em acessibilidades e equipamentos (aos quais se 

alia a forte condicionante física da Penha). 

Potenciação de continuidades e aprofundamento da política de 

regeneração urbana há muito assumida pelo Município, colmatação da 

envolvente ao ‚casco antigo‛, clarificando a sua estrutura de suporte e 

respectiva legibilidade, valorização da Veiga de Creixomil como uma 

unidade paisagística e ambiental, resolvendo as frentes de construção 

marginais e expectantes, preservando a mancha agrícola e, em 

simultâneo, possibilitando o seu usufruto público, são exemplos prioritários 

de acções a desenvolver. 

 

2. valorização e reforço do sistema policêntrico do território municipal 

através da visibilização das vilas como estruturas de referência 
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intermédias de aproximação das freguesias à cidade e vice-versa num 

processo de reforço da singularidade de cada vila (possibilitando a sua 

especialização e maximização das suas características) e da 

nuclearização (polarização, colmatação, densificação) das respectivas 

áreas centrais. 

Qualificar os respectivos centros, dotar estas vilas de um conjunto 

adequado de serviços e equipamentos (saúde, desporto, ensino, lazer) 

e valorizar os eixos de ligação destas mesmas vilas à cidade são 

alguns dos pressupostos que a revisão do PDM contem. 

 

3. Qualificação do território difuso, favorecendo a nuclearização das áreas 

centrais das freguesias, o reforço funcional das mesmas, completando a 

rede de equipamentos colectivos e infra-estruturas básicas de apoio à 

vida quotidiana da população, potenciando um maior equilíbrio entre a 

urbanização extensa e a rede capilar de vias que a sustenta, contendo 

áreas de construção excêntricas e sensíveis do ponto de vista 

paisagístico e biofísico e salvaguardando a continuidade dos espaços 

verdes não só porque indiciador de recursos ambientais ricos como 

também porque elementos de enquadramento / qualificação das áreas 

construídas; 

 

4. Ordenação das actividades económicas e relevância dos elementos 

naturais e ecológicos: 

 

qualificação das áreas industriais existentes (nomeadamente ao nível da 

infra-estruturação, desenho do espaço público de suporte e relação com 

a malha viária envolvente e de nível superior), reconversão das áreas 
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industriais abandonadas, promovendo diferentes usos e apropriações, 

valorização e promoção do parque de ciência e tecnologia AVE PARK e 

assunção da envolvente ao nó de acesso à auto-estrada em Silvares 

como uma plataforma de terciarização e actividades económicas 

fortemente atractiva de investimento e inovação; 

respeitante ao ambiente, privilegiar a definição e legibilidade da estrutura 

ecológica municipal, articulando-a e integrando-a na política urbana 

municipal, preservar os corredores e sistemas ecológicos fundamentais e 

promover a compatibilização destes mesmos valores com os recursos 

patrimoniais que o território apresenta. 

 

Como critérios gerais e transversais a todos estes objectivos e trabalho a 

realizar, estão subjacentes três opções: 

1. maximizar as infra-estruturas básicas (água, saneamento, electricidade, 

…), rentabilizando e colmatando a infra-estrutura instalada e dotar o 

segundo conjunto de infra-estruturas que emerge (telecomunicações, 

abastecimento de gás, …) de coerência com as prioridades definidas 

para o desenvolvimento do território; 

 

2. rentabilização da rede viária existente, nomeadamente ao nível da sua 

hierarquização e conexão entre os seus níveis; 

 

3. qualificação da paisagem e dos grandes valores ambientais, ecológicos e 

patrimoniais verificados no território. 

 

‚Passada mais de uma década sobre a entrada em vigor do PDM, e tendo 

em conta a evolução do conhecimento e da experiência sobre os territórios da 
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urbanização e da industrialização difusas e as dinâmicas sociais e económicas 

que os caracterizam, tem-se hoje uma melhor informação acerca dos 

"paradigmas" da urbanística e do ordenamento, dos seus instrumentos de 

regulação e, sobretudo, das suas expectativas, certezas e limitações:  

 

a) aglomeração e dispersão não são paradigmas incompatíveis mutuamente 

exclusivos, e controláveis com os mesmos métodos e escalas de intervenção. A 

dispersão no Médio Ave é um fenómeno estrutural, com origens históricas mais 

ou menos remotas (a mais importante foi a da industrialização do séc. XIX ao 

longo dos rios e no contexto do povoamento e da actividade rural dispersa e 

fragmentada), e com uma elevada inércia e persistência que se continua a 

verificar apesar das rupturas tecnológicas e organizacionais da indústria. O efeito 

conjugado da desregulação dos mercados e da sua globalização e da 

crise/reestruturação da fileira têxtil-vestuário, as novas actividades desta e de 

outras fileiras produtivas, continuam a "reciclar" velhos edifícios e a manter um 

padrão territorial disperso que assegura o emprego e favorece a proximidade 

com a habitação.  

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

micro e pequenas empresas, aumentou a dispersão industrial e pressionou o 

solo disponível junto das estradas principais e dos núcleos industriais 

preexistentes.  

A política de oferta de novo solo ‚industrial‛ em áreas infra-estruturadas para 

o efeito, revelou-se atractiva para novos investimentos (sobretudo logísticos), 

mas não anulou essa situação. Emprego disperso e habitação dispersa são 

complementares e explicam-se também pela elevadíssima fragmentação da 

parcela agrícola e da tendência para autoconstrução de habitação unifamiliar, 

mantendo ou até intensificando o aproveitamento agrícola do lote. De resto, a 
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pluriactividade agricultura/indústria e a permanência de traços culturais da 

ruralidade, foram bastante estudadas na década de 80, enquanto favorecedoras 

da própria dinâmica de investimento industrial.  

 

 

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

gerais, mantém o padrão de povoamento que vem do passado: os eixos NE/SO 

marcados pelos rios e estradas, continuam a corresponder aos locais de maior 

construção:  

 

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

Ronfe, ao longo de uma corda industrial onde estão mais de 15 zonas industriais e 

grandes empresas mais ou menos isoladas; no extremo SO deste eixo, a estrada 

de Guimarães-V.N. Famalicão (freguesias de Brito e Ronfe) reforça os efeitos de 

atracção;  

 

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

reforçando a importância urbana e industrial de Pevidém (freguesias de S. Jorge e 

S. Cristóvão de Selho e Gondar); neste eixo existem dois nós de acesso à A7 e 

à A11, uma situação relativamente nova que terá que ser tomada em conta nas 

opções para o futuro;  

 

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

corresponde à estrada para Santo Tirso e caminho-de-ferro, que contém uma 

expansão linear da cidade de Guimarães e que integra os aglomerados de Moreira 

de Cónegos e Lordelo;  

 

· o resto do concelho não registou grandes pressões construtivas, exceptuando o 

polvilhamento de residências dentro de áreas de minifúndio e de povoamento 

disperso nas sedes de freguesias e pequenos lugares. A vila de S. Torcato situa-

se nesta mancha indiferenciada, embora a sua importância não tenha evoluído muito 

apesar da sua centralidade no sector NE do concelho.  

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

população residente activa) e o seu padrão disperso, permanecem como os factores 

mais relevantes da urbanização para uma população que vai combinando a 
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Dito isto, a urbanização e a industrialização difusas, não são fenómenos 

reversíveis e, muito menos, passíveis de ser invertidos pelos PDMs. Esse 

padrão existe, é maioritário e deve ser encarado de forma positiva, ainda que 

se deva evitar a proliferação de novas frentes. Não seria razoável nem 

praticável "congelar" as pequenas parcelas não construídas que, ao longo de 

estradas e caminhos já minimamente infra-estruturados, se intercalam entre 

construções já existentes. Ao contrário, uma gestão equilibrada da extensa rede 

de infra-estruturas e serviços de uso colectivo onde se investiu muito, 

aconselha a que se faça um aproveitamento máximo, seguindo níveis 

apropriados de colmatação/densificação linear cuja "carga urbana" seja 

compatível com os usos existentes.  
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A própria diversidade do difuso (usos dominantes, mistura funcional, maior ou 

menor conflito resultante dessa mistura), aconselha uma afinação das políticas, 

consoante se trate da dispersão axial mais intensa ao longo dos principais 

eixos estradais, da dispersão em pequenos núcleos junto de fábricas e 

pequenas manchas habitacionais, ou da dispersão de muito baixa densidade em 

zonas mais periféricas. O difuso é, por isso, para melhorar a sua organização, 

A cartografia da urbanização difusa impressiona sobretudo pelo somatório dos 

pequenos ‚espaçamentos‛ que permeiam a edificação mais ou menos densa e que 

não se resumem à simples alternância de cheios e vazios com usos, limites e 

formas claras. Em Guimarães e em todo o NO, conhecido pela extrema 

fragmentação cadastral, a área de implantação/lote pode ser muito baixa e deixar 

quintais e hortas que são contíguas a outras. Quando as prioridades eram as de 

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

depois, o do saneamento, foram sendo instalados (os da electricidade e do 

telefone já o tinham sido), acompanhados da melhoria dos pisos e das vias (com 

ou sem passeios). Este é o espaço e a infra-estrutura públicas/colectivas mais 

comum e mais acessível, embora, segundo critérios estritos de custo e provisão de 

metro linear de infra-estrutura por habitante, os valores sejam muito baixos e, por 

ai, se julgue (de uma forma demasiado simplista) o défice de rendibilização da 

infra-estrutura pública (e dos serviços que ela suporta) quando comparada com 

modelos compactos e contíguos de urbanização.  

 

Quer isto dizer que o desenho de "perímetros", "confins", "áreas de transição", 

etc. se revela, frequentemente, inoperacional se o objectivo for o da qualificação 

dos tecidos existentes. Se, por exemplo, se promove a densificação (infill, 

substituição de COS, etc.) em todo o território que, de alguma forma já está 

extensivamente ocupado (com distâncias inferiores a 100m entre construções), o 

resultado seria desastroso e a própria procura não preencheria uma ínfima parte do 

potencialmente urbanizável e constituível (nisso se baseiam os raciocínios simplistas 

que atribuem quantidades abstractas a áreas abstractas, p.e.. relação entre solo 

urbanizável disponível em plano e população residente), "depositando", antes 

densificações pontuais aqui e ali sem ganhos funcionais ou formais para o conjunto.  

 

Densificar estrategicamente implica fazer escolhas e discriminações. Dentro dos 

espaços urbanos tradicionais ou na sua imediata periferia, essas escolhas 

(intensidade de urbanização máxima) não põem grandes problemas políticos e 

sociais e ainda podem aceitar os métodos convencionais da imposição de 

perímetros. A questão é que no difuso a maior parte dos habitantes, do emprego e 

das construções, estão fora desses contextos e espalha-se por territórios imensos. 
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para qualificar os seus espaços, seja através da densificação ou não e tendo 

em conta que existem avaliações distintas das qualidades ou disfunções, o que 

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

absolutas:  

 

O difuso que funciona - interioriza as 

potenciais desvantagens da construção 

(ambientais, de equilíbrio entre as 

cargas urbanas e a infra-estrutura e 

serviços de uso colectivo)  

O difuso que não funciona - aumenta as 

desvantagens e as disfunções entre carga 

urbana e infra-estrutura; é ambientalmente 

negativo 

· é um somatório de construções de 

pequena escala servidas por redes de 

água e de saneamento, adaptado à 

fragmentação das parcelas e ao suporte 

capilar de vias; privilegia a função 

residencial e a casa unifamiliar em lote 

próprio com quintais e hortas o que, 

quase sempre, melhora a biodiversidade 

e não entra em ruptura com os recursos 

e processos biofísicos, sobretudo o da 

água;  

· o loteamento é inexistente ou de 

pequena escala, inserindo-se em 

continuidade com a morfologia urbana e 

os traços de paisagem dominantes;  

· inclui actividades económicas de 

indústria e de serviços cuja presença 

não provoca conflitos de 

(sobre)utilização da infra-estrutura 

· é um somatório de construções de 

escala, tipologia e uso variáveis, sobre 

uma malha viária irregular, não 

hierarquizada, e sobre pressionada; o 

saneamento é inadequado ou sobre 

pressionado; possui uma densidade média 

demasiado elevada e gera fluxos que não 

estão de acordo com a capacidade de 

serviço das vias;  

· é atravessado por eixos viários 

principais que acumulam o serviço local 

com o tráfego de passagem (congestão e 

incompatibilidade de modos de transporte);  

· está pontuado por actividades produtoras 

de grandes cargas urbanas (trânsito de 

veículos pesados, por exemplo) que não 

absorvem os seus impactos dentro do 

próprio lote onde se implantam; as 

actividades (industriais ou outras) 
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b) Sobre a aglomeração e a polarização, as tendências dos últimos quinze 

anos parecem ser claras, como já se disse: o enorme reforço funcional da 

cidade de Guimarães não se fez acompanhar de um reforço proporcional de 

aglomeração demográfica, persistindo também a dualidade entre a "cidade" 

terciarizada e a urbanização extensiva cujo "motor" é a indústria transformadora.  

A procura de habitação continuou muito activa nas "vilas", aglomerações 

secundárias com um forte peso de actividades industriais e alguns serviços, 

comércio e equipamentos colectivos; e, genericamente, nas áreas de 

povoamento disperso, onde, desde há séculos, se distribuem os assentamentos 

de matriz rural nas 69 freguesias do concelho:  

colectiva nem ruídos ou emissões de 

gases, efluentes líquidos ou resíduos 

sólidos potencialmente perigosos. A 

presença destas actividades aproxima os 

locais de residência e trabalho, 

diminuindo a procura de transporte 

motorizado 

· não é atravessado por vias de grande 

capacidade que misturam as disfunções 

de uso entre grandes fluxos de 

atravessamento e a porosidade capilar 

dos traçados e das redes de baixa 

capacidade. 

localizam-se em situações ambientais 

problemáticas fora ou dentro de 

zonamentos industriais (proximidade de 

linhas de água, ocupação de terrenos de 

veigas);  

· muitas zonas industriais, apesar da sua 

funcionalidade interna, não possuem 

ligações directas a vias dimensionadas, 

pressionando a malha capilar com tráfego 

de pesados;  
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Para a cidade de Guimarães, durante muito tempo "penalizada" pela 

terciarização da capitalidade regional de Braga, pode-se dizer que os próximos 

10-15 anos serão anos de consolidação da terciarização recente.  

Falta completar o processo de requalificação da Zona de Couros (onde se fará 

o Campurbis, explicado á frente) e, em geral, a substituição ou reutilização 

dos edifícios industriais existentes e já completamente incluídos na malha urbana 

mais densa. Com o Campurbis, a Universidade do Minho reforça a sua 

presença e dimensão e evolui através de investimentos estratégicos nas áreas 

da investigação, formação pós-graduada, e transferência de tecnologia. Nas 

áreas de comércio, turismo, lazer e serviços, espera-se alguma expansão e 

diversificação. A oferta cultural é já bastante diversificada (veja-se o impulso 

do Centro Cultural de Vila Flor), e terá uma oportunidade de reforço com a 

Capital Europeia da Cultura 2012, provavelmente mais apostada na intensificação 

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

novos públicos (escolas, por exemplo), do que na construção de novos 

equipamentos. Para a habitação, existe uma ampla disponibilidade de solo 

urbanizado e com construção já aprovada, suficiente para atender a uma 

procura, sobretudo nos escalões de preço médio/alto.  

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

de Guimarães e fisicamente separada pela Veiga de Creixomil e pelos traçados, nós 

e vias de acesso á A7/A11;  

 

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

estância termal, com a atractividade do novo parque industrial de Ponte e do 

AvePark;  

 

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

pela importância da indústria transformadora;  

 

· Lordelo e Moreira de Cónegos no eixo (N105 e caminho-de-ferro) para Santo 

Tirso, no vale do rio Vizela, com uma tradição também ligada à indústria;  

 

· São Torcato, a Norte de Guimarães, com uma notoriedade ligada à sua 

importância religiosa.  
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Quais as principais orientações estratégicas para o novo Plano? 

 

1. Consolidação do aglomerado principal, Guimarães-cidade  

a. continuidade das politicas de regeneração da cidade antiga 

(Campurbis/Zona de Couros); 

b. consolidação e densificação do anel envolvente ainda sem 

estrutura urbana definida e clara; relação com a circular 

urbana; 

c. intervenção na Veiga de Creixomil enquanto elemento ambiental 

e paisagístico de elevada qualidade, conservando as marcas 

expressivas do uso agrícola; remate da frente urbana a 

Norte/ligação ao nó da A7/A11; remate a Sul, Multiusos, novo 

Hospital e Complexo Desportivo; intervenção no nó de Silvares 

da A7/A11; ligação a Pevidém  

 

2. Centralidades secundárias e eixos  

a. Continuar o desenvolvimento de um esquema policêntrico, 

conferindo às vilas o papel de "âncoras" de estruturação da 

urbanização difusa: 

a. Pevidém: re-uso de edifícios industriais obsoletos ou 

abandonados; melhoria da ligação a Guimarães e aos 

nós da A7 e A11; 

b. Caldas das Taipas/Ponte: intervenção nas margens do 

Ave; redesenho do sistema de espaços colectivos e 

traçados principais; ligação ao Ave ParK; Eixo 
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Guimarães/Ponte/Taipas: percurso alternativo à N101, 

estruturação da malha urbana; 

c. Lordelo/Moreira e Ronfe/Brito: reforço de polarização e 

mistura funcional; intervenções pontuais de desenho 

urbano nas polaridades e traçados com maior relevância; 

localização industrial e novas oportunidades - re-usos e 

novas áreas de localização de actividades como os de 

Mide/Lordelo; Intervenção nas densificações lineares ao 

longo da N206 e N105, de acordo com uma estratégia 

intermunicipal; 

d. S. Torcato: continuidade do reforço da polarização do 

aglomerado urbano, defendendo as suas ‚bolsas‛ 

agrícolas de grande extensão e valorizando a sua carga 

simbólica ao nível religioso. 

 

3. Qualificar o difuso 

a. conter novas frentes de urbanização difusa;  

b. condicionar a densificação de áreas marginais de baixa 

densidade;  

c. gerir uma relação equilibrada entre a urbanização difusa e a 

malha capilar de vias que a sustenta; colmatação linear; 

limitações ao loteamento; critérios de compatibilidade ambiental 

e paisagística (impermeabilização, arborização, defesa de 

margens de linhas de água e dos solos agrícolas); 

espaçamentos entre construções; evitar o rompimento das áreas 

agrícolas de "interior" de malha;  
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d. completar a rede de equipamentos e serviços colectivos de 

proximidade (ensino, saúde, desporto, acção social), em 

ligação com o reforço funcional e simbólico das sedes de 

freguesia e o serviço de transporte colectivo.  

 

 

4. Ambiente  

a. Estrutura Ecológica Municipal enquanto estratégia de articulação 

entre a política urbanística e a política ambiental; 

b. fecho da infra-estruturação básica (articulação com Planos de 

Bacia); 

c. intervenções piloto nos principais corredores ecológicos -leitos e 

margens dos rios -, em áreas florestais de elevado interesse 

como a encosta da Penha, ou em áreas críticas de 

regeneração (pedreiras abandonadas); 

d. compatibilizar valores ambientais e recursos patrimoniais e 

paisagísticos; 

 

5. Ordenamento das actividades e atractividade do investimento  

a. valorização e reforço do desenvolvimento do Avepark; 

b. nova geração de Áreas de Localização de Actividades (Mide e 

Ponte); boa infraestruturação (gás, energia, água, 

telecomunicações) e ligações à rede viária arterial e ao serviço 

de transporte colectivo; qualificação das áreas industriais 

existentes ao nível da infraestruturação, do desenho urbano e 

da articulação com os traçados e a malha envolvente; 

c. re-uso de edificado não residencial; 
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d. Reconversão de áreas abandonadas pela indústria (Pevidém e 

outras) e regulação de novos usos nos edifícios industriais 

localizados em áreas ambientalmente sensíveis‛ 8 

 

1.10. Sistematização da solução adoptada - a classificação e qualificação do 

solo 

Por inerência do disposto no Decreto Regulamentar nº 11/2009, de 29 de 

Maio, o solo deverá ser classificado em função da ‚opção de planeamento 

territorial que determina o destino básico dos terrenos, assentando na distinção 

fundamental entre solo rural e solo urbano‛. 

 

Por definição, solo rural é todo aquele solo que se destina ao aproveitamento 

agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços naturais de 

protecção ou de lazer (incluindo as Reserva Agrícola Nacional e Reserva 

Ecológica Nacional). 

 

Solo urbano, é todo aquele solo que se destina à urbanização e edificação 

urbana, sendo que este mesmo solo urbano é passível de ser classificado 

como: 

1. solo urbanizado – aquele que se encontra ‚dotado de infra-estruturas 

urbanas e servidas por equipamentos de utilização colectiva‛; 

2. solo urbanizável – aquele que ‚se destina à expansão urbana e no 

qual a urbanização é sempre precedida de programação‛. 

 

Naturalmente sem prejuízo do cumprimento do estipulado pelo decreto-lei atrás 

mencionado, a qual deverá concorrer e contribuir para a prossecução dos 

                                                 
8 Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP), 2008 
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objectivos expressos, quer do Plano, quer de modo mais distanciado, dos 

PNPOT e PROT-N, resulta clara que a aplicação deste modelo ao território 

municipal enferma de um conjunto de constrangimentos e especificidades que se 

julga importante reflectir e avaliar. 

 

Num território, historicamente, tido como ‚disperso‛, onde a urbanização e 

edificação não corresponde ao modelo clássico de ‚cidade compactada‛ que 

potencie uma evidente legibilidade do ‚urbano‛ em detrimento de tudo o que a 

envolve (por natureza, não construído e rural), observa-se a coexistência de: 

1. aglomerados compactos e legíveis, com um grau de infra-estruturas e 

espaços de uso colectivo compatíveis e coerentes com o solo urbano; 

2. vastas áreas agrícolas e florestais maioritariamente reconhecidas como 

espaços naturais e rurais a preservar e reforçar; 

3. entre estes dois ‚extremos‛, um território extenso que observa um grau 

intermédio de ‚urbanização‛ ou transformação do solo tão variado que a 

distinção entre urbano e rural se complexifica no seu conceito e se dilui 

nos seus limites. 

 

Território este que, sendo idêntico na sua génese (fundamento para o seu 

surgimento e desenvolvimento), apresenta graus diferenciados de intervenção ao 

nível infra-estrutural, viário e edificatório, gerando, consequentemente, diferentes 

níveis de qualificação do solo que se traduzem, posteriormente, em diferentes 

níveis de condicionalismos para a urbanização e edificação. 

 

Pela sua vocação para a urbanização e edificação, o solo urbano estrutura-se 

em seis categorias de solo que visam retratar as respectivas potencialidades do 

solo a este nível. A saber: 
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1. espaços centrais 

2. espaços residenciais 

3. espaços urbanos de baixa densidade 

4. espaços de actividades económicas 

5. espaços de uso especial 

6. espaços verdes 

 

Ora configurando áreas funcionalmente temáticas, ora traduzindo diferentes 

potenciais de edificabilidade, estas categorias de solo correspondem a graus de 

acessibilidade, infra-estruturas, equipamentos, espaços de uso colectivo, …, 

existentes ou perspectivados, que recusam a mono funcionalidade (característica 

raramente predominante neste território) e estabelecem critérios de urbanização 

e edificação em função de parâmetros urbanísticos (como cércea, alinhamentos, 

índices, …), actividade funcional dominante e compatibilização com a estrutura 

ecológica municipal (nova figura legal do Plano à frente referida). 

 

Na prática e em sequência do atrás descrito, assiste-se hoje: 

1. a uma presença reforçada da categoria de solo de maior potencial de 

edificabilidade junto às áreas centrais da cidade e vilas, rentabilizando a 

capacidade infra-estrutural existente e instalada e promovendo a 

nuclearização e compactação do território. No extremo oposto, afirma-se 

a categoria de solo denominada ‚espaços construídos de baixa 

densidade‛ em zonas onde o grau de  infra-estruturação e 

acessibilidade não é tão elevado, configurando áreas de transição entre 

o urbano mais denso e o solo rural, visando sobretudo conter novas 

frentes de construção, colmatar espaços intersticiais e (re) qualificar 

acessibilidades e infra-estruturas deficitárias; 
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2. Como grau intermédio, quer da existência de acessibilidades e infra-

estruturas, quer do potencial construtivo previsto, a identificação dos 

‚espaços residenciais‛ que, através do recurso às tipologias e funções 

dominantes, assegura as grandes áreas urbanas envolventes aos centros 

da cidade e vilas, ou centros das freguesias mais ‚rurais‛, quando se 

justificar a oferta de habitação e comércio ou serviços de proximidade; 

 

3. Pela sua natureza funcional, especificidades aos níveis infra-estrutural e 

de acessibilidades, a identificação de três áreas sujeitas a delimitação e 

classificação próprias: as actividades económicas, os equipamentos 

isolados e os espaços verdes (intencionalmente não construídos) as 

quais justificam um carácter normativo que salvaguarda, por um lado, as 

necessárias condições para o respectivo funcionamento (indústrias, 

armazéns, equipamentos, parques, …), e por outro lado, uma 

compatibilidade com o dinamismo que estas mesmas áreas apresentam; 

 

O solo rural estrutura-se em função de quatro domínios:  

1. as Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais (que visam preserva e fixar 

os elementos e sistemas biofísicos prioritários e importantes bem como 

‚defender‛ os solos de aptidão agrícola elevada); 

 

2. a floresta (como elemento fundamental quer do equilíbrio ambiental, 

quer de qualificação da paisagem e potencial elemento económico); 

 

3. as denominadas ‚áreas de edificação dispersa‛ e ‚núcleos rurais‛ 

(zonas onde se regista já um grau de intervenção e transformação 
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urbanas não despiciendo, justificando a colmatação de espaços 

intersticiais e evitando áreas ‚excêntricas‛ (por razões ecológicas e 

paisagísticas) e espaços complementares de ponto de vista agrícola e 

florestal que são importantes para o equilíbrio do solo rural e transição 

para as áreas urbanizadas e edificadas do solo urbano. 

 

Complementarmente a esta dicotomia legal solo urbano / solo rural, surge a 

Estrutura Ecológica Municipal, nova figura legal do quadro do planeamento 

municipal que se assume como um elemento condicionador e influenciador de 

carácter qualitativo da ocupação e transformação do solo de valor não 

vinculativo. 

 

Ou seja, mais que regrar, vincular ou impor, a Estrutura Ecológica Municipal 

definida visa conjugar, compatibilizar, articular, acrescentando informação ao 

Plano passível de contribuir para uma gestão urbanística do mesmo Plano mais 

atenta, coerente e qualificada. 

 

A Estrutura Ecológica Municipal ‚formatada‛ neste Plano reúne a informação 

biofísica inerente à geologia, hidrografia, vegetação, clima, relevo, …, cruzando-

a com os sistemas e componentes ecológicos reconhecidos – sistemas húmidos, 

linhas de água, áreas com risco de erosão, cabeços, … -  e as unidades 

paisagísticas identificadas no sentido de contribuir para a sua clarificação, 

qualificação e transformação. 

 

Suportando-se quer das orientações da Avaliação Ambiental Estratégica, quer da 

análise e diagnóstico realizado sobre o território, este documento conforma-se 

em três grandes áreas de acção: 



 

 
76 

1. protecção dos recursos naturais, nomeadamente no que reporta aos 

sistemas húmidos, leitos dos cursos de água, áreas de infiltração 

máxima, áreas de risco de cheias, cabeços, erosão, produção agrícola e 

florestal significativas; 

2. valorização ambiental e específica, salvaguardando parques e espaços de 

lazer, os elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, o denominado 

‚verde urbano‛ e áreas de enquadramento paisagístico; 

3. acções de protecção e regeneração, garantindo e enquadrando 

corredores de protecção de rodovias e ferrovias, infra-estruturas de 

qualificação ambiental, pedreiras, sucatas, indústrias em áreas sensíveis, 

áreas ardidas entre outras). 

 

Abaixo apresenta-se quadro síntese comparativo do anterior Plano e da 

proposta de Plano agora apresentada relativamente a um conjunto de ‚temas‛ 

e ‚categorias de solo‛ que se julgam para a percepção da evolução da 

‚ocupação do solo‛. 

 

Do mesmo, poder-se-á concluir que a um crescimento ligeiro da RAN e da 

REN, assiste-se a um crescimento das áreas dedicadas às indústrias / 

actividades económicas e equipamentos, constatando-se um acentuado esforço 

de colmatação e nuclearização (com efeitos na redução da denominada ‚área 

de construção‛…) 

 

 
PDM vigente 
Área (%) 

Revisão PDM 
Área (%) 

Variação  
PDM vigente/ 
Revisão PDM 

(%) 
REN 39,5 42,16 7 
RAN 29,0 31,4 8,2 
Floresta 32,5 35,2 8,3 
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Construção 26,0 20,4 -21,4 
Equipamentos 1,5 2,4 57,1 
Indústria 2,6 3,3 26,4 
 
 
A metodologia e regras do trabalho operacional da revisão do PDM 

A classificação e qualificação do solo foi informada pelo trabalho analítico e 

diagnóstico previamente realizado, destacando-se a Avaliação Ambiental 

Estratégica, estudos de caracterização e diagnóstico, actualização cartográfica, 

trabalho de campo e consulta pública realizada previamente, assumindo cinco 

princípios / opções técnicas centrais: 

1. classificação e qualificação do solo coerente com os princípios 

estratégicos enunciados; 

2. definição de regras a aplicar sobre as intervenções a realizar no 

território, tentando promover os princípios de equidade e transparência na 

regulação do uso do solo; 

3. adequação às orientações do PROT-N, nomeadamente, no que reporta 

às suas regras e critérios de delimitação e caracterização das categorias 

de solo ‚áreas de edificação dispersa‛, ‚espaços urbanos de baixa 

densidade‛, ‚aglomerados rurais‛ e distinção entre solo urbanizado e 

solo urbanizável; 

4. compatibilização dos trabalhos inerentes ao ordenamento do território, 

servidões administrativas, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica 

Nacional e Estrutura Ecológica Municipal; 

5. maturação dos pedidos de alteração do Plano expressos pelos Munícipes 

e entidades locais, numa interacção que promoveu um maior 

conhecimento da realidade e das expectativas da população e, muitas 

casos, uma atenção mais afinada a situações específicas antes não 

detectadas (ajustamento de cadastro, caminhos, …). 
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Com o recurso a uma metodologia / ferramentas de trabalho dominadas pelo 

trabalho de campo / visita ao local cruzado com a leitura de ortofotomapas em 

sobreposição à cartografia homologada e conjugado com a actualização 

cartográfica da ocupação edificada entretanto verificada e não cartografada, 

foram fixadas algumas regras / critérios de trabalho: 

1. para o solo urbano, a definição de uma profundidade tipo do uso 

construtivo do terreno  tendo em conta as categorias de solo 

respectivas, medida a partir do eixo do arruamento / caminho 

confrontante mas admitindo-se o respectivo acerto e ajustamento por 

razões cadastrais ou presença de elementos físicos expressivos (muros, 

taludes, …). 

 

Para além de promover uma uniformização de critério a todo o solo 

urbano, a profundidade fixada em 40 metros será mais um factor para 

evitar a denominada ‚segunda frente de construção‛ numa parcela (que 

passível de criar novos alinhamentos e perspectivas edificatórias sem 

suporte). 

 

Quando se verifica a presença de uma área de uma categoria de solo 

que pressupõe a sua urbanização global, esta profundidade foi suprimida 

dando origem a uma preocupação de definir, ainda que 

esquematicamente e sem carácter vinculativo, os arruamentos 

estruturantes de tal ‚mancha de construção‛;  

 

2. em função da leitura do território, grau de infra-estruturação, 

acessibilidade e polarização do mesmo, a fixação (solo urbano) de três 
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categorias de solo urbano dominantes complementadas com as 

necessárias categorias de solo temáticas (actividades económicas, 

equipamentos e uso especial); 

 

3. a qualificação como ‚equipamento‛ e ‚parque‛, quer pela respectiva 

especificidade, quer pelas condicionantes geradas na ocupação e 

transformação do solo, de apenas aquelas situações em que o grau de 

certeza de concretização do equipamento naquele terreno seja muito 

grande (em fase de projecto ou aquisição do terreno); 

 

4. a definição do espaço canal em vias cujo grau de certeza de execução 

é elevado, possuindo, no mínimo, o respectivo estudo prévio do traçado 

viário; 

 

5. a classificação de solo contínua, sobrepondo-se mesmo aos 

arruamentos, sendo o eixo das mesmas vias os elementos de separação 

entre diferentes categorias de solo; 

 

6. de igual modo, e entre categorias de solo distintas, o recurso a limites 

cadastrais ou elementos físicos expressivos para a delimitação e 

transição entre as mesmas categorias; 

 

7. a definição de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão na directa 

correspondência do investimento público programado e a curto prazo e 

em situações previamente acordadas com a tutela da Reserva Agrícola 

Nacional, (áreas que carecem de um estudo e desenvolvimento 

integrados). 
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1.11. A execução e monitorização do Plano  

Matéria inerente ao acto de planeamento, e que o último conjunto de diplomas 

legais focaliza de forma ainda mais atenta, é a aquela relacionada com a 

denominada ‚execução do Plano‛, tema esse que importa reflectir não 

esquecendo três elementos / realidades indissociáveis à vida do mesmo: 

1. o carácter estratégico que o Plano possui, sendo o elemento de 

suporte, ou fio condutor de uma actuação sobre o território que se 

deseja justo e coerente abrangendo todo o território e população. 

 

Não possuindo directamente um carácter operativo e de aplicabilidade directa, o 

Plano é, antes de mais, a ossatura de um pensamento e forma de ver e 

construir o território, carecendo de outras ferramentas e instrumentos de 

actuação e aplicação. 

 

No conjunto possível de instrumentos e ferramentas ao dispor, apresentam-se 

dois caminhos provavelmente dominantes na execução quotidianamente coerente 

e eficaz do Plano. São eles: 

1.1 estudos urbanísticos e planos a outras escalas que configurem 

soluções de planeamento mais ágil e próximas da realidade, 

possibilitando que o desenho da solução e a evolução do mercado 

possam interagir e procurar a melhor solução… 

 

1.2 gestão urbanística enquanto acto contínuo de análise, diagnóstico e 

negociação, interpretando no tempo certo as intenções municipais e 

privadas e procurando os necessários ajustamentos, verificação, 

compatibilização e transformação dessas mesmas intenções. 
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É convicção que será esta gestão urbanística também ela capaz de introduzir 

traçado ou desenho no processo de planeamento, procurando o ajustamento e 

afinação entre as orientações do Plano, a realidade do território e as 

pretensões dos Munícipes, e assim garantir a materialização da estratégia 

delineada; 

 

1.3 participação pública de todos os agentes e actores que actuam sobre 

o território no sentido de adquirir a melhor percepção sobre a 

realidade, as necessidades e expectativas da população na 

construção de um território que é de todos e para todos. 

 

É também convicção e consensual que a acção pública é elemento 

incontornável e motor de desenvolvimento do próprio Plano, e que não sendo 

condição suficiente para o seu sucesso, é condição absolutamente necessária 

para tal. 

 

2. O âmbito do Plano que é um instrumento basicamente de carácter 

estratégico, alargado a todo o território municipal e que pressupõe a 

definição da actuação sobre o território, necessitando de outros 

instrumentos complementares de concretização e materialização das suas 

directrizes e objectivos. 

 

Por outro lado, o Plano é apenas um instrumento de planeamento, um acto de 

avaliação contínua de antecipar e prever o futuro em função de determinadas 

premissas que deverão ser constantemente avaliadas, questionadas e ajustadas; 
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Entendem-se as UOPGs como documentos de planeamento que em 

determinadas áreas territoriais (fortemente pressionadas pelo investimento) 

estarão sujeitas a um desenvolvimento e solução específicos tendentes a 

salvaguardar uma construção do território harmonioso, programado no tempo e 

de tratamento igual entre todos os intervenientes / proprietários existentes nessa 

mesma área territorial.  

Pressupõe assim uma delimitação física, a execução de um plano urbanístico, o 

envolvimento de todos e a aplicação de mecanismos perequativos. 

 

Assumindo a UOPG como documento complementar de planeamento, 

estabelece-se sete UOPGs cuja selecção e delimitação obedecem: 

 

1. A um conhecimento profundo destas áreas territoriais que permitem uma 

delimitação física da unidade com um grau de certeza elevado; 

 

2. A presença de um interesse público acentuado não só pela necessidade 

de salvaguardar um desenvolvimento urbanístico daquela área como 

também pela probabilidade de concretização de investimento público 

(nomeadamente equipamento, infra-estrutura e criação de espaço público 

de uso comunitário); 

 

3. Porque envolvendo a (re) qualificação do espaço público e o reforço 

funcional das áreas delimitadas, a assunção da capacidade indutora 

destas UOPGs no desenvolvimento das áreas envolventes, influenciando 

e promovendo, directa e indirectamente, o investimento e a qualificação 

destas intervenções. 
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As UOPGs são ainda figuras de planeamento que revelam ainda pouca 

experimentação e de resultados não cabalmente demonstrados, devendo constituir 

elementos estratégicos e de aproximação à concretização de um conjunto de 

intenções urbanísticas expressas num programa coerente e ajustado. 

 

Como tal (e porque a todo o tempo possível promover novas UOPGs e 

correspondentes formas de concretização) é convicção que a programação da 

execução do Plano deverá ser feita ciclicamente, porventura, ano após ano, 

coincidindo e complementando os planos plurianuais de investimento do próprio 

Município, permitindo assim: 

 

1. um ajustamento mais realista das possibilidades e necessidades à 

situação territorial nos momentos de intervenção daquele momento 

(através, por exemplo, de estudos preparatórios, avaliação da 

disponibilidade dos proprietários, coerência da delimitação, …); 

 

2. potenciando também um maior conhecimento desta realidade (UOPG) 

ainda pouco experimentada e concretizada (o que mais visibiliza a 

necessidade de programar a actuação municipal e execução do Plano 

ajustada ao ritmo da Autarquia e seus Munícipes (Plano Plurianual de 

Investimento). 

 

A monitorização do Plano surge como uma evidência se se pretende explorar 

um planeamento dinâmico e atento ao desenvolvimento do Município e decorre 

da legislação em vigor, nomeadamente o decreto-lei 380/99, pressupondo duas 

etapas: 
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1. reunião de toda a informação estatística necessária e actualizada ao 

momento actual; 

2. tratamento qualificado dessa mesma informação e avaliação prospectiva 

dos resultados obtidos na procura dos ajustamentos e soluções 

necessários). 

 

A monitorização dos resultados do Plano será assegurada de forma regular pela 

informação ao Executivo e Assembleia municipal através de relatórios de 

desempenho, identificação das dificuldades e eventuais alternativas, avaliação do 

grau e sentido da execução do Plano, a disponibilizar universalmente através da 

internet e a realização bienal, podendo ou não fundamentar a eventual 

antecipação dos mecanismos dinâmicos de revisão e alteração do Plano. 

 

1.12. Conclusão 

Passada praticamente uma década do início da revisão do Plano, é convicção 

que foi alcançado um documento de planeamento atento à realidade do 

concelho e capaz de responder aos desafios futuros do Município. 

 

‚Não sendo o mal de todos os problemas nem a fonte de todas as soluções‛ 

para este território tão específico quanto complexo, é convicção que este 

mesmo Plano salvaguarda três requisitos básicos para o planeamento: equilíbrio 

entre o desejado e a realidade; o compromisso entre o existente e o 

projectado; o dinamismo apontando um rumo mas deixando a possibilidade de 

escolha do melhor caminho em função das circunstâncias do momento. 

 

O Plano não pretende reescrever a história, rompendo com a tradição ou o 

passado, antes assume a mesma história e identidade deste território como 
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marca indelével e suporte a todo o trabalho. Por isso mesmo, mais do que 

inovar ou confrontar, o Plano ajusta o território municipal ao momento, 

procurando entender as suas potencialidades e debilidades, maximizar 

investimentos e oportunidades, na certeza que o amanhã estará necessariamente 

‚amarrado‛ à história construída sobre o território mas também suficientemente 

diferente para motivar uma revisitação crítica do Plano e um ajustamento ao 

tempo de então. 

 

Como tal, o sucesso deste Plano joga-se no ‚entretanto‛, neste tempo entre 

hoje e o dia da próxima revisão do Plano e na capacidade de contemplar, 

prever, antecipar e concretizar as expectativas da população na construção de 

um território municipal tão diverso quanto singular, de todos e para todos! 

 
 
 
 
 
 
 


