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4. ANÁLISE SWOT 

4.1. Introdução 

A análise SWOT, organizada sob a forma de “oportunidades e ameaças”, “pontos fortes e pontos fracos”, 

visa a detecção dos principais elementos a reter para a definição de uma estratégia territorial para o município 

de Guimarães. 

Os pontos fortes referem-se aos valores próprios positivos do território que contribuem para sua distinção e 

que deverão ser potenciados. Os pontos fracos reportam-se aos valores próprios negativos que determinam a 

degradação do território e que deverão ser minimizados. 

Por outro, já num contexto territorial externo, as oportunidades correspondem a factores externos que poderão 

potenciar as características próprias do território, que deverão ser aproveitadas e as ameaças referem-se aos 

factores externos que poderão contribuir para a desagregação da integridade e dos valores existentes e que 

por esse motivo deverão ser contrariadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matriz SWOT está organizada segundo as principais temáticas associadas ao processo de revisão do PDM:  

▪ Dinâmica urbana e empresarial 

▪ Infraestruturas e equipamentos 

▪ Demografia, sociedade e habitação 

▪ Biodiversidade e ocupação do solo 

▪ Potencialidade turística 
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4.2. Dinâmica urbana e empresarial 
 
 
DINÂMICA URBANA E EMPRESARIAL - considerando a estreita relação entre qualidade urbana, rural, ambiental, empresarial, 
produção e consumo 
Análise Interna 
Pontos fortes Pontos fracos 
▪ Política de regeneração urbana 
 
▪ Empreendorismo e abertura à inovação e mudança 
 
▪ Cobertura infraestrutural (quase) integral 
 
▪ Parques urbanos 
 
▪ Ave Park 
 
▪ Progressiva atractividade de novos investimentos associados 
ao incremento cultural, de equipamentos e acessibilidades 
que o território regista 
 
▪ Progressiva terciarização da Cidade 
 
▪ Novo PDM que promove a nuclearização, reorganização 
produtiva e um maior equilíbrio ambiental e paisagístico 
 

▪ Perda da prática e exploração agrícola 
 
▪ Pouca capacidade de organização colectiva 
 
▪ Extensa rede capilar infra-estruturada sem a 
correspondente densidade populacional de suporte 
 
▪ Urbanização em áreas excêntricas, de grau infra-
estrutural baixo, fraca acessibilidade e de presença 
visual/paisagística complexa 
 
▪ Pouco I&D agrícola/florestal 
 
▪  Urbanização marginal das estradas nacionais, perdendo 
o seu carácter de ligação e transformando-se em 
arruamentos urbanos 

 

 

 

 
 
DINÂMICA URBANA E EMPRESARIAL - considerando a estreita relação entre qualidade urbana, rural, ambiental, empresarial, 
produção e consumo 
Análise Externa 
Oportunidades Ameaças 
▪ Realização de eventos, formalização de associações, 
promoções de projectos singulares: Quadrilátero Urbano; 
Capital Europeia da Cultura 2012; Camp Urbis; Mapa 2012 
 
▪ Novo PDM que valoriza a nuclearização e um sistema 
urbano policêntrico, apostando no papel estruturante das vilas 
como elementos de equilíbrio e coesão territorial 
 
▪ Estudos de “centralidades” das freguesias 
 
 
▪ Projecto Municipal de Mobilidade e Plano Municipal de 
Acessibilidade 
 
▪ I&D novas Industrias (criativas)  
 

▪ Alto nível de desemprego 
 
▪ Baixa qualificação/formação profissional 
 
▪ Produção com pouco Valor acrescentado, nomeadamente 
ao nível do design e novas tecnologias 
 
▪ Excessivo individualismo/incapacidade de organização 
colectiva 
 
▪ Pouca dinâmica agrícola/florestal 
 
▪ Desertificação de áreas rurais 
 
▪ Excessiva extensão de áreas periurbanas 
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4.3. Infraestruturas e equipamentos 
 

 
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - considerando o equilíbrio quantificação/qualificação na dotação e no consumo 
Análise Interna 
Pontos fortes Pontos fracos 
▪ Infraestruturas internas quantitativamente satisfatórias 
 
▪ Boas ligações viárias regionais (Porto, Braga, Vizela, Sto. 
Tirso, Fafe, Felgueiras) e internacionais (Leon e Castela, 
Vigo) 
 
▪ Equipamentos culturais e desportivos qualificados 
 
▪ Equipamentos de 3ª Idade variados 
 
▪ Grande cobertura de equipamentos escolares 
 
▪ Universidade do Minho 
 
▪ Equilíbrio entre a oferta de equipamentos públicos e 
privados 
 

▪ Várias infraestruturas viárias subdimensionadas 
 
▪ Elevados custos de manutenção das infra-estruturas 
instaladas 
 
▪ Falta de fiscalização municipal no consumo de água 
 
▪ Falta de clareza e qualidade em variadas infra-
estruturas viárias e áreas de estacionamento/passeios 
 
▪ Grande cobertura infraestrutural sem a correspondente 
ligação dos privados às redes públicas básicas (de 
abastecimento de água e drenagem das águas residuais) 
 
▪ Falta de equipamentos e comércio de proximidade em 
centros de freguesias que contribuam para o reforço da 
respectiva polaridade 
 

 

 

 
 
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - considerando o equilíbrio quantificação/qualificação na dotação e no consumo 
Análise Externa 
Oportunidades Ameaças 
▪ Realização de eventos, formalização de associações, 
promoções de projectos singulares: Quadrilátero Urbano; 
Capital Europeia da Cultura 2012; Camp Urbis; Mapa 2012 
 
▪ Rede ferroviária prevista em PDM 
 
▪ Potencialização do “arco” industrial identificado em PDM 
 
▪ Centro de Actividades e Logística de Silvares 
 
▪ Ampliação de Parque Industrial de S. João de Ponte 
 

▪ Sistemas infraestruturais e ETAR´s não operacionais 
 
▪ Fraca relação entre a localização de equipamentos e os 
lugares onde se inserem 
 
▪ Desequilíbrio de dotação infraestrutural/equipamentos 
 
▪ Desequilíbrios de dotação de equipamentos com 
repercussões na coesão territorial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    5 

4.4. Demografia, sociedade e habitação 
 

 
DEMOGRAFIA, SOCIEDADE E HABITAÇÃO - considerando o equilíbrio entre a população e a sua expressão comunitária 
Análise Interna 
Pontos fortes Pontos fracos 
▪ Tendência para o reforço populacional do aglomerado 
urbano central 
 
▪ Progressiva tendência para a instalação de jovens nas 
áreas centrais das freguesias e vilas 
 
▪ População jovem/adulta 
 
▪ Grande melhoria das condições de habitabilidade da 
maioria do edificado residencial do concelho 
 
▪ Equipamentos culturais e desportivos qualificados e espaço 
público diversificado e qualificado 
 
▪ Equipamentos de 3ª Idade variados 
 
▪ Grande cobertura de equipamentos escolares e presença 
do ensino superior (Universidade do Minho) 
 
▪ Trabalho intenso ao nível da acção social 
 

▪ Dificuldade em fixar quadros técnicos superiores, 
oferecendo condições competitivas de emprego 
 
▪ Envelhecimento da população na área central mais 
antiga (centro histórico) 
 
▪ Baixa densidade populacional proporcional à ocupação 
difusa registada no território 
 

 

 

 
 
DEMOGRAFIA, SOCIEDADE E HABITAÇÃO - considerando o equilíbrio entre a população e a sua expressão comunitária 
Análise Externa 
Oportunidades Ameaças 
▪ Realização de eventos, formalização de associações, 
promoções de projectos singulares: Quadrilátero Urbano; 
Capital Europeia da Cultura 2012; Camp Urbis; Mapa 2012 
 
▪ Novos cursos da Universidade do Minho e capacidade de 
empreendedorismo  
 
▪ Equipamentos como o AVE PARK geradores de emprego 
qualificado 
 
▪ Reforço da política de regeneração urbana, incrementando 
novas tipologias habitacionais e atraindo mais população 
 
▪ Proximidade a cidades com forte polaridade e oferta de 
equipamentos e espaço público potencializa sinergias 
 

▪ Desenvolvimento excessivamente moroso de projectos 
geradores de atractividade e captação de população (por 
exemplo, AVE PARK) 
 
▪ Fraca relação entre a localização de equipamentos e os 
lugares onde se inserem… 
 
▪ Desequilíbrio de dotação infraestrutural/equipamentos 
 
▪ Desequilíbrios de dotação de equipamentos com 
repercussões na coesão territorial 
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4.5. Biodiversidade e ocupação do solo 
 
 
BIODIVERSIDADE E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Análise Interna 
Pontos fortes Pontos fracos 
▪ Temperaturas moderadas e elevados quantitativos de 
insolação constituem mais-valias para o desenvolvimento de 
sectores específicos como o turismo;  
 
▪ Temperaturas moderadas e elevados quantitativos de 
insolação e precipitação constituem mais-valias para o 
desenvolvimento da agricultura;  
 
▪ Território com capacidades favoráveis ao nível do conforto 
bioclimático (26,5% de vertentes voltadas a Sul) e 
inclinação do terreno (26,5% com declives inferiores a 15% 
de inclinação) para desenvolvimento urbano;  
 
▪ As áreas de transição, de declives moderados são 
propícias ao desenvolvimento de actividades agrícolas e 
silvopastoris; 
 
▪ Elevada diversidade de granitóides (que afloram em cerca 
57% do território concelhio, repercutindo-se na capacidade 
para o desenvolvimento de actividades de exploração de 
recursos geológicos; 
 
▪ Existência de inúmeras várzeas de terrenos agrícolas 
férteis (cerca de 4% do território do concelho); 
 
▪ Afloramento granítico da Penha e de Picote reconhecidos 
como importantes locais de interesse geológico; 
 
▪ Presença de importantes recursos hidrogeológicos, 
nomeadamente as Termas de Caldas das Taipas e as 
Águas de Nascente da Penha; 
 
▪ Elevada densidade da rede de drenagem, associado à 
elevada pluviosidade da região em que se insere; 
 
▪ Troços superiores de linhas de água principais com boa a 
razoável qualidade da água revelando capacidades de 
suporte para espécies de fauna piscícola;  
 
▪ Elevada percentagem de fluvissolos no concelho (cerca de 
12%) potencializando sistemas ecológicos e ambientais; 
 
▪ Elevada potencialidades dos solos para produção agrícola 
(39%); 
 
▪  Elevado potencial para desenvolvimento multifuncional dos 
espaços florestais; 
 
▪ Diversidade florística e faunística demonstram 
potencialidades de desenvolvimento de actividades ligadas à 
educação ambiental; 
 
▪ Valores naturais e paisagísticos importantes; 
 
▪ Elevado índice de protecção das áreas naturais do 
concelho, proporcionando paisagens de qualidade; 
 
▪ Elevado potencial para a criação de espaços de recreio e 
lazer relacionados com espaços naturais. 

▪ Vasta área do território (26,5%) com declive superior a 
25% de inclinação; 
 
▪ Elevado risco de erosão nas áreas de maior elevação; 
 
▪ 17% do território se encontra exposto a norte, 
condicionando usos/actividades mais exigentes em termos  
conforto bioclimático como o turismo, a edificação, a 
agricultura; 
 
▪ A exploração intensiva dos minerais com implicações no 
esgotamento deste tipo de recursos geológicos; 
 
▪ Degradação de áreas ribeirinhas; 
 
▪ Descargas de águas residuais nas linhas de água em 
colectores de águas pluviais; 
  
▪ As ribeiras apresentam-se, de uma maneira geral, em 
mau estado de conservação; 
 
▪ Cerca de 6% de solos sem qualquer aptidão para 
produção agrícola; 
 
▪ Desaproveitamento do potencial florístico e faunístico da 
região e inexistência de medidas conservacionistas; 
 
▪ Incipiente gestão dos povoamentos florestais; 
 
▪ As manchas arborizadas denotam um grande abandono por 
parte dos seus proprietários e elevada fragmentação das 
propriedades; 
 
▪ Predomínio de povoamentos de eucaliptos face ao pinheiro 
bravo; 
 
▪ Elevada área ardida no concelho; 
 
▪ Elevado predomínio de áreas incultas (%); 
 
▪ Ocupação urbana de características muito dispersas; 
 
▪ Fraca capacidade de dinamização de recursos naturais; 
 
▪ Défices ecológicos e ambientais nalguns sistemas naturais 
(como troços a jusante de rios poluídos, áreas florestais 
degradadas, espaços florestais com infestantes);  
 
▪ Baixa capacidade de valorização e aproveitamento turístico 
de espaços naturais existentes. 
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BIODIVERSIDADE E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Análise Externa 
Oportunidades Ameaças 
 
▪ Reforço de instrumentos de apoio à preservação e 
melhoria das condições ambientais; 
 
▪ Desenvolvimento do turismo de natureza, aproveitando as 
elevadas áreas naturalizadas do concelho; 
 
Desenvolvimento do termalismo como factor de 
desenvolvimento económico  
▪ Desenvolvimento de actividades de educação ambiental e 
agricultura biológica; 
 
▪ Criação de zonas verdes e/ou florestais continuas, de 
elevada biodiversidade, com elevada resistência ao incêndios, 
quer em áreas urbanizadas, quer nas áreas mais rurais; 
 
▪ Potenciar as crescentes áreas incultas para ligar espaços 
naturais, criando corredores verdes; 
 
▪ Promover a correcta e ordenada reflorestação da área 
ardida, promovendo a sucessão natural, a requalificação dos 
solos, valorizando, ao mesmo tempo, outros recursos; 
 
▪ Promover a coordenação do ordenamento florestal e a 
protecção de povoamentos florestais mais sensíveis; 
 
▪ Promover a expansão de povoamentos florestais com vista 
ao aumento da produção e de bens indirectos ligados à 
actividade florestal (suporte de ecossistemas); 
 
▪ Apoiar projectos de produção agrícola biológica e apostar 
na certificação da qualidade; 
 
▪ Necessidade de promover divulgação do património florístico 
e faunístico na óptica da educação e sustentabilidade 
ambiental. 
 
 
 

▪ Desaproveitamento das potencialidades naturais e 
paisagísticas do concelho em detrimento do desenvolvimento 
urbano disperso; 
 
▪ Sinalização de disfunções ambientais (poluição de cursos 
de água, extracção de inertes de índole ilegal, povoamentos 
florestais degradados etc.) que podem constituir potenciais 
focos destruidores de ecossistemas importantes; 
 
▪ Ocupação do solo e condições físicas do território revelam 
condições favoráveis a elevado risco de incêndio do 
concelho; 
 
▪ A existência de plantações de eucalipto deixa antever 
situações de diminuição de coberto vegetal; 
 
▪ Fragilidades ao nível das intervenções ambientais; 
 
▪ Frequência o aparecimento de espécies invasoras, fruto 
dos incêndios florestais e da inexistência de uma gestão 
silvícola, originando composições com grande susceptibilidade 
à deflagração e propagação de incêndios; 
 
▪ Risco de incêndio elevado em quase toda a área do 
concelho; 
 
▪ A elevada densidade de linhas de água existentes, 
associada a declives suaves e perturbações de escoamento 
que originam zonas com drenagem deficiente traduzido por 
longos períodos de encharcamento e, na ocorrência de 
cheias em determinadas áreas durante a estação do Inverno; 
 
▪ O aumento do abandono dos terrenos agrícolas provoca a 
proliferação das espécies infestantes, aumentando o risco de 
incêndio, provocando desequilíbrios na sucessão natural em 
desfavor das espécies de maior valor ecológico. 
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4.6. Potencialidade turística 
 
 
POTENCIALIDADE TURÍSTICA - considerando um turismo de pendor cultural/patrimonial 
Análise Interna 
Pontos fortes Pontos fracos 
▪ Cidade Património Mundial 
 
▪ Património rural 
 
▪ Arqueologia - Citânia de Briteiros 
 
▪ Riqueza imaterial ao nível das tradições, usos e festas 
(Nicolinas, Gualterianas) 
 
▪ Extenso e diversificado património existente na globalidade 
do concelho 
 
▪ Dinamismo cultural e forte potencial de atracção de 
congressos e eventos 
 
▪ Franco desenvolvimento turístico  
 

▪ Dispersão urbanística 
 
▪ Recursos hídricos degradados 
 
▪ Deficiente aspecto visual e organizacional em variados 
lugares  
 
▪ Desequilíbrios e agressões paisagísticas 
 
▪ Desvanecimento/descaracterização da ruralidade  
 
▪ Forte presença de arborização infestante, exótica e não 
autóctone 
 
▪ Indefinição estrutural/comportamental entre Urbano, 
Periurbano e rural 
 
▪ Capacidade hoteleira nem sempre adequada à procura 
 

 
 
 
 
POTENCIALIDADE TURÍSTICA - considerando um turismo de pendor cultural/patrimonial 
Análise Externa 
Oportunidades Ameaças 
▪ Realização de eventos, formalização de associações, 
promoções de projectos singulares: Quadrilátero Urbano; 
Capital Europeia da Cultura 2012; Camp Urbis; Mapa 2012 
 
▪ Termalismo (Caldelas) 
 
▪ Santuários e Património material e imaterial religioso 
(Penha e S. Torcato) 
 
▪ Quadrilátero Urbano (por exemplo no âmbito da 
reabilitação urbana) 
 
▪ Equipamentos importantes e que revelam uma actividade 
dinâmica (por exemplo, Multiusos e Centro cultural Vila 
Flor) 
 
▪ Proximidade a cidades com uma forte competitividade e 
atractividade turística (por exemplo, Porto e Santiago de 
Compostela) 

▪ Baixo financiamento para dinamização turística 
 
▪ Dificuldade na fixação de visitantes por períodos 
superiores a um dia (promovendo o consumo e o 
concelho) 
 
▪ Desmotivação social relacionada com o tempo actual de 
crise 
 
 

 


