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I. INTRODUÇÃO 

 

Construir um documento síntese de todos os factos e elementos que suportam o processo de revisão do 

Plano Director Municipal encerra, em si mesmo, uma dupla tarefa: fixar a perspectiva analítica da realidade 

territorial presente; descrever e justificar a estratégia e objectivos da acção na valorização dessa mesma 

realidade territorial. É assim uma tarefa tão complexa na sua formulação e explicitação (que carece de 

clareza e objectividade) como abrangente no seu âmbito e temas. 

 

Porque se entende que as fases de análise, diagnóstico e proposta não são seguramente estanques e 

temporalmente fixas e cronológicas – implicando um ordenamento (análise, diagnóstico e proposta) rígido – 

antes são fases de trabalho de um mesmo processo em que todas contribuem para o resultado final e, 

muitas vezes, coexistem par a par, o relatório referente à revisão do Plano Director Municipal de Guimarães 

ultrapassa, dir-se-á, os cânones do “tradicional” relatório (fixado e concluído por etapas ou camadas 

autónomas que se encontram na sua adição e edição final…). Ao contrário, este relatório não é mais do 

que o resultado lógico de uma metodologia de trabalho (entendida como mais abrangente e dinâmica) em 

que as várias fases se interligam, fornecendo de forma permanente informação e elementos de reflexão, 

devolvendo e gerando novas questões e desafios, num processo evolutivo e dialéctico de análise – 

diagnóstico – proposta que se julga potencialmente mais interessante e positivo. 

 

Do ponto de vista da sua organização, o presente documento encerra três grandes capítulos ou áreas, 

conjugando análise, diagnóstico e proposta em função dos temas e assuntos em presença. São eles: 

1. “Identidade geográfica – demografia, economia e povoamento” – onde se desenvolve uma 

perspectiva analítica centrada em três temas incontornavelmente determinantes para a organização e 

transformação do território; 

2. “Identidade geográfica – quadro natural” onde se procede a uma perspectiva analítica da realidade 

física e natural do território municipal; 

3. “Síntese de enquadramento e opções estratégicas” onde se fixa uma perspectiva mais urbanística 

(no sentido da urbanização e infraestruturação do solo) e se reflecte não só sobre o modelo de 

ocupação territorial a observar nos tempos próximos de aplicação da nova solução urbana inerente 

à revisão do Plano Director Municipal como também se descreve e reflecte sobre a prática de 

planeamento registada em Guimarães na vigência do actual Plano e sobre a realidade urbana, 

nomeadamente o “difuso” e o “disperso” que este mesmo território regista… 

 

Este relatório é, assim, um documento de consulta e estudo para a percepção e entendimento quer da 

prática urbanística até hoje verificada, quer do suporte natural do território natural, quer ainda das 

perspectivas que se abrem a Guimarães no novo ciclo de planeamento (que esta “revisão do Plano” é seu 

passo fundador). 
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“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 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… 

 

                                                 
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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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 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 de 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). 

 

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. 

 

Paralelamente a toda esta realidade, tornou-se evidente quer pela assunção directa da respectiva importância 

e valor por parte dos habitantes do território, quer por força de um novo e mais atento quadro legislativo, 

uma crescente atenção às questões naturais do território – sejam elas ecológicas, directamente relacionadas 

com os sistemas e elementos biofísicos de suporte, ambientais directamente associadas à qualidade da 
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envolvente do quotidiano da população (ar, água, orografia, exposição, …) ou paisagísticas incluindo-se 

aqui toda a construção e transformação realizada sobre o território pelo Homem. 

Esta componente denominada “natural”, ou por outras palavras, a natureza revelou-se, e confirma-se cada 

vez mais, como central em toda a prática de planeamento. 

 

Num concelho como Guimarães onde a riqueza patrimonial se mistura e conjuga com a riqueza dos seus 

elementos e sistemas ecológicos, com a proliferação de inúmeras linhas e cursos de água, com a existência 

de vastas e férteis áreas agrícolas, com sistemas paisagísticos de enorme valor e riqueza natural e visual, 

esta componente “natural” (ou a natureza) obrigatoriamente teria que estar presente, comandando, fixando, 

condicionando, enriquecendo quer o processo de planeamento, quer o seu resultado final que se deseja o 

mais justo e equilibrado para o concelho: valor acrescentado e parte integrante do território que o enriquece 

continuamente… 

 

É convicção que será de todas realidades, da conjugação dos valores naturais em presença neste território 

com o estudo e análise do processo e 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…  

 

Este relatório pretende ser um contributo para o entendimento desta revisão do Plano e assim um passo 

mais para a construção e transformação de um território municipal que se deseja cada vez mais e melhor 

qualificado e capaz. 
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II. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

 

O Concelho de Guimarães fica situado no Distrito de Braga, pertence à sub-região do Vale do Ave (Nut 

III), limitado a norte e noroeste pelos concelhos de Póvoa de Lanhoso e Braga, respectivamente, a 

sudoeste por Santo Tirso, a sul e sudoeste por Felgueiras e Vizela, a nascente pelo concelho de Fafe e a 

poente por Vila Nova de Famalicão. É atravessado por diversas vias, Estradas Nacionais e Municipais 

(101/ e ligação, 105, 106, 206 e ligação Silvares Fermentões), a que foi acrescentado o traçado do 

Itinerário Complementar 5 (IC5)/Auto-Estrada 7(A7) e Auto-Estrada 11  (A11) e o do Itinerário Principal 

9 (IP9). 

 

Possui uma área total de 241,05 km2, distribuídos pelas suas 69 freguesias2 das quais se destacam nove 

vilas: Brito, Lordelo, Moreira de Cónegos, Pevidém, Ponte, Ronfe, Serzedelo, S. Torcato e Taipas. É um 

concelho densamente povoado, com cerca de 160.000 habitantes (prevendo-se atingir os 188.000 

habitantes até ao ano 2010) e um dos mais jovens da Europa.  

No que se refere à natureza geológica, Guimarães é fundamentalmente ocupada por rochas graníticas, com 

pequenos afloramentos de xistos a Noroeste e Sueste do concelho. Ao longo dos principais cursos de água 

(Rio Ave, Vizela e Selho) encontram-se depósitos superficiais recentes constituídos por cascalheiras fluviais 

e argilas pouco espessas.  

Morfologicamente o concelho de Guimarães é, de uma forma genérica, rodeado a noroeste pelos Montes de 

Outeiro e Penedice, Sameiro e Falperra, a norte pela Senhora do Monte e a sudeste pela Santa Marinha e 

Santa Catarina (Penha). A sul localiza-se o vale do Rio Vizela; de nordeste para sudoeste, dividindo o 

concelho, o Rio Ave com o seu extenso vale, e um dos seus afluentes – Rio Selho. 

O clima desta região, caracterizado por Invernos frios e chuvosos e Verões quentes e ligeiramente húmidos, 

com amplitudes térmicas anuais relativamente altas, devido essencialmente à sua disposição geográfica 

(rodeada por serras e encaixada num vale). 

No concelho de Guimarães, as linhas de água mais representativas, além do rio Ave, são o rio Vizela e o 

rio Selho, sendo de referir a elevada densidade de linhas de água existentes, associada a declives suaves 

e perturbações de escoamento que originam zonas com drenagem deficiente traduzido por longos períodos de 

encharcamento e, na ocorrência de cheias em determinadas áreas durante a estação do Inverno. 

A área florestal do concelho localiza-se quase unicamente nas cumeadas, apresentando-se uniformemente 

distribuída por todo o concelho. Predomina o tipo de floresta mista de pinheiro bravo e eucalipto, como as 

principais espécies introduzidas, sendo de realçar alguns núcleos, pequenos mas valiosos, de folhosas 

                                                 
2 Criação da Freguesia de Corvite, Lei nº 62/2003, de 22 de Agosto.  
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principalmente à base de carvalho nacional. Nas zonas ribeirinhas, assim como nas linhas de água 

principais, ocorrem com frequência folhosas, tais como, ulmeiros, amieiros, salgueiros, choupos, que além do 

papel ecológico importante que assumem, caracterizam a paisagem que compartimentam. 

Actualmente, o concelho de Guimarães constitui uma das regiões mais altamente industrializadas do país e, 

consequentemente, empregadora de abundante mão-de-obra no sector secundário. Já os sectores primário e 

terciário apresentam uma participação inferior à média nacional. A mão-de-obra disponível é jovem, com 

forte participação feminina e com uma baixa qualificação. 

“Os traços da Região do Norte, tanto de natureza geológica, hidrográfica e climática, determinantes das 

práticas agrícolas, como de natureza histórica e identitária, condicionaram os padrões e dinâmicas de 

povoamento que marcam o seu território.” PROT-N (proposta de plano) 

Na arquitectura do sistema urbano desenhada no Esquema Global do PROT-N (Figura 1), Guimarães 

integra a categoria das “Cidades regionais”, que, “possuindo capacidades de polarização de espaços 

territoriais alargados por via da sua dimensão física, funcional e relacional, constituem, em conjunto com a 

Aglomeração Metropolitana do Porto e com as Cidades de Equilíbrio Territorial (Braga, Vila Real e 

Bragança), as rótulas principais da estruturação do território da Região, desempenhando funções de 

articulação territorial e capacidades para construir e dinamizar redes urbanas.” PROT-N (proposta de plano) 
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Hierarquia dos aglomerados  

Não obstante a estrutura administrativa vigente, com base no peso populacional e na importância de 

equipamentos geradores de mobilidade, considerou-se a seguinte hierarquia dos aglomerados (Figura 2): 

• Área urbana – Definida pelas freguesias da cidade e freguesias limítrofes, é onde existe maior 

peso em termos demográficos e na qual se localizam todo o tipo de categorias de equipamentos 

(administração, saúde, ensino e ciência, desporto, etc.) Esta zona abrange uma grande área de 

influência. 

• Pólos Principais – vilas (Brito, Lordelo, Moreira de Cónegos, Pevidém, Ponte, Ronfe, Serzedelo, 

S.Torcato, Taipas). Estas vilas exercem grande atracção, em função do seu carácter urbano em 

relação às freguesias vizinhas. No que diz respeito aos equipamentos, abrangem uma área de 

influência média (Saúde, Ensino, Administração, Cultura…). 

• Freguesias mais próximas dos principais eixos viários (Guimarães – Braga; Guimarães – Vila 

Nova de Famalicão; Guimarães – Fafe; Guimarães – Santo Tirso). Estas freguesias usufruem de 

boa acessibilidade, quer para a localização das actividades produtivas, nomeadamente a indústria, 

quer para a mobilidade populacional (movimentos pendulares: casa – trabalho ou escola e vice – 

versa). Os equipamentos existentes têm uma área de influência média ou pequena. 

• Freguesias localizadas nas franjas do concelho (mais a Norte, Nordeste e Sudeste) – Coincidem 

com as freguesias menos populosas, mais rurais e com um menor número de equipamentos (área 

de influência pequena). 
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As variáveis apresentadas no Quadro 1 reforçam a ideia de hierarquia dos aglomerados definida 

anteriormente, salientando a dinâmica urbana do Concelho:  

A maior Taxa de crescimento populacional (1991/2001) verifica-se nas vilas – 14,3% 

O maior Peso populacional (2001) verifica-se na área urbana – 31,3% 

População área urbana + População vilas (1991) – 35,8% 

População área urbana + População Vilas (2001) – 55,5% 
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Quadro 1 - Dinâmica demográfica (1991/2001) 

Fonte: CMG 

* Valor aproximado 

** Em 1991 o Concelho de Guimarães contava apenas com duas vilas, a Vila das Taipas e a Vila de 

Vizela. 
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III. IDENTIDADE GEOGRÁFICA - Demografia, actividades económicas e povoamento 

 

A necessidade de rever o planeamento traçado para um território, obriga a repensá-lo, a defini-lo e a 

ajusta-lo aos novos desafios urbanísticos. Esta é a meta do planeador, que tem por objectivo ajustar os 

seus conhecimentos à realidade proposta para o seu estudo. 

O planeamento territorial do espaço geográfico de Guimarães correspondeu a um trabalho simultaneamente 

complexo e delicado. Trata-se de um território de urbanização difusa onde a multifuncionalidade de espaços 

abunda, uma concertante politica de planeamento municipal, nem sempre, se tem revelado uma tarefa fácil.  

A acção dos vários governos, em matéria de legislação, tem se aproximado das preocupações crescentes 

dos autarcas na gestão do ordenamento e planeamento dos seus concelhos. Assim, numa óptica mais 

recente dispomos dos seguintes mecanismos legais: 

O Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro: “O Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, em 

desenvolvimento da Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política de ordenamento 

do território e de urbanismo, definiu o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT). Para 

além de modificações pontuais, o RJIGT foi alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro, 

essencialmente no domínio do procedimento de formação dos planos municipais de ordenamento do território. 

Contudo, as alterações então introduzidas não lograram alcançar a simplificação e a eficiência dos 

procedimentos de elaboração, alteração e revisão dos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal 

que se afiguram necessárias em função da dinâmica dos processos económicos, sociais e ambientais de 

desenvolvimento territorial e da operatividade que se pretende conferir ao sistema de gestão territorial. As 

mesmas necessidades de simplificação e eficiência fizeram sentir-se, entretanto, no domínio dos 

procedimentos de elaboração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado e 

publicado a 04 de Setembro de 2007, conjuntamente com a Lei nº 58/2007, da mesma data, dos planos 

regionais de ordenamento do território e dos planos especiais de ordenamento do território. Por outro lado, 

a prática de planeamento e de gestão urbanística municipal e a reflexão associada à aplicação do Decreto-

Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, veio revelar a necessidade de serem explicitados determinados 

conceitos, corrigidas disfunções de articulação e supridas lacunas entretanto geradas por novas necessidades 

de intervenção territorial, sobretudo no que se refere ao objecto e ao conteúdo material dos planos de 

urbanização e dos planos de pormenor, e ao regime da dinâmica dos instrumentos de gestão territorial em 

geral. 

(… simplificação de procedimentos, associada à descentralização e responsabilização municipal e à 

desconcentração de competências no âmbito da administração do território, reforço dos mecanismos de 

concertação de interesses públicos entre si e, por fim, clarificação e diferenciação de conceitos e 

instrumentos de intervenção (…) Com efeito, os planos directores municipais passam a encontrar-se 

sujeitos a ratificação unicamente quando, no procedimento de elaboração, seja suscitada a questão da sua 

compatibilidade com planos sectoriais ou regionais de ordenamento do território e sempre que a câmara 

municipal assim o solicite, para que, em concretização do princípio da hierarquia mitigada, o Governo possa 
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ponderar sobre a derrogação daqueles instrumentos de gestão territorial, que condicionam a validade dos 

instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal…)” 

Neste âmbito e, ao abrigo da alínea a) do número 1, do artigo 85º, do Decreto-Lei 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, conjugado com a alínea a), do número 2, do artigo 86º, do mesmo Diploma, procedeu-se à 

caracterização do território municipal. 

Apresenta-se de seguida, uma breve síntese dos capítulos que integram o dossier “Demografia, Actividades 

Económicas e Povoamento”, desenvolvidos e analisados por forma a contribuírem para uma correcta 

caracterização do território municipal, no âmbito da presente Revisão do Plano Director Municipal do 

Concelho de Guimarães. Refere-se o facto de se tratar de um diagnóstico da situação existente. 

 

Assim, do presente tema constam: 

• Caracterização demográfica: este capítulo está particularmente imbuído de uma importância capital, 

não só porque podemos analisar, comparar e aferir de quantos somos, quem somos, o que 

fazemos e o que pretendemos projectar, mas também por se tratar de um concelho que, no 

panorama nacional e até europeu, se apresenta como sendo um concelho muito jovem a nível 

populacional. Permite-nos, pois, avaliar a evolução da população residente ao longo dos tempos, 

a mobilidade da mesma, a variação, a densidade populacional, a evolução da estrutura etária, 

reflectida na respectiva pirâmide etária, os índices de dependência jovem e idosa, a evolução das 

taxas de natalidade e mortalidade e a evolução do índice de envelhecimento que reflectem a 

diminuição do número de nascimento e óbitos. 

• População residente activa/emprego: a caracterização económica, bem como, todos os factores que 

lhe estão associados: a estrutura de emprego concelhio, a distribuição da população activa pelos 

principais sectores de actividade, a taxa de actividade e a taxa de desemprego (variação 

1991/2001). Destaca-se a importância da actividade turística como uma das principais fontes de 

emprego dentro do sector terciário.  

• Actividades produtivas e equipamentos: de extrema importância, para a mobilidade e para a 

circulação de pessoas e bens, destacam-se equipamentos e infraestruturas geradores de fluxos e 

capitais no território concelhio. 

• Estrutura do povoamento: caracterizada pela dispersão, fruto de aspectos sócio-económicos e da 

morfologia agrária, tem vindo a ser contrariada através da tentativa de concentração do edificado. 

São apontados alguns exemplos das tendências de polarização e de dispersão. 

• Avaliação e prospectiva da revisão do Plano Director Municipal: Foi feito o diagnóstico à vigência 

do Plano Director Municipal de 1994, apontam-se aqui estratégias a considerar no novo 

instrumento de planeamento municipal: 

- A importância do território no contexto do sistema produtivo; 

- O papel da concertação das politicas inter-municipais; 

- Indicadores demográficos e sociais: continuidade e/ou ruptura; 



 

 
18 

- Projecções demográficas; 

- Incidência territorial; 

- Competitividade, atracção de investimentos e inovação; 

- Inovação tecnológica, ciência e conhecimento; 

- Estrutura do povoamento. 
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1. Caracterização demográfica 

 

Planear e ordenar a ocupação do território de uma forma concertada e racionalizada resulta, entre outros, 

de um estudo profundo da sua população e da sua mobilidade. O conhecimento empírico da “causa” não 

é, por si só, suficiente e muito menos, conclusivo. O recurso a fontes de recolha especializadas para o fim 

a que se propõem, bem como, as novas tecnologias afiguram-se indispensáveis. Assim: analisar, comparar 

e aferir de quantos somos, quem somos, o que fazemos e o que pretendemos projectar, simplifica-se. A 

evolução operada na recolha dos dados aumenta o grau de fiabilidade dos mesmos. A escolha 

metodológica, ao nível do tratamento e da representação gráfica e/ou numérica facilita a leitura do território 

que se pretende, objectiva e concisa. 

A população é, pois, o suporte do planeamento e do ordenamento de qualquer território. É com base no 

conhecimento da sua estrutura que se programam edificações/construções, equipamentos de utilização 

colectiva, se elaboram estudos de proximidade, de mobilidade, de carácter sócio-económicos, entre outros.  

Tal como já se referiu, a(s) fonte(s) assume (m), então o seu papel.  

A informação numérica recolhida é, na sua grande maioria, do Instituto Nacional de Estatística (INE), a 

partir das Operações Censitárias (1981, 1991 e 2001), Anuários Estatísticos e CD-ROM contendo 

informação estatística relativa ao período, 1991-20063, à escala do concelho. O Plano Director Municipal do 

Concelho de Guimarães, de 1994, forneceu os elementos que possibilitaram a observação e a evolução dos 

fenómenos, sobretudo, na década 1991/2001. 

Pontualmente, ao longo deste estudo, referem-se outras fontes de informação. 

No capítulo do “Enquadramento geográfico”, em nota de rodapé, assinala-se a criação da freguesia de 

Corvite, em 22 de Agosto de 2003 através da Lei nº 62/2003. Dada a inexistência de qualquer 

informação estatística, a freguesia em causa não dispõe de representação gráfica, ou outra, neste estudo, 

integrando a vila de Ponte, a totalidade dos dados. 

A ausência total de dados ao nível das freguesias referentes ao período, 2001-2006, impediu o tratamento 

e a representação de qualquer fenómeno. A informação disponível limita-se ao concelho. 

 

O Concelho de Guimarães apresenta-se no panorama nacional, como um concelho muito jovem a nível 

populacional.  

A análise que se segue, permite-nos pois, estimar a evolução da população residente ao longo dos 

tempos, a mobilidade da mesma, a variação, a densidade populacional, a evolução da estrutura etária, 

reflectida na respectiva pirâmide etária, os índices de dependência jovem e idosa, a evolução das taxas de 

natalidade e mortalidade e a evolução do índice de envelhecimento que reflectem a diminuição do número 

de nascimento e óbitos. 

 

                                                 
3  INE, Estimativas da População Residente para 31 de Dezembro, aferidas aos resultados definitivos dos Censos 2001 ajustados 
com as taxas de cobertura. 
Não compreende um período censitário. 
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1.1. Evolução comparada (1991-2001) das variáveis: crescimento natural, saldo migratório, variação da 

estrutura etária, composição das famílias e população residente (1991-2001 e 1991-2006), em diferentes 

entidades espaciais: 

 

 

Quadro 2 - Evolução da população residente (1991/2006) 

Fonte: INE – Censos 1991 e 2001 e INE "O País em Números” - Informação Estatística 1991-2006, 

Publicação em CD – ROM. Ano de Edição 2008. 

 

Em todas as Entidades Espaciais verifica-se uma taxa de variação positiva, embora o Concelho de 

Guimarães apresente o valor mais significativo. 

 

Taxa de Natalidade 

(‰) 

Taxa de Mortalidade 

(‰) Entidades Espaciais 

Taxa de Crescimento Natural 

(‰) 

 2001 2006 2001 2006 

Portugal 0,7 (‰) 10,9 (‰) 10 (‰) 10,2 (‰) 9,6 (‰) 

Norte 2,6 (‰) 11,4 (‰) 9,6 (‰) 8,7 (‰) 8,3 (‰) 

Ave 4,9 (‰) 12,1 (‰) 9,4 (‰) 7,2 (‰) 7,1 (‰) 

Guimarães 6,2 (‰) 12,7 (‰) 9,8 (‰) 6,5 (‰) 6,2 (‰) 

 

Quadro 3 - Taxa de crescimento natural, Taxa de natalidade e Taxa de mortalidade (2001 e 2006) 

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Norte 2002 e INE  "O País em Números” - Informação 

Estatística 1991-2006, Publicação em CD – ROM. Ano de Edição 2008. 

 

Taxa de Variação (%) 
Entidades Espaciais 1991 2001 2006 

91/01 91/06 

Portugal 9867147 10356117 10599095 5,3% 7,4% 

Norte 3472715 3687293 3744341 6,2% 7,8% 

Ave 466074 509968 523351 9,4% 12,3% 

Guimarães 143984 159576 162572 10,8% 12,9% 
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As taxas apresentadas reflectem a maior ou menor variação populacional, (Quadro 2). 

 

O concelho de Guimarães regista os valores mais elevados quer na taxa de crescimento natural, quer na 

taxa de natalidade. O fenómeno é inverso no que diz respeito à taxa de mortalidade, isto é, o concelho 

de Guimarães denota mais nascimentos do que óbitos.  

 

 

Quadro 4 - Crescimento natural e saldo migratório (1991/2001) 

Fonte: INE – Censos 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 1992 a 2001. 

 

Entidade Espacial: Guimarães 

População 

Residente 

1981 

População 

Residente 

1991 

População 

Residente 

2001 

Crescimento 

Natural 

1981/1991 

Crescimento 

Natural 

1991/2001 

Saldo 

Migratório 

1981/1991 

A 

Saldo 

Migratório 

1991/2001 

B 

Crescimento 

Migratório 

(B – A) 

146959 143984 159576 16749 11946 - 6119 3646 9762 

 

Quadro 5 - População residente, crescimento natural e saldo migratório 

Fonte: INE – Censos 1991 e 2001 e Estatísticas Demográficas de 1982, 1992 a 2001. 

 

Em todas as Entidades Espaciais (Quadro 5), verifica-se uma situação idêntica, isto é, o Crescimento 

Natural é positivo (maior número de nascimentos em relação ao número de óbitos) e o Saldo Migratório 

também é positivo, o que significa que a população que entra nessas Entidades (imigrantes) é maior do 

que a população que sai (emigrantes). 

Relativamente ao peso do saldo migratório nas três Entidades Espaciais: no Norte apresenta 2,6%, na 

Região do Ave 3,09% e no concelho de Guimarães 2,28%. Conclui-se que é a Região do Ave a que 

denota maior atracção. 

Observando o Quadro 5, respeitante ao Saldo Migratório em dois períodos (1981/1991 e 1991/2001) para 

o concelho de Guimarães, deparamo-nos com o seguinte: no primeiro período, 1981/1991 com um saldo 

Entidades 

Espaciais 

População 

Residente - 

1991 

População 

Residente - 

2001 

População 

Residente - 

2006 

Crescimento 

Natural 

Saldo 

Migratório 
% 

Norte 3472715 3687293 3744341 118675 95903 2,6 

Ave 466074 509968 523351 28086 15808 3,09 

Guimarães 143984 159576 162572 11946 3646 2,28 
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negativo, embora se admita que o valor esteja sobrelevado, devido às anomalias verificadas nos Censos de 

1991 e à emigração, ainda crescente, na primeira década dos anos oitenta. 

No que diz respeito ao crescimento migratório (diferença entre o Saldo Migratório 1991/2001 e o Saldo 

Migratório 1981/1991) apresenta um valor favorável, significando que o concelho de Guimarães tem vindo a 

ganhar atractividade na fixação de população. 

 

Estrutura etária  

 

Grupos Etários 

Taxa de Variação 1991/2001 Taxa de Variação 2001/2006 
 

Entidades 

Espaciais 0 – 14 

anos 

15 – 24 

anos 

25 – 64 

anos 

65 e + 

anos 

Tx. de 

Variação 

1991/2001 

0 – 14 

anos 

15 – 24 

anos 

25 – 64 

anos 

65 e + 

anos 

Tx. de 

Variação 

2001/2006 

Continente -15,7% -8,2% 11,9% 26,9% 5,3% -29,9% -14,8% 6,1% 8,4% 2,4% 

Norte -16,0% -10,9% 17,1% 29,7% 6,2% -33,8% -13,5% 6,3% 9,5% 1,5% 

Ave -13,8% -9,7% 23,6% 37,0% 9,4% -34,8% -11,8% 8,3% 14,3% 2,6% 

Guimarães -13,1% -9,6% 26,9% 42,8% 10,8 -10,0% -12,7% 8,1% 15,3% 1,9% 

 

Quadro 6 - Variação da estrutura etária (1991/2001) 

Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Norte 2002 e INE  "O País em Números” - Informação 

Estatística 1991-2006, Publicação em CD – ROM. Ano de Edição 2008. 

 

No quadro respeitante à variação da Estrutura Etária (1991/2001) verifica-se que nos dois primeiros 

grupos etários (0 - 14 anos; 15 - 24 anos), as variações são negativas, apresentando-se mais 

acentuadas no Continente e na Região Norte. Este facto resulta, principalmente, da diminuição do número 

de nascimentos. No que diz respeito aos dois últimos grupos etários (25 - 64 anos; 65 e + anos), 

constata-se que os maiores crescimentos são no concelho de Guimarães e na Região do Ave, onde o 

peso da população activa e da população idosa também é maior. 

De acordo com as estimativas referentes ao período, 2001 – 2006, e, apesar de se tratar de um intervalo 

temporal menor que um período censitário, assistimos ao agravamento da tendência verificada em 1991 – 

2001. Os grupos etários, 0 - 14 anos e 15 – 24 anos, apresentam uma variação negativa, com valores, 

ainda, mais elevados do que na década 1991-2001, sobretudo nas Entidades Espaciais que antecedem o 

concelho de Guimarães. Neste último, não obstante os valores serem negativos nos dois primeiros grandes 

grupos etários, denotam valores mais ou menos homogéneos relativamente à década censitária 

(1991/2001). 
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Composição das famílias 

 

Nº de Famílias Clássicas Nº Médio de Pessoas/Família 
 

Entidades Espaciais 

1991 2001 1991 2001 

Continente 3016420 3505292 3,1 2,8 

Norte 1008923 1210631 3,4 3,0 

Ave 125197 157724 3,7 3,2 

Guimarães 36865 48214 3,9 3,3 

 

Quadro 7 - Número de famílias clássicas e número médio de pessoas/família  

Fonte: INE – Censos 1991 e 2001 e Anuário Estatístico da Região Norte 2002. 

 

Quanto ao número médio de pessoas/família, verifica-se que em todas as Entidades Espaciais, a tendência 

é para a nuclearização das famílias sobretudo no Continente e na Região Norte. O concelho de Guimarães 

é o que apresenta o maior número de pessoas/família (3,3). Este facto, generalizado, confirma o 

decréscimo da taxa de natalidade que, por sua vez se reflecte na base da pirâmide etária.  
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1.2 Desagregação por freguesia de indicadores demográficos e habitacionais 

 

Na tentativa de um conhecimento mais detalhado do território concelhio e, afim de planear e ordenar o 

mesmo, procedeu-se a uma análise mais desagregada, na qual foram estudados alguns indicadores 

demográficos mais significativos, a saber: 

População residente; Densidade populacional; Pirâmide etária; Grupos etários; Índices (Envelhecimento, 

Dependência jovem e Dependência idosa) Famílias e Alojamentos. 
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Grupo I 

Freguesias com crescimento 

negativo 

 

Grupo II 

Freguesias com crescimento 

positivo lento (0 – 10%) 

 

Grupo III 

Freguesias com crescimento 

Positivo (10% - 25%) 

 

Grupo IV 

Freguesias com crescimento 

positivo mais rápido 

(>25%) 
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Quadro 8 - Variação da população no concelho de Guimarães de 1991 para 2001 

Média Concelhia: 10,8% 

Fonte: XIII e XIV Recenseamentos Gerais da População, I.N.E., Lisboa, 1991, 2001. 
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Figura 5 - Pirâmide etária do concelho de Guimarães (1991/2001) 
Fonte: INE, Censos, 1991, 2001 
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A taxa de variação da população residente (Figura 3) entre 1991 e 2001, na generalidade das freguesias 

do concelho de Guimarães apresenta valores positivos. As freguesias com maior crescimento são Candoso 

Santiago (62,7%), Costa (40,0%), S. Paio (35,1%) e Mesão Frio (29,8%), localizam-se na área 

urbana, factor que exerce mais atractividade, tornando também mais elevado o seu Crescimento Natural.  

Na situação de perda de população (Quadro 8) verificam-se 17 freguesias, entre as quais S. Sebastião 

(-16,0%), Azurém (-13,4%), Gondomar (-10,1%), Castelões (-11,7%). Relativamente às freguesias 

pertencentes ao Centro Histórico, denota-se uma diminuição dos efectivos populacionais nas freguesias de S. 

Sebastião e Oliveira do Castelo, uma vez que a população que reside nestas freguesias é mais 

envelhecida, optando a população jovem por residir em novas urbanizações com forte expansão na periferia 

da cidade, gerando um movimento centrífugo de população. 

 

Quanto à densidade populacional, (Figura 4) esta é superior nas freguesias urbanas (S. Paio, Oliveira do 

Castelo, S. Sebastião, Azurém e Creixomil) e nas freguesias servidas pelas principais vias de comunicação 

entre a cidade de Guimarães, vilas e concelhos limítrofes. As densidades populacionais mais baixas 

verificam-se nas freguesias localizadas a Norte, Noroeste e Nordeste; é o caso das freguesias de 

Castelões, Gondomar, Gonça, Rendufe, Oleiros, Leitões, Arosa, Souto S. Salvador, Balazar e Briteiros Sta. 

Leocádia. Trata-se sobretudo de freguesias da periferia do concelho, onde predominam solos rurais, com 

população mais envelhecida, resultado sobretudo do fenómeno de emigração. Para além disso, são 

freguesias de elevada área territorial. 

O forte dinamismo demográfico do concelho que se manifesta pelas elevadas densidades populacionais e 

variações populacionais positivas deve-se, em grande parte, à estrutura etária da população. Verificamos que 

nas últimas décadas, esta estrutura se tem alterado devido a vários factores, nomeadamente: o 

envelhecimento da população, o fenómeno de emigração, sentido com mais intensidade nas freguesias rurais 

do concelho. A Pirâmide Etária do concelho de Guimarães (Figura 5) tem evoluído de uma pirâmide 

expansiva para uma pirâmide estacionária. Em 1991, a pirâmide de tipo estacionária (característica das 

regiões desenvolvidas), torna-se mais evidente onde, apesar da população dominante ser adulta, apresenta 

uma natalidade relativamente baixa e um fraco crescimento. Este facto torna-se mais evidente em 2001, 

tendendo para o envelhecimento da população. 

Nesta análise verificou-se igualmente um aumento da população, no entanto, tal não significa um aumento 

de população jovem ou do número de nados-vivos. Pelo contrário, esta faixa etária tem vindo a diminuir, o 

que se traduz num estrangulamento da base da pirâmide, com mais evidência no grupo dos 0 aos 4 anos. 

O grosso da população situa-se na faixa activa, grupo etário 25-64 anos, a qual sofreu um aumento em 

1991, em 2001 e, ainda mais em 2006, em ambos os sexos. Admite-se a possibilidade, entre outras, da 

sedentarização de população em idade activa, oriunda de outros países, nomeadamente, do Leste Europeu, 

sobretudo nas freguesias mais industrializadas.  

De salientar que em 2001, os grupos etários 15-19 anos e 20-24 anos sofrem um decréscimo 

significativo.  
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Além disso, verifica-se um aumento da população idosa, sendo em 1991 de 11434, em 2001 de 16323 e 

em 2006 de 18818 habitantes idosos, referindo o facto de ser o sexo feminino o mais afectado por este 

aumento. 

Esta tendência irá acentuar-se, como provam os valores de 2006 face a 2001,uma vez que se verifica um 

decréscimo da população com menos de 14 anos e um aumento da população com mais de 65 anos. 

Fazendo uma análise aos quatro grandes grupos etários, (Figura 6,7,8,9) conclui-se que o grupo etário 

dos 0-14 anos reflecte uma queda da taxa de natalidade numa grande parte das freguesias periféricas do 

concelho. Este facto é, genericamente mais visível a Norte, a Sul e a Oeste do concelho onde se constata 

o inverso no grupo etário dos 65 e mais anos, isto é, o aumento de população idosa. Os grupos 

intermédios (15-24 anos e 25-64 anos), denominada População Activa, estão em franco crescimento num 

elevado conjunto de freguesias. Este facto pode significar, também, o carácter atractivo do concelho, pois 

apesar do forte declínio do sector industrial, nos últimos anos, ainda é bastante industrializado, funcionando 

como um pólo catalisador de mão-de-obra. A presença do Ensino Superior (Universidade do Minho), 

contribui, em larga escala, para o aumento do número de empregos no sector terciário.  

Este aumento significativo nos dois grupos etários, revelam uma clara tendência para o envelhecimento da 

população, pois a base da pirâmide etária (0-4 anos) (figura 5) mostra que o número de nascimentos, 

tem vindo a diminuir na última década. Na sequência do estudo elaborado sobre a estrutura etária do 

concelho surgem, como indicadores fundamentais e relacionais a análise efectuada anteriormente, os Índices: 

de Envelhecimento, de Dependência de Idosos e de Dependência de Jovens, reflectidos na Figura 11, Figura 

11a e Figura 11b. O resultado apurado é o seguinte: os valores mais elevados relativos ao Índice de 

Envelhecimento e Índice de Dependência Idosa são mais evidentes na maioria das freguesias do Centro 

Histórico da cidade e a Nordeste do concelho. Este facto justifica-se pelo número elevado de população 

idosa (65 e mais anos) e como possível causa, da existência de Lares da Terceira Idade, na maioria 

destas localidades. No que diz respeito ao Índice de Dependência de Jovens o resultado obtido aponta para 

cerca de um terço de freguesias com mais peso da população jovem (0-14 anos), dispersas pelo 

concelho embora mais evidente nas freguesias do Norte e Este. Nestas localidades o número médio de 

elementos por família é superior à média concelhia (3,3). Nas restantes freguesias verifica-se que o peso 

da população activa (15-64 anos) é superior à média do concelho (53,6%).  

Os últimos indicadores analisados, Evolução do Número de Famílias e Evolução do Número de Alojamentos 

(1991/2001), apontam: na variação do nº de Famílias há um decréscimo do número de membros por 

família relativamente a 1991 (3,9) contra (3,3) em 2001; verifica-se, também que em todas as 

freguesias o crescimento é razoável, com a excepção da freguesia de S.Sebastião, na qual houve uma 

diminuição (- 6,8%). Nas freguesias de Caldelas, Rendufe, Selho S. Lourenço, Costa, Candoso Santiago, 

o crescimento ultrapassa a média do concelho (30,8%). É de salientar que os maiores aumentos de 

variações de Famílias, grosso modo, coincidem com os maiores aumentos de variações populacionais. 

Relativamente à variação do número de Alojamentos, (média do concelho 30,6%) verifica-se que na 

maioria das freguesias o crescimento é médio/alto, acompanhando a evolução crescente das famílias e da 

população. Apenas as freguesias de Airão S. João e Gominhães apresentam uma variação negativa. 
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1.3 Análise por agregação de indicadores (2001) 

Neste ponto pretende-se relacionar indicadores demográficos (População Residente da Freguesia/População 

Residente do Concelho em 2001) com indicadores de uso do solo (Área de Construção do PDM em 

relação à área total da freguesia); Variação do número de Alojamentos construídos entre 1995 e 2001; 

Alojamentos por Freguesia em relação ao total do concelho (2001). A agregação de variáveis torna a 

leitura mais clara e conclusiva do estudo de algumas variáveis isoladas. Este procedimento analítico permite 

o conhecimento real, bem como a aferição do equilíbrio ou não da distribuição de pessoas, equipamentos e 

habitação pelas respectivas áreas de zonamento, nomeadamente a presença de espaços verdes e de áreas 

destinada à prática agrícola e à construção. 

Apresentam-se de seguida os vários fenómenos, plasmados em quatro mapas, com o intuito de tentar 

relacionar os vários indicadores e de saber quais as suas tendências. 
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Esta relação (Figura 13) permite concluir o peso da população de cada freguesia no total da população do 

concelho. As freguesias que mais se destacam são: Moreira de Cónegos, Selho S.Jorge, Urgezes, 

Creixomil, Azurém, Ponte e Caldelas. As freguesias a norte do concelho, bem como seis freguesias a sul 

revelam um fraco peso populacional não atingindo mesmo 1%. 
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O objectivo desta variável (Figura 14) é verificar a relação existente entre a área total de construção e a 

área total da Freguesia. Todas as freguesias limítrofes do concelho, excepto as que são a sudoeste, 

apresentam áreas de construção mais disponíveis. Conclui-se, que todas as freguesias possuem uma área 

de construção positiva e proporcional à sua área total. 
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O período em estudo (Figura 15) demonstra que a expansão e a construção, com valores mais elevados 

se encontram bastante polarizados na área urbana, nas freguesias mais industriais e na proximidade das 

mesmas. Esta tendência confirma a atracção e a fixação da população em áreas mais urbanas em 

detrimento de outras mais rurais. Este fenómeno é coincidente com as freguesias mais densamente 

povoadas. 
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Pretendeu-se estabelecer uma relação (Figura 16) entre o número de alojamentos em cada freguesia e 

aferir da sua importância no total de alojamentos no concelho. 

Feita a análise, verificou-se que as freguesias que integram o perímetro urbano e três vilas destacam-se 

das restantes, com valores elevados, nomeadamente: Azurém, Creixomil, Urgezes, Selho S. Jorge, Ponte, 

Caldelas e Moreira de Cónegos, algumas destas bastante industriais. A norte, os valores são relativamente 

baixos, bem como, algumas freguesias do sul do concelho. 
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Edificado 1994-2008:

Edificado antes de 1994

Habitação uni e bifamiliar Habitação multifamiliar Indústria Vias 

Manchas industriais

População Residente 2001:

< 1050 hab. 1050 - 3000 hab. 3000 - 4950 hab. 4950 - 6900 hab. > 6900 hab.

Edificado 1994-2008:

Edificado antes de 1994

Habitação uni e bifamiliar Habitação multifamiliar Indústria Vias 

Manchas industriais

População Residente 2001:

< 1050 hab. 1050 - 3000 hab. 3000 - 4950 hab. 4950 - 6900 hab. > 6900 hab.

1.4. Síntese das principais tendências intra-concelhias: evolução da população e dinâmica construtiva 

A análise demográfica do concelho de Guimarães, segundo os Censos de 1991 e de 2001 do Instituto 

Nacional de Estatística, permite observar a existência ou não, da tendência da evolução usando indicadores, 

como por exemplo, a variação da população residente e a sua estrutura etária, a composição das famílias e 

a capacidade de oferta ao nível dos alojamentos. 

Assim sendo, constata-se, que os grupos etários (15-64 anos) referentes à população activa aumentaram 

significativamente o que nos permite constatar que a população concelhia, no seu geral, começa a dar 

sinais de envelhecimento. Contudo, o número de nascimentos é, ainda, superior ao número de óbitos.  

A distribuição e o crescimento da população jovem em idade activa é mais emergente nas freguesias da 

área urbana e nas vilas, bem como nas freguesias envolventes. O inverso é cada vez mais frequente a 

Norte, Nordeste e em algumas freguesias mais periféricas. Esta tendência é acompanhada pelo aparecimento 

de um maior ou menor número de alojamentos, satisfazendo assim, as necessidades das famílias.  

A propensão para este tipo de estrutura, no ordenamento do território, na última década tem vindo a 

afirmar-se, proporcionando uma redução de custos a nível de infraeestruturação (vias, água e saneamento, 

recolha de resíduos sólidos, equipamentos de utilização colectiva…) (Ver mapa - anexo “População e 

dinâmica construtiva”, 1:25 000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - População e dinâmica construtiva – (extracto - área urbana) 
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Verifica-se que as manchas construídas na área urbana e nas vilas não correspondem aos limites 

administrativos das mesmas. Seguem um “critério” que se generalizou no povoamento disperso, ou seja, a 

concentração de habitações e população junto das principais actividades produtivas ou das principais vias 

(Figura 18). Nas manchas não construídas, o seu uso traduz-se ou em áreas de expansão para 

construção ou em áreas de condicionantes (Reservas ou Não Urbanizável).  
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2. População residente activa/emprego 
 

A avaliação dos recursos humanos é, antes de qualquer outro estudo, o ponto de partida para um correcto 

e harmonioso equilíbrio da paisagem. As características “humanas” e “físicas” são indissociáveis no 

planeamento. A distribuição da população activa empregada é fundamental uma vez que constituiu um factor 

determinante, no processo de desenvolvimento e competitividade de qualquer entidade espacial. 

A dinâmica de cada território assenta quase sempre nas potencialidades endógenas, factores tradicionais e 

outros de vária ordem que podem ser desenvolvidos e canalizados para um determinado sector de 

actividade. No entanto, outras hão, de origem exógena que após transformadas e relocalizadas se tornam 

indispensáveis ao arranque e à expansão de determinadas actividades (ex. produtos metálicos). 

 

2.1. Evolução comparada ao nível regional e nacional 

 

População Residente Economicamente Activa 

e Variação (1991 e 2001) 

Entidades Espaciais 1991 2001 % 

Portugal 4127589 4990208 20,9% 

Norte 1501817 1775015 18,2% 

Ave 231097 264118 14,3% 

Guimarães 82082 85832 4,6% 

 

Quadro 9 - Variação da população residente economicamente activa (1991 e 2001) 

Fonte: INE - Censos 1991 e 2001 

 

A variação da População Residente Economicamente Activa no período 1991/2001 é positiva nas Entidades 

em estudo, embora em Portugal e na Região Norte o crescimento seja mais elevado (Quadro 9). No 

concelho de Guimarães o aumento do crescimento da população activa é menor. 
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Sector Primário 

(%) 

Sector Secundário 

(%) 

Sector Terciário 

(%) 

Taxa de 

Actividade (%) 

Taxa de  

Desemprego (%) 

 

Entidades 

Espaciais 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Portugal 10,8 % 5,0% 37,9% 35,0% 51,3% 60,0% 44,6% 48,2% 6,1% 6,8% 

Norte 10,6% 4,7% 49,4% 45,8% 40,0% 49,5% 45,5% 48,1% 5,0% 6,7% 

Ave 4,2% 2,0% 71,2% 63,4% 24,6% 34,6% 50,4% 51,8% 3,9% 5,6% 

Guimarães 2,7% 1,5% 73,8% 64,8% 23,5% 33,7% 52,1% 53,8% 3,6% 5,3% 

 

Quadro 10 - Sectores de actividade, Taxa de actividade e Taxa de desemprego (1991 e 2001)  

Fonte: INE - Censos 1991 e 2001 

 

Na análise comparada e evolutiva (Quadro 10) constata-se que em todas as Entidades Espaciais referidas, 

há uma diminuição percentual nos Sectores, Primário e Secundário de 1991 para 2001 e um aumento em 

todas elas no Sector Terciário.  

Salienta-se o peso do Sector Secundário no Vale do Ave e no concelho de Guimarães contrariamente aos 

valores verificados em Portugal e na Região Norte que por sua vez, apresentam valores mais elevados no 

Sector Terciário. 

O Sector Primário está em franco declínio (redução para menos de metade em Portugal e na Região 

Norte) em todas as Unidades Geográficas. Em contrapartida, o Sector Terciário tem vindo a aumentar 

consideravelmente em todo o país, sendo os valores de Portugal e do Norte superiores aos do Ave e 

Guimarães.  

Quanto às Taxas de: Actividade e Desemprego, aumentaram nas Unidades Territoriais referidas, embora o 

Ave e Guimarães apresentem um peso relativo maior, reflectindo-se na variação mais acentuada da Taxa de 

Desemprego.  

A taxa de desemprego em 1991 era de 3,6%, aumentado em 2001 para 5,3%. Esta tendência tem vindo a 

agravar-se nos últimos anos, verificando-se em Abril de 2006, 13,7%e actualmente essa taxa apresenta 

uma subida muito rápida, fruto da crise económica conjuntural. 

 

2.2 Indicadores desagregados - concelho de Guimarães 

 

Caracterização económica 

A estrutura produtiva é caracterizada, por um lado por possuir uma elevada taxa de população activa - 

53,8%, e por outro pela percentagem extraordinariamente elevada da população empregue no Sector 

Secundário - 64,8%, com uma participação inferior à média nos sectores primário - 1,5% e terciário - 

33,7%. 
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A população residente por ramo de actividade é mais representativa no têxtil e vestuário apresentando 31 

191 pessoas; com importância muito inferior aparece o comércio a retalho (7 136) pessoas e o ensino 

com 3 702 de população empregada (É de salientar outro estudo, também ele de grande importância para 

o concelho de Guimarães, “Plano de Qualificação e Ordenamento Empresarial do Vale do Ave”. Este Plano 

consiste na elaboração de uma análise prospectiva e na formulação de estratégias de qualificação e de 

ordenamento dos espaços empresariais no concelho, designadas, Áreas de Acolhimento Empresarial. Destaca-

se o AvePark, o Parque Industrial de Ponte, o Parque de Mide e Brito/Pevidém. As três grandes áreas 

referidas assumem uma importância capital, na estratégia de desenvolvimento, definida pelo município de 

Guimarães.  

A estratégia da estruturação do sistema produtivo está, igualmente, implícita nas Normas Orientadoras do 

Plano Regional de Ordenamento do Território. 

Dentro desta estratégia considera-se fundamental: a inovação/conhecimento, industrialização e competitividade, 

definição de regras de intervenção urbanística, compatibilização do tecido industrial, e a articulação com os 

vários promotores. Pretende-se uma interacção funcional e sustentável, tendo em atenção o ecológico e o 

ambiental, melhoramento da infraeestruturação/reestruturação. 

Outro aspecto a realçar previsto para os próximos anos, é o reforço da polaridade do Nó de Silvares. Este 

facto facilitará o aparecimento de várias funcionalidades, quer de complementaridade, quer de suporte às já 

existentes na “cidade” e gerador de grande mobilidade e desenvolvimento sócio – económico. 

Sintetizam-se as principais linhas orientadoras para os próximos dez anos: 

- promover o desenvolvimento das fileiras estratégicas, a especialização e qualificação dos sectores 

produtivos mais competitivos, aproveitando o tecido empresarial e a capacidade instalada, e as actividades 

emergentes enquadráveis em requisitos de compatibilidade inter-sectorial e qualidade ambiental; 

- estruturar a rede de Instituições de Ensino Superior, de I&D, Centros Tecnológicos e Áreas de localização 

empresarial tendo em vista consolidar pólos de competitividade articuladas pelas novas condições de 

acessibilidade; 

- reordenar e qualificar os espaços de localização empresarial, na lógica de qualificação e concentração de 

recursos, fomento da economia de aglomeração (ganho de eficiência de actividade produtiva em situação de 

proximidade geográfica) e de densificação das interacções criativas e inovadoras (Quadro 11). O peso da 

população activa no sector secundário é uma realidade na maioria do concelho, com a excepção da área 

urbana na qual o sector mais representativo é o terciário (Figura 19). 

 

A mão-de-obra disponível é jovem e apresenta uma grande taxa de actividade com forte participação das 

mulheres. O abandono escolar, a saída antecipada e a saída precoce, entre outros, contribuem para a baixa 

qualificação profissional desta camada de população, principalmente nos ramos: Têxteis e Vestuário, 

Curtumes, Calçado e Outras Indústrias Transformadoras. As causas são múltiplas e complexas e as suas 

raízes profundas radicam também na crença, ainda existente nalgumas camadas da população, de que a 

educação se faz na fábrica e não na escola. Tratando-se de um concelho onde o sector secundário é o 

principal empregador, o fenómeno torna-se ainda mais preocupante. A existência de indústria, caracterizada 
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por mão-de-obra não qualificada permite a inserção na vida activa, significando, muitas das vezes, uma 

fuga à escola e uma contribuição para a economia familiar (Figura 22). Esta tendência poderá ser 

contrariada se se tiver em conta um estudo recente efectuado pela ADRAVE (Associação de 

Desenvolvimento da Região do Ave) – “Atlas do Investimento no Vale do Ave”, que aponta para algumas 

potencialidades de investimento, nomeadamente, no sector têxtil e vestuário, sector da metalurgia e 

metalomecânica, sector automóvel, sector ambiental e outros sectores que exigem uma mão-de-obra mais 

qualificada. A aposta nestes sectores visa a produção, bem como a divulgação, mais competitiva e 

alternativa face ao mercado actual. 

É de salientar outro estudo, também ele de grande importância para o concelho de Guimarães, “Plano de 

Qualificação e Ordenamento Empresarial do Vale do Ave”. Este Plano consiste na elaboração de uma 

análise prospectiva e na formulação de estratégias de qualificação e de ordenamento dos espaços 

empresariais no concelho, designadas, Áreas de Acolhimento Empresarial. Destaca-se o AvePark, o Parque 

Industrial de Ponte e o Parque de Mide. As três grandes áreas referidas assumem uma importância capital, 

na estratégia de desenvolvimento, definida pelo município de Guimarães. Mais duas Áreas estão em franco 

desenvolvimento: Nó de Silvares e Brito/Pevidém. 
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Pop. Residente Por Ramo Actividade (actividades mais representativas) Homens + Mulheres % 

Agricultura e Silvicultura 1260 1,55 

Indústria Extractiva 250 0,31 

Alimentares e Bebidas 909 1,12 

Têxteis e Vestuário 31191 38,36 

Curtumes e Calçado 5549 6,83 

Vidro e Cerâmicas 504 0,62 

Produtos Metálicos 2986 3,67 

Outras Indústrias Transformadoras 4424 5,44 

Construção e Obras Públicas 6612 8,13 

Total – Indústria 52175 64,17 

Comércio Automóvel e Reparação 1820 2,24 

Comércio Grossista 1645 2,02 

Comércio a Retalho 7136 8,81 

Hotelaria e Restauração 2653 3,26 

Transportes 843 1,04 

Correio e Telecomunicações 201 0,25 

Serviços Financeiros Intermédios 2786 3,43 

Administração Pública 1881 2,31 

Ensino 3702 4,55 

Saúde 1511 1,86 

Acção Social 777 0,96 

Outros Serviços 2637 3,24 

Total – Comércio e Serviços 27619 33,97 

Total 81304 100,00% 

 

Quadro 11 - Estrutura de emprego concelhio  

Fonte: INE, 2002, Atlas das Cidades de Portugal e População Residente Activa – Habitantes (Censos 

2001) 
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Sectores de actividade 
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Figura 20 - Sectores de actividade (1991) 
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Figura 21 - Sectores de actividade (2001) 
Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 
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Relativamente à estrutura agrária esta funciona em regime de minifúndio, a agricultura é frequentemente 

praticada informalmente e em tempo parcial, como subsistência ou complemento de outras actividades 

nomeadamente a industrial, mas não deixa de manter um peso importante na economia da região e até no 

seu “modus –vivendi”. De realçar neste contexto a cultura da vinha que, tendo ultrapassado a mera 

necessidade de consumo interno, se projecta para além fronteiras. A diminuição que se vem verificando na 

população que se dedica em exclusivo ao Sector Primário, não significa necessariamente um decréscimo na 

influência que este tem na economia do concelho, porque se bem que secundarizada em relação ao sector 

industrial, ganha importância relevante no quadro da pluriactividade, verdadeiro motor do desenvolvimento 

sócio-económico desta região e factor de defesa contra as cíclicas crises do mercado de trabalho.  

 

No que diz respeito à base industrial, a actividade fabril implantou-se no concelho desde muito cedo, com 

os curtumes e cutelarias, mas sobretudo com unidades têxteis, de mão-de-obra intensiva, de forma dispersa 

como a habitação, procurando inicialmente a proximidade dos rios (fonte de energia) e apoiadas numa 

vasta teia de vias nacionais e municipais, factor fundamental que permite o escoamento de produtos, quer 

para o litoral quer para o interior, nacional e internacional. Ultimamente tem-se verificado também uma 

crescente implantação de indústrias de calçado e plástico. 

A situação existente de, por um lado, quase monoindústria difusa e espalhada, e por outro de grande apoio 

na mão de obra, tem vindo a implicar bons incentivos e a indicação de zonas próprias para a instalação 

de indústrias alternativas em locais de fácil acessibilidade, com a flexibilidade suficiente para permitir manter 

a miscigenação entre indústria/casa/campo, sempre que aquela não cause problemas de poluição. A oferta 

existente relativamente à zona industrial e armazenagem, no PDM vigente, satisfaz a procura.  

Recentemente e, para além das suas características produtivas, o sector secundário tem dado origem ao 

aparecimento de novas actividades terciárias, diríamos, de uma certa complementaridade e até de 

“especialização” à sua produção, nomeadamente: com a existência de Escolas Profissionais e da 

Universidade do Minho, evidenciando-se uma forte incidência na oferta de Cursos nas áreas científicas da 

produção, informática, mecânica, electrónica, sistemas de informação, gestão, entre outras, garantindo a 

criação de uma reserva de população jovem qualificada nas áreas mais solicitadas pelas empresas. 

Apoiado na intensa actividade de investigação aplicada às empresas desenvolvida pela Universidade do 

Minho, e na forte tradição empreendedora e modernidade com recurso às novas tecnologias, o tecido 

empresarial do território é muito denso, predominando as PME`s, e o funcionamento do novo Parque de 

Ciência e Tecnologia – AvePark. Também é de realçar a localização de grandes e importantes empresas, 

no sector têxtil, das cutelarias e de couros, representando cerca de 30% das sedeadas no concelho. 

 

A actividade terciária tem vindo a aumentar nos últimos dez anos, a que não serão alheios, entre outros 

aspectos, a influência do Pólo de Guimarães da Universidade do Minho, o Estádio de Futebol D. Afonso 

Henriques, Guimarães Shopping, Espaço Guimarães, Pavilhão Multiusos, a elevação do Centro Histórico da 

Cidade de Guimarães à categoria de Património Cultural da Humanidade, a abertura do Centro Cultural Vila 

Flor e a indicação da Cidade como Capital Europeia da Cultura, em 2012. Os três últimos acontecimentos 
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citados, contribuem para um aumento significativo da notoriedade e consequentemente da actividade turística 

na Cidade e na Área Urbana. Poder-se-á afirmar que se trata de uma importante actividade económica 

dentro do sector terciário. Não podemos deixar de realçar, a importância histórica da Cidade, principalmente 

no contexto nacional, se tivermos em conta a sua carga simbólica e emblemática na fundação da 

nacionalidade. Ao longo dos tempos não faltavam motivos, culturais, religiosos, pedagógicos entre muitos 

outros para visitar a Cidade de Guimarães. O fluxo de pessoas, cada vez maior, levou a que em 1989 

fosse criada uma Zona de Turismo em Guimarães. A preocupação em receber bem os “forasteiros”, tornou-

se quase uma prioridade para as Entidades Públicas e Privadas. Era necessário construir uma série de 

infraestruturas complementares ao bom acolhimento, nomeadamente ao nível da hotelaria e da restauração. 

Percebeu-se que o turismo podia ser um desafio no desenvolvimento sustentável do concelho de Guimarães 

já que este é muito rico, diversificado e imbuído de potencialidades motivadoras de visitas, viagens, estudos 

e investigações. 

 

Apresenta-se, de seguida um breve diagnóstico, bem como, algumas estratégias de desenvolvimento, 

programação de equipamentos e actividades aliadas ao dinamismo do turismo.  

 

Actividade turística 

“O turismo não se desenvolve por si, necessita do envolvimento, da mobilização e da responsabilização de 

todos os agentes públicos e privados, impondo-se a coexistência de organismos que o qualifiquem, 

incentivem e promovam.” In Decreto-Lei nº67/2008, de 10 de Abril. 

Dada a importância assumida pelo sector do turismo, no concelho de Guimarães, julgou-se indispensável a 

sua abordagem e inclusão na revisão do Plano Director Municipal. Pretende-se compatibilizar e sustentar 

estratégias deste sector com as várias directrizes estabelecidas em matéria de planeamento e ordenamento, 

do concelho.  

Salienta-se o artigo 19º, alínea b), do Decreto-Lei nº310/2003, de 10 de Dezembro que regulamenta os 

Planos Municipais de Ordenamento do Território, revogado e republicado pelo Decreto-Lei nº316/2007, de 

19 de Setembro: “À estratégia de localização, instalação e desenvolvimento dos espaços turísticos comerciais 

e de serviços, compatibilizando o equilíbrio urbano e a qualidade ambiental com a criação de oportunidades 

de emprego e a equilibrada distribuição de usos e funções no território.” No artigo 70º, referente ao 

ordenamento municipal, a alínea h) estabelece critérios de localização e distribuição das actividades 

turísticas. Está plasmado ainda, no referido Decreto-Lei na Subsecção II, respeitantes aos Planos Sectoriais, 

nomeadamente no artigo 35º, números 1 e na alínea a), do número 2, “Os cenários de desenvolvimento 

respeitantes aos diversos sectores da Administração Central, nomeadamente nos domínios (…) do turismo 

(…) das florestas e do ambiente.” 

É notória a necessidade de articular os objectivos da política nacional para o turismo com o desenvolvimento 

regional e local, através da elaboração de Planos de Desenvolvimento Turístico contemplados nos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, nomeadamente em matéria de infraestruturas e gestão ambiental 

(lazer e termalismo). 
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O orgulho vimaranense assenta, no seu Património Arquitectónico, associado à fundação da Nacionalidade 

expressa com a inscrição na muralha da cidade: “Aqui Nasceu Portugal…” Outros são, os monumentos 

históricos, arquitectónicos e emblemáticos que marcaram acontecimentos de grande envergadura, sobretudo o 

da Batalha de S. Mamede, travada pelo Rei D. Afonso Henriques com a sua mãe Dª Teresa; origem da 

nacionalidade, mais tarde Portugal. Este “episódio” deixou “vestígios” que perpetuam a nossa história. A 

“mensagem” persiste no tempo e o legado também, sendo considerado de enorme responsabilidade para as 

gerações vindouras. O “berço da nacionalidade” é por si só, um produto turístico4, uma constante promoção 

turística. Esta oferta “atinge” um tipo de turista, qualificado e experiente, que tem na procura de 

conhecimento, no contacto íntimo com a comunidade local e no seu enriquecimento cultural a sua principal 

motivação para a visita. Não menos importante é um público mais jovem, nomeadamente em idade escolar, 

que encontra em Guimarães um local de visita complementar aos seus estudos sobre a origem da 

identidade e da nacionalidade portuguesa. 

Não obstante a preocupação com a divulgação e preservação do património histórico, só por si, imbuído de 

uma carga simbólica, cultural e emblemática, a contemporaneidade assenta também em pilares sólidos de 

merecido reconhecimento: a sua divulgação tem-se mantido constante e actualizada nos últimos anos. A 

reabilitação e recuperação do parque habitacional do Centro Histórico, bem como, os arranjos urbanísticos 

em toda a área intramuros e zona “tampão” da cidade contribuíram, incondicionalmente, para a candidatura 

de Guimarães a Património Mundial da Humanidade. A legítima aspiração foi concretizada, em Dezembro de 

2001, com a classificação de Património Cultural da Humanidade, atribuído pela UNESCO, ao Centro 

Histórico da Cidade. O reconhecimento público continuou a incentivar esforços e a concretizar projectos, 

nomeadamente, com o alargamento de intervenções e melhoramentos noutros pontos da cidade e no 

concelho. "Existe uma unidade territorial com vocação turística, como o Monte da Penha, e o que 

poderemos designar de Arco Ambiental, em diversos pontos do concelho, em redor de Guimarães. Inclui 

além do Monte da Penha, o Parque da Cidade, o Horto Municipal, S. Torcato, Campo da Ataca, Caldas 

das Taipas, a Citânia de Briteiros, os percursos pedestres de S. Torcato e a Rota da Citânia. Este espaço 

pode e deve ser complementar à oferta turística do maior pólo de desenvolvimento e atracção turística, que 

é a cidade de Guimarães, o seu Centro Histórico e a sua forte ligação às origens da identidade 

portuguesa.” 2007, Serviços de Turismo de Guimarães. 

Salienta-se, também, a dinamização de espaços “adormecidos” e a construção de equipamentos de uso 

colectivo de grande envergadura direccionados, essencialmente para a cultura, desporto e lazer. Os 

investimentos privados tentam dar resposta à procura crescente dos visitantes e dos turistas5, ao nível de 

infraestruturas, principalmente ao nível da hotelaria e restauração. 

O concelho de Guimarães é tradicionalmente industrial: inicialmente com os curtumes e cutelarias, mais 

tarde, e por vezes em simultâneo com as anteriores, aparece a indústria têxtil. Este ramo industrial foi o 

que mais singrou dentro do sector. As sucessivas crises que afectam a produção industrial não têm 

impedido o sector de ser o grande motor económico do concelho. 

                                                 
4 A expressão, produto turístico consiste na interligação que existe entre a oferta e a procura de motivos atractivos. 
5 Distingue-se visitante de turista pelo seguinte: o primeiro apenas visita o local de destino sem aí pernoitar, o turista, pernoita 
pelo menos uma noite. 
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Face a esta realidade, o turismo não é o principal sector de actividade do concelho. Contudo, os esforços 

envidados na divulgação e dinamização de uma vasta oferta de produto turístico, por parte das entidades 

competentes, públicas e privadas, principalmente pela Câmara Municipal, são uma constante. A actividade 

turística, através da notoriedade e do intercâmbio de experiências entre visitantes e visitados, contribui 

fortemente para o enriquecimento cultural e social, tanto da população visitante como da população visitada. 

Tem ainda um efeito multiplicador positivo na dinamização de actividades diversas, tanto na área social e 

cultural como ainda na área empresarial. 

A importância económica, social e política do sector do Turismo é, hoje, uma realidade indiscutível. Dados 

publicados pela Organização Mundial do Turismo e pelo Banco Mundial demonstram que o sector do Turismo 

se encontra no topo dos maiores sectores de actividade à escala planetária. 

Em termos de Europa Comunitária, o Turismo encontra-se igualmente em forte expansão, representando a 

Europa, no seu conjunto o mais importante destino das movimentações de turistas em termos mundiais, com 

mais de metade das chegadas internacionais. 

As pessoas, hoje em dia, viajam muito. Fazem-no, entre outras, por questões de trabalho, por questões de 

lazer e porque dispõem dos meios necessários, tais como: motivação, tempo, meios económicos, pelo 

desenvolvimento das vias de comunicação e dos transportes (rapidez, tempo, conforto, segurança das 

viagens) e, também, porque se tornou “moda” viajar e conhecer outras terras e outras culturas. 

Mas os destinos – emissores -  das suas viagens têm muito a ver com o que neles se oferece. Em 

alguns casos, são as marcas deixadas por culturas passadas, noutros, são as da cultura do nosso tempo. 

A melhoria dos níveis educacionais, a sofisticação crescente das técnicas de Marketing e a publicidade, o 

turismo como fonte de estatuto social, mas, principalmente, o Direito às Férias, adquirido em 1946 e ao 

subsídio respectivo, contribuíram também para atrair os turistas - receptores. Nas circunstâncias mais comuns 

articula-se a história com a arte, com o shopping, com a gastronomia e com muitos outros elementos de 

atracção dos locais receptores. 

Pode dizer-se que o turismo é um fenómeno que se expande e se massifica no Séc. XX. A Globalização 

é fortemente responsável pela abertura do local ao global e vice-versa. A abertura dos mercados do 

comércio internacional, a intensificação da circulação de capitais transnacionais, com a ajuda electrónica e 

com a uniformização e expansão tecnológica, as distâncias físicas e dispêndio de tempo desaparecem. O 

mundo alargou-se e “unificou-se”. É um fenómeno pluridisciplinar e multifacetado: cultural, social, 

tecnológico, político, ambiental, etc. Fala-se de um sistema-mundo. 

Portugal, sobretudo com a sua adesão à Comunidade Europeia, integra este sistema-mundo. 

Porque tema e sector verdadeiramente estratégicos e impulsionadores da economia portuguesa (tema e 

sector transversais a toda a sociedade dada a sua capacidade para criar riqueza, emprego e melhorar o 

bem-estar dos cidadãos), gerando fluxos de pessoas, de bens e de capitais, tendo aumentado o seu peso 

nos últimos anos como representatividade de 11% do PIB nacional, importa reflectir sobre esta actividade 

económica de tão grande potencial e enquadrar/cruzar a realidade específica deste território fértil em 

qualidades (mas também ainda revelador de debilidades indisfarçáveis) com o documento estruturador de 
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toda a acção nacional sobre o turismo: Plano Estratégico Nacional do Turismo (abreviadamente designado 

por PENT) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2007, de 4 de Abril. 

Presentemente, o turismo está a viver um bom momento. As receitas estão a aumentar. Existe capacidade 

instalada de boa qualidade em termos de alojamento e de recursos humanos. “O turismo é um dos 

principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu peso na economia vindo a crescer nos últimos 

anos (11% do PIB em 2004). No entanto, e paradoxalmente, Portugal perdeu quota no mercado ao nível 

internacional, e está muito dependente de quatro mercados emissores e do desempenho de três Regiões 

(Algarve, Lisboa e Madeira), sendo ainda afectado por uma elevada sazonalidade e limitações nas ligações 

aéreas. 

As perspectivas de forte crescimento para o mercado mundial constituem uma oportunidade para Portugal, 

mas é necessária uma estratégia de actuação que permita responder à sofisticação da procura e a um 

número crescente de ofertas concorrenciais.” (2007, Plano Estratégico Nacional do Turismo). 

 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo, Portugal possui uma visão estratégica, ambiciosa e exequível que 

assenta em três pilares: desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade da oferta, transformando 

o sector num dos principais meios de crescimento da economia nacional. Aposta nos factores que nos 

diferenciam dos outros locais emissores, nomeadamente: clima e luz, história, cultura e tradição, 

hospitalidade e diversidade concentrada. Visibilidade de aspectos e qualidades específicas como por exemplo, 

a autenticidade moderna, a segurança e a qualidade competitiva. 

 

No seu preâmbulo, este documento evidencia alguns aspectos importantes: a vertente do desenvolvimento 

sustentável – invocando-se expressamente a trilogia ambiental, económica e social –, o turismo como um 

sector estratégico prioritário permitindo, entre outras vantagens, o aumento das receitas externas, o combate 

ao desemprego, o reforço da imagem externa de Portugal e a valorização do património cultural e natural 

do País. 

 

O turismo é referido como uma actividade económica que promove a qualidade de vida dos portugueses, a 

coesão territorial e a identidade nacional para além do efeito indutor num conjunto significativo de actividades 

que com ele se relacionam como a construção civil, o sector alimentar e os transportes. 

 

Ainda em sede preambular, são eleitos, como grandes objectivos estratégicos, o aumento da contribuição do 

turismo para o PIB nacional e para o emprego qualificado e a dinamização do turismo interno, considerados 

como elementos cruciais para a melhoria da nossa qualidade de vida.  

 

No entanto, a complexidade desta actividade económica reclama um plano estratégico que ainda tem por 

finalidade a articulação do turismo com outras áreas, designadamente o ordenamento do território, o 

ambiente, o desenvolvimento rural, o património cultural, a saúde, o desporto, as infraeestruturas e o 

transporte aéreo. 
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Um dos grandes objectivos é o de Portugal se tornar um dos destinos de maior crescimento na Europa, 

ambição que o próprio PENT rotula de ambiciosa mas exequível, transformando o turismo num dos motores 

do desenvolvimento. Um ponto de vista acertado ao pressupor a existência de outros motores da economia 

para além do turismo, contrastando, assim, com as visões algo redutoras que pretendem uma espécie de 

“Massificação Turística” do território e da economia nacional. As excelências ambiental e urbanística são 

factores que alicerçam tal desígnio. 

 

O Município de Guimarães apresenta-se como um dos municípios de maior vocação turística da Região 

Norte. É inquestionável a excelência dos seus valores patrimoniais e artísticos, a singularidade da sua forte 

ligação ás origens de Portugal e da Identidade Portuguesa, o seu Centro Histórico classificado pela UNESCO 

como Património Cultural da Humanidade. 

 

De acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (I.N.E., 2008), em 2008, o município 

tinha 162.636 habitantes e dispunha de um considerável número de equipamentos culturais. Guimarães 

comportava 4 museus em 2009 que, no total, registaram 240 369 visitantes (I.N.E., 2009). Este valor 

representava 82,2% do total do número de visitantes a museus na NUTS III Ave, nessa data.  

 

Em 2008, as 1203 camas disponíveis no concelho de Guimarães representaram 48,6% da capacidade de 

alojamento da NUTS III Ave e 3,1% do total da capacidade de alojamento na NUTS II Norte (INE, 

2009). Ainda segundo os dados do INE (2009) as dormidas no concelho de Guimarães representaram 

3,5% do total de dormidas da NUTS II Norte e 54,4% das dormidas em Hotelaria na NUTS III Ave. De 

referir ainda que em 2008 o concelho de Guimarães recebeu, 55,9% do total de hóspedes da NUTS III 

Ave, sendo que este valor representa 3,8% dos hóspedes da NUTS II Norte.  

 

Analisando a estrutura económica do município, deve ser destacada a importância e o impacto histórico das 

indústrias dos têxteis e do vestuário. Hoje, e apesar das dificuldades que estas indústrias enfrentam, ainda 

contribuem fortemente para as exportações e para o emprego local.  

No que respeita ao Centro Histórico, principal recurso e atractivo turístico do município, observou-se, entre 

1940 e 2001 uma diminuição de cerca de 20% da sua população residente.  

 

Como resultado do processo de reabilitação urbana, iniciado na década de 80 e a indicação como 

Património Cultural da Humanidade, em Dezembro de 2001, a cidade tem sido capaz de atrair um número 

crescente de visitantes. 

O município dispõe de 1203 camas (INE 2009), que registavam em 2008 uma ocupação de 1,7 noites 

por hóspede - 1,8 noites no caso de hóspedes estrangeiros (I.N.E., 2008). Do alojamento disponível, 

60% era nas categorias de hotéis de três estrelas e superior. No ano de 2008, o município registou um 

total de 148.565 dormidas (I.N.E., 2008), que representavam um crescimento de 64,2%, face a 2002. 
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Novos equipamentos culturais e desportivos foram construídos nos últimos anos. Estes novos equipamentos 

melhoraram a capacidade e qualidade de acolhimento de eventos, e por este meio atraíram mais visitantes, 

consolidando Guimarães como uma referência no Norte de Portugal na área dos eventos. 

A estratégia promocional do município assenta em dois elementos singulares e diferenciadores: 

i) Guimarães, Berço da Nação, local de nascimento de D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal, que 

lhe confere uma forte ligação às origens da nacionalidade e identidade Portuguesa; 

ii) o Centro Histórico, classificado em 2001 pela U.N.E.S.C.O. como Património Cultural da Humanidade, 

alvo de um grande esforço de reabilitação física e social. 

Considerando o potencial turístico do município no futuro, ele será reforçado com o acolhimento da Capital 

Europeia da Cultura em 2012. 

 

Ao analisar os recursos, potencialidades e factores diferenciadores de Guimarães, tendo em conta os dez 

produtos estratégicos, veremos que esta região consegue preencher quase na totalidade o quadro 

representativo. É transversal ao Touring Cultural e Paisagístico, aos City & Shorts Breaks (estadias de curto 

prazo), ao turismo de natureza e ao termalismo, na medida em que possui de forma endógena a 

«matéria-prima» para estruturar estas ofertas. 

 

A qualidade da oferta hoteleira espalhada no território, associado aos equipamentos culturais como museus e 

salas de espectáculo, e ainda infraeestruturas desportivas contribuem de forma positiva para o posicionamento 

regional e nacional do município na área do turismo. 

 

O seu relevante valor patrimonial, artístico e cultural, permite ao município um lugar de destaque singular no 

contexto nacional incluído no produto estratégico do Touring Cultural. O reconhecimento da UNESCO através 

da classificação do centro histórico como Património Cultural da Humanidade por si só evidencia o município 

num contexto internacional. As áreas verdes com disponibilização de equipamentos turísticos espalhados pelo 

concelho, do qual se destaca a Montanha da Penha. A existência de uma rede de circuitos pedestres onde 

se privilegiou a valorização cultural e patrimonial existente, são importantes ofertas e complementos no 

Touring Cultural e Paisagístico.  

 

A oferta hoteleira, maioritariamente de classificação de três estrelas e superior, a existência de duas 

Pousadas de Portugal e as acessibilidades terrestes, associada á forte dinâmica cultural, reconhecida pela 

indicação de Guimarães como cidade Capital Europeia da Cultura em 2012, colocam o município na primeira 

linha no que se refere a factores competitivos no produto de estadias de curto prazo. Acrescente-se a 

crescente dinâmica no acolhimento de Congressos e Seminários de diversos tipos e temáticas, permitem 

aumentar a visibilidade do destino e a dinamização da actividade turística. 
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A Estância Termal das Taipas, dotada de infraeestruturas de termalismo tanto no segmento de saúde como 

de lazer e bem-estar dotam o município de argumentos para inclusão em rotas regionais ou nacionais deste 

importante produto estratégico. 

 

Da leitura do Plano, é convicção que as opções tomadas favorecem a actividade do turismo, cada vez mais 

presente no quotidiano das pessoas e do território, opções essas que se formalizam de várias formas: 

1. a procura do bom ambiente urbano como “pano de fundo” para um território usufruível de modo 

qualitativo e melhor valorizador de toda a riqueza ambiental, patrimonial, cultural (entre outros) que o 

concelho revela. 

Sem este bom ambiente urbano, não será possível atender de forma coerente às solicitações e procura que 

se regista e conformar correctamente as potencialidades turísticas que Guimarães revela; 

2. a defesa dos valores ambientais, patrimoniais, culturais (entre outros) que o concelho revela e que 

constituem eles, por si só, a base, o suporte da actividade turística. 

A capacidade de atracção e gerar visitas e estadias depende a montante da qualidade genérica do território 

e a jusante dos produtos turísticos coerentes e qualificados que se disponibilizam, mas é nesta fase 

intermédia que se fixa o grande “naco de sucesso” desta actividade. Saber captar, atrair é importante mas 

esta não é condição suficiente para a concretização de objectivos e metas porque sem matéria a expor, 

sem a essência de tudo aquilo que merece ser visto e vivido, tal capacidade afigura-se vã e 

inconsequente. 

3. A formatação quer de produtos turísticos, quer de condições físicas (acessibilidade, alojamento, …) 

coerentes com o território e potenciadores de atracção de pessoas e bens. 

Produtos e condições físicas que deverão, obviamente, obedecer a padrões de qualidade mas que, 

necessariamente, terão de respeitar a dimensão, o carácter e o contexto da realidade local de Guimarães, 

procurando uma palavra “sustentabilidade” presente e futura … 

Ao nível das condições físicas, o Plano tenta potenciar diferentes formas e expressões de alojamentos, 

equipamentos hoteleiros e de restauração capazes de responder à diversidade e quantidade de situações 

positivamente potenciadoras que o concelho encerra. De igual modo, tenta fixar essas condições físicas em 

coerência e especificidade de cada lugar, sítio e edificação… 

Ao nível dos produtos turísticos, ao Plano são subjacentes aqueles já referidos no presente texto e que 

melhor personificam o potencial do concelho: a estadia de curto prazo, dois/três dias (muito relacionado 

com a dimensão patrimonial da área central da cidade, com a temporalidade da animação cultural registada 

ou com o carácter de alojamento de muitas realidades físicas (construção de valor patrimonial e 

paisagístico, …). Igualmente, é inevitável a inserção destas mesmas realidades em circuitos turísticos, sejam 

eles de valor mais patrimonial ou cultural ou de cariz mais de lazer e de natureza (por exemplo, não 

poderá um “turismo de habitação” oferecer estadia a quem simplesmente quer descansar ao fim-de-

semana? Mas também não poderá ser uma alternativa de qualidade de alojamento a quem visita o centro 

histórico?). 
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Por outro lado, e ainda ao nível do produto turístico, o concelho de Guimarães revela hoje um potencial 

enorme na tematização das suas vilas e que o Plano acentua e reforça. Isto é, o termalismo associado a 

Caldelas/Taipas, a religião/romaria associada a S. Torcato, a arqueologia industrial inerente a S. Jorge de 

Selho/Pevidém assim como, e por exemplo, o forte valor paisagístico e ambiental de sítios notáveis com a 

Penha, configuram a formatação de produtos turísticos próprios e de forte atracção/polarização de públicos 

específicos que procuram produtos de bem-estar e saúde, rotas patrimoniais, locais de culto entre outros… 

 

Em síntese, por dedução (já que é a qualidade do território que gera a sua atracção e “chamada” de 

pessoas) ou por indução (já que é uma actividade que motiva muita troca de produtos e bens), a 

actividade de turismo é incontornável neste território o qual beneficia com a sua singularidade e 

especificidade, deve crescer e afirmar-se nesses domínios mas sem nunca perder a sua integração e 

articulação com os planos e estudos de âmbito regional e nacional que favorecem, naturalmente, a 

divulgação e confirmação de Guimarães como um destino turístico incontornável para lá do seu âmbito 

regional e nacional. 

Em suma, o Plano Estratégico Nacional do Turismo é estruturado em cinco grandes eixos: territórios, 

destinos e produtos, marcas e mercados: qualificação dos recursos, distribuição, comercialização, inovação e 

conhecimento. 

A expressão económica do turismo em termos nacionais, bem como a sua forte capacidade para induzir 

desenvolvimento ao nível de outros sectores de actividade, tem vindo a crescer muito rapidamente, 

assumindo já uma expressão de grande relevo no contexto nacional. Esta é, entre outras, uma das razões 

pelas quais diversas organizações ligadas ao sector, têm vindo a defender a elevação do turismo ao 

estatuto de Ministério. Apesar desta dinâmica observada e desejada, para o futuro, é, contudo, facilmente 

observável que o sector do turismo “padece”, não apenas em termos nacionais mas igualmente em termos 

internacionais, de um conjunto de “áreas-problemas” que necessitam de ser resolvidos rapidamente, sob 

pena de o país e o mundo virem a demonstrar serem incapazes de aproveitar convenientemente todo o 

potencial oferecido pelo sector, bem como de minimizar muitos dos impactes negativos que a actividade do 

turismo pode, potencialmente gerar, não apenas em termos sociais, culturais e ambientais, mas igualmente, 

em termos de pauperismo do tecido económico das áreas-destino (Mathieson and Wall, 1982; Harrisson e 

Husbands, 1996). 

Para além das potencialidades há que ter em conta que o sector do turismo não pode nem deve, ser 

entendido como uma nova espécie de “milagre económico”. Este sector encerra um grande potencial… mas 

também devem ser tomados em consideração os impactes negativos que o turismo pode introduzir e induzir 

ao nível dos sistemas. Referem-se como exemplo, a descaracterização e desconfiguração de aglomerados 

urbanos. Outras áreas “problema” podem ainda ser apontadas, tais como a forte sazonalidade, tempos 

médios de permanência em rápida quebra, evoluções inconstantes nas taxas de ocupação das unidades 

hoteleiras. 
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O turismo nacional tem vindo a crescer muitas vezes em quantidade mas, por vezes, sem grande 

qualidade. De facto, tem-se observado que, em diversas situações o número total de visitantes aumenta, 

mas as receitas reais obtidas pelo sector diminuem. 

A toda esta situação deve ainda acrescer-se o facto de que o desenvolvimento do turismo implica custo; 

custo na construção e manutenção de equipamentos e infraestruturas específicas para o sector. 

 

A primeira abordagem a esta actividade passa por apresentar um diagnóstico, referente à oferta/procura 

(emissor/receptor) e às vantagens e desvantagens do desenvolvimento Turístico em Guimarães. 

Considera-se fundamental analisar três vertentes respeitantes à oferta turística: 

Diversos equipamentos e “sítios” com valor Turístico; 

Estabelecimentos hoteleiros e Estabelecimentos comerciais e de restauração. 

Apresentando os diversos equipamentos e “sítios” com mais valia turística, são de referir os Museus, 

Monumentos, Lugares Históricos e Arquitectónicos, Auditórios Multiusos, Teleférico…, estão presentes 

maioritariamente na cidade de Guimarães (em anexo – Quadro Inventário de Recursos Turísticos no 

concelho de Guimarães). 

Relativamente aos Estabelecimentos Hoteleiros (Hotéis, Albergarias, Pensões, Pousadas, Turismo Rural e 

Pousada da Juventude, em anexo – Quadro Empreendimentos Turísticos classificados no concelho de 

Guimarães), deparam-se com uma oferta muito diversificada, com uma capacidade média de 1851 camas 

(em 2011) em 30 empreendimentos turísticos classificados, 28 em funcionamento (2 dos estabelecimentos 

estão em fase de construção). Localizam-se, maioritariamente na cidade de Guimarães, dos quais se 

destacam 10 empreendimentos de qualidade superior, designadamente 8 estabelecimentos hoteleiros de 4 

estrelas e 2 pousadas que correspondem aproximadamente a 48% da capacidade global de alojamentos. O 

Turismo de Portugal, IP, emitiu parecer favorável a 9 empreendimentos turísticos, na sua maioria 

estabelecimentos hoteleiros de 4 estrelas. (em anexo – Quadro Projectos de Interesse Público (PIP) ou 

Projectos de Arquitectura com parecer favorável do Turismo de Portugal no concelho de Guimarães) 

A evolução dos Estabelecimentos Hoteleiros tem apresentado algumas oscilações; a partir do ano 1999 o 

número de Estabelecimentos tem vindo a aumentar.  

Verifica-se ainda uma grande dificuldade em fixar pessoas mais de vinte e quatro horas na cidade de 

Guimarães. No entanto constata-se que a taxa de ocupação hoteleira apresenta, cada vez mais valores 

crescentes. Este crescimento está ligado sobretudo ao sector do turismo de lazer, que tem compensado 

alguma diminuição do turismo de negócios verificada nos últimos anos. Quer pela “crise” de alguns sectores 

de actividade industrial, quer pelas novas regras de gestão e diminuição de custos das empresas, associado 

ao facto de uma grande expansão no que se refere às acessibilidades, aos meios de comunicação e de 

informação, as viagens de negócios têm sido reduzidas. O sector do lazer está, de certa forma, a 

“compensar” estas perdas e a garantir o crescimento anual do número total de dormidas na hotelaria.  

Os Estabelecimentos Comerciais de Restauração são em grande número, sendo o concelho de Guimarães 

um dos cinco concelhos da Região Norte com mais restaurantes recomendados em Guias nacionais e 

internacionais do sector. 
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Do ponto de vista comercial, constata-se um progressivo aumento do número de lojas, maioritariamente 

relacionado com artesanato e produtos “Típicos” da Região. No campo da restauração, o sucesso torna-se 

evidente, já no domínio comercial, a evolução positiva de vendas afigura-se residual, até mesmo de 

tendência negativa. A especificidade de artigos é ainda muito incipiente, bem como, estabelecimentos 

comerciais de alta gama. 

Relativamente à procura turística da Cidade de Guimarães e do concelho considerou-se, segundo informação 

recolhida junto dos “Serviços de Turismo de Guimarães”: o número de Turistas, o número de Visitas aos 

principais equipamentos e edifícios e a taxa de ocupação hoteleira. Desta informação, é de salientar que o 

“Turista – Tipo” reporta-se a um cidadão comunitário, maioritariamente, Português ou Espanhol e possui 

uma formação académica superior; procuram essencialmente o Centro Histórico pela sua classificação como 

Património Cultural da Humanidade e viajam geralmente em família; a faixa etária é diversa, entre vinte e 

cinco e sessenta e cinco anos; o turista em causa chega a Guimarães de carro, tendo tomado 

conhecimento da cidade através de guias e roteiros ou das recomendações de familiares e amigos. A maior 

parte destes turistas, procura o Centro Histórico, e tem na hospitalidade da população local uma das suas 

referências positivas. Além disso é um visitante fiel que, em larga maioria, parte de Guimarães com a 

intenção de voltar. 

A dinamização da actividade turística em Guimarães contempla aspectos de vária ordem: Históricos, 

Notoriedade, Condições dos Equipamentos de Qualidade, Património e Acessibilidades, a seu favor. 

Relativamente aos equipamentos culturais, desportivos e de congressos com interesse turístico, Guimarães 

usufrui de um Pavilhão Multiusos, um Centro Cultural – Vila Flor, Teleférico, Estádio que foi sujeito a 

renovação e ampliação do espaço envolvente com a participação no Euro 2004, entre outros. A melhoria 

da capacidade de alojamentos aumentou a oferta em hotéis de três e quatro estrelas (abertura de novas 

unidades, requalificação de unidades existentes). 

Por último, o concelho é servido de boas acessibilidades, ligação à principal rede rodoviária A7 e A11 e 

relativa proximidade ao Aeroporto Sá Carneiro. 

Tal como atrás se referiu, também se detectam debilidades de vária ordem na Cidade de Guimarães e no 

concelho, a saber: a, quase, inexistência de actividades vocacionadas para a fixação dos turistas, os 

itinerários restritos, a subutilização de recursos de valor histórico-culturais; o próprio ordenamento do 

território; os equipamentos hoteleiros e, até os guias regionais.  

No que diz respeito à cidade, a permanência dos Turistas é geralmente em média entre 5 a 10 horas e 

está dependente, por esta ordem de importância, do mercado Espanhol e Nacional. Constata-se que os 

itinerários efectuados pelos Turistas são muito restritos é o caso do percurso entre o Paço dos Duques – 

Castelo - Centro Histórico,  para além de que, os recursos com relevante interesse são incipientes e a 

disponibilidade de horários restrita. 

A aposta para a fixação do turista para além de um dia ou de umas horas, poderá passar pela oferta de 

actividades e serviços singulares, complementares aos percursos habitualmente existentes, como são exemplo 

os serviços recentemente disponibilizados pela autarquia, e premiados a nível nacional: as Áudio-Visitas MP3 

e a Auto-Visita para dispositivos móveis, “Leve o património no seu Bolso”.  
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Relativamente ao Ordenamento do Território, a articulação entre o planeamento do território e actividade 

turística, por vezes é descorada, principalmente fora da área urbana da cidade, sobretudo tratando-se de 

um território de urbanização difusa, onde a dispersão dificulta a acção de planeamento. 

Por último, a reduzida presença de cadeias hoteleiras nacionais ou internacionais, a escassez de recursos 

humanos conhecedores da região e, na maioria das agências de viagens, o serviço personalizado de 

aconselhamento e marcação de viagens – “incomming”, ainda é pouco usual ou quase inexistente. 

As oportunidades latentes são várias e consideradas de grande qualidade, para o contínuo dinamismo da 

Actividade Turística, na cidade de Guimarães e no concelho. 

A classificação do Centro Histórico – “Área intramuros” – a Património Mundial tem provocado efeitos 

positivos, nos fluxos turísticos. Também o aumento dos mesmos, resultam, em muitos casos, das operações 

de baixo custo: “low–cost”. 

Com a ocorrência de alguns acontecimentos de maior envergadura, como por exemplo o Euro 2004, 

congressos, eventos culturais e desportivos…induzem a fomentar as visitas e a divulgação de Guimarães, 

motivando o visitante a permanecer para o dia seguinte, ou até vários dias, oferecendo-lhe um leque 

variado de alternativas. 

Por outro lado, a melhoria das acessibilidades rodoviárias para o interior, facilitam a deslocação de visitantes 

quer nacionais, quer estrangeiros. 

Finalmente, a existência de mão-de-obra disponível/desempregada, proveniente do sector secundário, 

principalmente da indústria transformadora, pode ser reconvertida para profissionais desta actividade, através 

de formação profissional; e a potencial reconversão do património industrial em produto turístico, como já 

vem acontecendo, nomeadamente na Zona de Couros, com a reabilitação e adaptação de uma antiga fábrica 

de curtumes em Museu, desenvolvendo assim, novas imagens e novos canais de comercialização. 

É de salientar, à semelhança do que acontece no resto do País, as ameaças ao desenvolvimento da 

Actividade Turística são evidentes: a crise económica do país e o aumento do desemprego implicam a 

diminuição do poder compra. 

Perante este “cenário” descrito nos pontos anteriores, Guimarães aposta fundamentalmente numa contínua 

recuperação e valorização do Património – qualificação dos recursos e por outro lado no desenvolvimento do 

Conhecimento e Inovação. Apontam-se algumas linhas de orientação estratégicas com o intuito de colmatar 

e dinamizar a Actividade Turística, a saber: 

- Integração da oferta turística nos recursos culturais; 

- Criação de “produtos” para ramos mais específicos (diversificação de temas, novos locais, percursos, 

paisagem, ambiente…): promover a estadia de curto prazo na cidade (city break – viagens para fim de 

semana, viagem curta em que os turistas vão a uma cidade com o objectivo de visitar atracções); 

promover circuitos turísticos (touring) cultural e paisagístico, visto serem potenciais para a criação de Rotas 

Arqueológicas e de Património Arquitectónico e Artístico; promover o turismo da natureza (presença de 

valores ambientais e paisagísticos); e divulgação de produtos de saúde e bem estar (Termalismo); 

- Apostar em aspectos do Património Natural; 

- Valorizar e integrar equipamentos já existentes (Centro Cultural Vila Flor, Teleférico…) 
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- Criar novas valências turísticas, incrementando saberes mais específicos, como a arquitectura 

contemporânea, artes e ofícios, relacionados com o manuseamento, usando técnicas antigas e actuais; 

Finalmente são de apontar as quatro principais Acções de Desenvolvimento da Actividade Turística: 

- Rentabilizar as potencialidades endógenas; 

- Promover a formação de recursos humanos; 

- Projectos Estruturantes de projecção do território; 

- ”Inventariação”, organização, oferta e diversificação do “produto”. 

 

O intuito principal do conjunto de iniciativas a levar a cabo é a preservação, a salvaguarda e a divulgação, 

de uma forma concertada e actual, do património, da cultura, das tradições, da paisagem, do ambiente, 

entre tantos outros recursos. 

 

Recursos/Potencialidades: 

O território com apetência turística é definido pelas suas potencialidades para o desenvolvimento turístico. 

Destacam-se quatro Unidades Territoriais fortemente vocacionadas para o turismo: Centro Histórico, Monte da 

Penha, Cidade de Guimarães e Arco Ambiental.  

Várias entidades públicas e privadas, têm vindo a reflectir nas potencialidades existentes, na sua divulgação, 

no usufruto e nas estratégias mais adequadas à rentabilização económica, defendendo e preservando o 

património do concelho. Assim, apuraram-se algumas ideias resultantes da reflexão conjunta: 

Existe a necessidade de uma interligação entre o Monte da Penha e o Centro Histórico. O primeiro com 

alguma referência, mas não tão divulgado como é o caso do segundo. 

O Monte da Penha – Produto Turístico relacionado com os “Santuários” do nosso País. Surge como um 

pólo de atracção, trazendo ao concelho muitos turistas portugueses e estrangeiros, tanto pela sua dimensão 

religiosa, como ambiental e paisagística. 

Para esta acção, sugere-se uma classificação da Penha como Área Protegida de âmbito Regional, 

organizando um conjunto de iniciativas de valorização turística; a construção de um Centro de Interpretação 

(…), que promova a utilização das novas valências turísticas da Penha (arco ambiental, carta desportiva 

da Penha).  

 A cidade de Guimarães precisa de uma reestruturação, com uma atitude mais global e abrangente, mais 

aberta e menos receosa do que se passa à volta do Centro Histórico, abrindo um leque de oferta ajustado 

a um Turismo de qualidade. 

- “Arco Ambiental” – O objectivo desta unidade é a implementação de percursos pedestres e cicláveis em 

diversos pontos do concelho em redor de Guimarães. Neste percurso podem-se incluir locais como o Monte 

da Penha, Parque da cidade, Horto Municipal (Quinta Pedagógica), Ecopista Fafe – Guimarães, Rede de 

Vias Cicláveis (projecto em elaboração), os percursos pedestres de S.Torcato, o Campo da Ataca, as 

Caldas das Taipas e a Citânia de Briteiros, entre outros elementos naturais e culturais.  

A autarquia local tornou público um conjunto de projectos considerados estruturantes, tais como: Plataforma 

das Artes, Parque de Lazer da Veiga de Creixomil, Projecto CampUrbis, entre outros. Estes projectos 
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caracterizam-se por requererem sobretudo uma polarização e mobilidade, reflectindo um dinamismo no tecido 

urbano de Guimarães e uma repercussão além cidade e concelho. 

 

No âmbito da Cidade de Guimarães para Cidade Capital Europeia da Cultura, em 2012, alguns projectos 

estruturantes estão a ser executados, de acordo com a principal missão de promover e implementar o 

conhecimento e o lazer, imbuídos de “cuidados” ambientais, reabilitando áreas de grande interesse 

arquitectónico, histórico e de tradição económica. 

 

Apresentam-se os seguintes Projectos Estruturantes: 

Plataforma de Arte e Criatividade  

Estruturada em três grandes áreas programáticas – um centro de arte (espaço de exposição, divulgação e 

formação direccionado para a contemporaneidade da arte), espaços de trabalho (focalizados na temática da 

criatividade e partilha de experiências) e área de acolhimento e apoio a projectos criativos de potencial 

relevante – este equipamento corresponderá a uma infraeestrutura de suporte a actividades de base, 

participará no processo de reabilitação patrimonial e requalificação do espaço público da e 

complementará/enriquecerá a oferta de espaços culturais e lúdicos que a cidade hoje oferece à comunidade. 

A Plataforma das Artes, ocupará o espaço em que durante décadas funcionou o Mercado Municipal e 

Terrenos anexos, num total de cerca de 2000m2 de exposição. 

Esta Plataforma não estará fixada somente num projecto museológico ou espaço de exibição e exposição, 

mas procurará ser também um projecto na Área da Produção Criativa, com espaços do tipo atelier, que 

tenha também uma vertente de interculturalidade”. Este projecto estruturante vai reforçar a consolidação da 

Rede de Equipamentos Culturais do Distrito de Braga.  

 

Veiga de Creixomil 

Envolvendo um conjunto de equipamentos, a ribeira de Couros e um caminho real, a intervenção em causa 

pretende conformar um parque urbano singular, de carácter lúdico-pedagógico, pontuado por percursos 

pedonais e cicláveis, novos espaços de estar e lazer, equipamentos de apoio ao lazer e conhecimento, 

trajectos e caminhos antigos em simultâneo com a manutenção e valorização da exploração agrícola existente 

numa relação interactiva e pedagógica do cidadão com o território e seus usos, correspondendo a uma 

experiência contínua de conexão entre o pulmão verde e a tradição agrícola existentes com as práticas 

culturais e de lazer a introduzir e valorizar. 

 

A área de lazer da veiga de Creixomil inclui a cidade desportiva: o pavilhão multiusos (edifício em 

funcionamento) no enquadramento visual de nova via de entrada na cidade; pequenos equipamentos de 

apoio, um percurso pedonal marcante, revitalização do rio Selho e Ribeira da Costa/Couros, o parque de 

merendas e a reconversão da vacaria em Escola agrícola (Horta pedagógica e Centro de Sensibilização 

Ambiental). O Parque adquire um papel conciliador e integrador na evolução urbana. 
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Laboratório da Paisagem - o laboratório da paisagem surge como um equipamento e estrutura funcional que 

se propõe descodificar a realidade paisagística actual, gerando um espaço de reflexão sobre a mesma 

paisagem, produzindo informação e conhecimento que permita munir todos os agentes (que, de forma 

directa ou indirecta, participam na construção “urbana”) de ferramentas auxiliares a um trabalho de 

ordenamento e planeamento do território qualificado e sustentado. Dir-se-á que o laboratório da paisagem 

se aproxima substancialmente do conceito de “observatório” que potenciará e explorará interfaces e inter - 

relações entre a cultura, as artes e a paisagem, integrando dimensões de sustentabilidade, de qualidade de 

vida, de sentido de pertença e de afirmação da diversidade. O Laboratório da Paisagem irá funcionar nas 

franjas da área de lazer de da veiga de Creixomil. Este Laboratório será um elemento emblemático de 

pendente multi-disciplinar e inter-cultural. 

 

CampUrbis - Resultado de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Guimarães e a 

Universidade do Minho, e num espírito de “Universidade sem Muros”, o projecto CampUrbis pressupõe a 

revitalização de uma área antiga da cidade (contígua ao centro histórico da cidade classificado como 

património cultural da humanidade) consubstanciada na criação de uma plataforma intensa de actividade 

do conhecimento e inovação tecnológica onde a imaterialidade e a contemporaneidade, o dinamismo e a 

resposta ao emergente, a identidade e a modernidade interagem aumentando de forma indelével a 

atractividade e a competitividade da cidade de Guimarães e da região onde se insere.  

 

Serão instalados os seguintes projectos:  

Centro Ciência Viva - (Antiga Fábrica Âncora) Reabilitação e refuncionalização da antiga Fábrica Âncora no 

sentido da criação de um interface lúdico e educativo, acessível a toda a comunidade, potenciando a 

compreensão dos processos de transformação e criação de novos produtos e o conhecimento da evolução 

das técnicas de manufactura em estrita ligação com a ciência e a tecnologia. 

 

Instituto de Design - (Antiga Fábrica da Ramada) Implicando a reabilitação e refuncionalização de um 

antigo edifício industrial de interesse patrimonial, através de uma rede de parcerias, formação e inovação, 

este equipamento perspectiva a criação de uma unidade de valorização e viabilização do Design como 

domínio fundamental na anexação de mais valia à actividade empresarial e produtiva assim como no fomento 

e difusão de novas ideias, iniciativas e projectos relacionados com o Design… O equipamento em causa 

complementar-se-á com o Centro Avançado de Formação Pós-Graduada e a Agência de Design (a criar 

em paralelo ao Instituto de Design). 

 

Centro Avançado de Formação Pós-Graduada - (Antiga Freitas e Fernandes) Implicando a reabilitação e 

refuncionalização de um antigo edifício industrial de interesse patrimonial, este equipamento visa fomentar o 

desenvolvimento articulado da inovação e tecnologia, potenciar a oferta do ensino pós-graduado, captar 

novos públicos e promover a formação multidisciplinar em função das necessidades e perspectivas do tecido 
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económico local e regional suportado numa estrutura de ensino baseada na dualidade proximidade/ensino à 

distância. 

 

Requalificação do Espaço Público - Intervenção numa extensa área de espaço público, visando o seu 

usufruto qualificado por quem vive e visita a cidade, estruturada em três grandes domínios: infraeestruturação 

do espaço quer ao nível das infraestruturas de suporte (abastecimento de água, saneamento, águas 

pluviais), quer no que reporta às “novas infraestruturas tecnológicas” (fibra óptica, …); tratamento da 

superfície do espaço público; equipamento do mesmo espaço com mobiliário urbano e iluminação adequada. 

 

Regeneração Urbana – Monte Latito e Campo S.Mamede - Englobando o Castelo e o Paço dos Duques de 

Bragança, a Igreja de S. Miguel do castelo e o espaço público envolvente, a intervenção em causa visa 

potenciar e valorizar as componentes patrimonial e paisagística que esta mesma área encerra, estruturando-

se em cinco grandes acções: consolidação estrutural e melhoria das condições de visita do Castelo; 

beneficiação construtiva e expositiva do Paço dos Duques de Bragança; requalificação da Igreja S. Miguel do 

Castelo; criação do centro de interpretação do monte Latito; tratamento e valorização do espaço público 

envolvente (acção que implica a transferência da feira semanal para outro espaço da cidade). 

 

Toural - Intervenção num conjunto urbano (Praça do Toural, Alameda S. Dâmaso e Rua de Santo 

António) emblemático da cidade que pressupõe a valorização do tratamento superficial do mesmo, a 

respectiva beneficiação infraeestrutural, a manutenção dos elementos arbóreos expressivos e a compatibilização 

do peão com o automóvel no sentido da valorização da circulação pedonal, do aumento das condições de 

conforto para “estar e usufruir” o espaço em causa e da compatibilização/regulação da circulação quer do 

automóvel ligeiro, quer do transporte público. 

 

A prospectiva deste sector de actividade, profecia dinamismo subjacente ao conhecimento e competitividade 

no desenvolvimento económico, social e cultural do concelho. 

3. Actividades produtivas e equipamentos de utilização colectiva 

O concelho de Guimarães apresenta uma actividade industrial dispersa por quase toda a sua área territorial 

(Figura 23 e mapa em anexo 1:25000), sendo o principal suporte económico do agregado familiar e o 

grande motor de desenvolvimento do concelho ao longo dos anos. Paralelamente à importância da Indústria 

têm surgido Equipamentos de utilização colectiva, geradores de grande mobilidade capazes de criar, per si, 

unidades de desenvolvimento, tornando-se verdadeiros pólos catalisadores de pessoas e bens. 

 

3.1. Distribuição da indústria/armazéns - evolução nos últimos 10 Anos e equipamentos geradores de maior 

mobilidade 

A evolução da distribuição da Indústria e Armazéns nos últimos dez anos tem vindo a ser reordenada de 

forma a combater “defeitos” herdados pela 1ª vaga de Industrialização no concelho com áreas industriais ou 
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indústrias pontuais localizadas em condições problemáticas. A requalificação das áreas industriais é, desde as 

últimas décadas uma preocupação constante; reconverter as áreas industriais ou somente pequenas ou 

médias unidades desactivadas afigura-se prioritário no ordenamento do território concelhio onde ainda se 

assiste à enorme dispersão e ao abandono das instalações existentes. Cada vez mais se aponta para uma 

localização industrial estruturada/micro parques, a reorganização e o alargamento de núcleos existentes, 

dotando-os de acessibilidade e infraestruturas. Estes espaços devem contemplar o aparecimento de vários 

serviços e equipamentos de apoio e complementaridade.  

Tal como atrás se refere existe um conjunto de investimentos, público e privado, de utilidade pública, no 

centro da cidade, que pelas suas características funcionais se encontram centralizados. Muitos deles, dada a 

política instalada nos últimos anos, no nosso país, tendem a continuar centralizados; 

Tratando-se de um centro urbano, a maior parte dos equipamentos geram grande fluxo de pessoas do resto 

do concelho e de fora do concelho. Uma das consequências imediatas é o aumento de tráfego: certas vias 

ficam congestionadas, o que implica um melhoramento das vias existentes (Nacionais, Regionais e 

Municipais) ou a construção de novas vias. 

Por outro lado, implica uma rede de transportes adequada e que absorva o fluxo populacional e respectiva 

mobilidade. 

Assistimos, também ao aparecimento de outros investimentos, quer públicos quer privados, um pouco por 

todo o concelho: 

 

- Na vila de Pevidém (Selho S. Jorge) – a localização de alguns equipamentos de utilização colectiva (a 

feira, o centro de saúde e o comércio de média superfície), os acessos inter-concelhios e uma grande 

mancha industrial; 

- Na vila das Taipas (Caldelas) – a existência das termas (turismo termal), feira, feira dos grossistas, 

centro de saúde, escola secundária, escola EB2, 3, hipermercado e o Parque de Ciência e Tecnologia – 

AvePark a pequena distância desta vila.  

- Na vila de S. Torcato – a existência do Santuário move muitos crentes, gerando mesmo, algumas visitas 

ao local de culto (turismo religioso); 

- Nas restantes vilas, (Moreira de Cónegos, Lordelo, Serzedelo, Ponte, Ronfe e Brito) elevadas a esta 

categoria mais recentemente, possuem um “Kit Mínimo” de equipamentos diversificados, de forma a fazer 

face às necessidades da sua população em franco crescimento; 

- Na Área Urbana, a sua cintura evidencia a Norte a Zona Industrial de Penselo e a Sul a zona de 

industrial de Mascotelos e Candoso Santiago e a oeste o Nó de Silvares; 

- Ao longo da E.N. 101 em direcção a Braga, localizam-se evidentes mobilidades associadas aos pólos 

industriais de S. João de Ponte, fazendo a ligação com outro centro urbano – pólo dinamizador - a vila 

das Taipas; 

- A ligação das Taipas em direcção à Póvoa de Lanhoso (E. N. 310 – Estrada Nacional) apresenta 

alguns pequenos núcleos industriais geradores de algum fluxo. Verifica-se o mesmo fenómeno na mesma via 
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em sentido oposto (vila Nova de Sande e Brito), expandindo-se até Ronfe ao longo da E.N. 206 - 

Estrada Nacional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 23 - Dinâmica das actividades produtivas - (extracto - área urbana) 
 

- A Sudoeste do concelho é evidente a grande mobilidade provocada pela existência de várias áreas 

industriais nas freguesias de Lordelo, e Moreira de Cónegos, alargada também pela E.N. 105, 

acompanhadas de vários núcleos de centralidades múltiplas que geram mobilidade nessas localidades. 
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3.2. Distribuição espacial dos equipamentos de utilização colectiva existentes no concelho de Guimarães 
 

O Plano Director define uma estratégia coerente de instalação, de conservação e de desenvolvimento dos 

equipamentos, considerando as necessidades sociais e culturais da população e as perspectivas de evolução 

económica – social. 

Os equipamentos colectivos de uso público promovem a qualidade de vida, sendo factor de “qualidade de 

vida” e vector fundamental nas políticas de regeneração urbana. Também apoiam a actividade económica e 

asseguram a optimização do acesso à Cultura, à Educação e à Formação, à Justiça, à Saúde, à 

Segurança Social, ao Desporto, ao Turismo, à Hotelaria e ao Lazer sendo identificados nos instrumentos de 

gestão territorial, considerando as necessidades sociais e culturais de evolução económico-social. 

Os Equipamentos de uso público são geradores de grande mobilidade capazes de criar, per si, unidades de 

desenvolvimento, tornando-se catalizadores e motores de pessoas e bens. Visam prestar serviços básicos 

extensivos à população interessada, devendo localizar-se em pontos estratégicos de forma a servirem 

convenientemente as respectivas áreas de influência. 

A escolha da localização dos equipamentos reúne condições, sobretudo de complementaridade e 

compatibilidades, com outros estabelecimentos, bem como as características especiais a que os locais 

deverão obedecer. Também a atenção sobre a inserção no tecido urbano, acompanhado de requisitos de 

segurança e infraestruturas básicas. 

 

No mapa dos Equipamentos de uso público (Figura 24 e mapa em anexo 1:25000) estão geo-

referenciados e representadas graficamente todas as categorias dos equipamentos (onde se incluem os 

alojamentos turísticos) com a excepção dos que se localizam na zona central da cidade, cuja área é 

reduzida e que não têm sede própria. 

 Os vários tipos de equipamentos, apresentam-se quantificados com a respectiva distribuição no espaço 

concelhio, ao nível das freguesias, tendo sido efectuado um levantamento exaustivo de todos incluídos em 

cada categoria, estando adiante enumerados. 

 

No mapa estão representadas doze categorias (Administração, Ensino e Ciência, Acção Social, Saúde, 

Desporto, Cultura e Lazer, Salubridade e Ambiente, Comércio de Grande e Média Superfície, Locais de 

Culto, Transportes e Comunicações, Alojamentos Turísticos e Segurança e Protecção Civil):  

 

- Administração – Nesta categoria, pretende-se ter uma visão global do território, estes são considerados 

equipamentos de importância vital no desenvolvimento concelhio. Enumeram - se os vários Tipos de 

Equipamentos: Câmara Municipal, Sede de Junta de Freguesia, Tribunal do Trabalho, tribunal da Relação, 

Tribunal de Comarca, Prisão/Penitenciaria, Repartição de Finanças, Tesouraria da Fazenda Pública, Cartório 

Notarial, Conservatória Civil, Conservatória Predial, Conservatória Comercial, Associações Empresariais. 

 



 

 
79 

- Ensino e Ciência – Demonstra o desenvolvimento de um determinado território e a qualidade de vida 

existente no mesmo. Esta categoria reflecte-se no sistema económico/social e cultural de um concelho. 

Consideram-se os seguintes Tipos: Jardim-de-infância, EB1, EB1/JI, Escola B2,3, Escola Secundária, 

Escola Profissional, Universidade, Ensino Especial, Parque de Ciência e Tecnologia. 

 

- Acção Social – À acção social compete desenvolver apoios à comunidade, nomeadamente nas áreas da 

protecção a crianças, jovens, deficientes e idosos na satisfação das necessidades das famílias, da sua 

integração/coesão social. Apresentam-se os seguintes Tipos de Equipamentos: Creche, Lar de Idosos, 

Centro Convívio, Centro de Emprego, Centro Paroquial, ATL, Casa do Povo. 

 

- Saúde – Conceito definido pela Organização Mundial de Saúde como “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social”. Considerada algo de primordial no bem-estar e qualidade de vida da população. 

Enuncia-se os seguintes Tipos de Equipamentos: Hospital, Centro de Saúde, Unidade de Saúde Primária, 

Farmácia. 

 

- Desporto – A Autarquia em colaboração com as escolas e as associações e colectividades desportivas, 

promove, estimula e apoia a difusão do desporto físico ou mental, visando a 

competição/cooperação/sociabilização entre os cidadãos. Expõem-se os diferentes tipos de equipamentos: 

Estádio, Campo de Futebol, Ringue, Ringue (escola), Pátio Desportivo, Polidesportivo Descoberto, Ginásio, 

Piscina Descoberta/Descoberta/Termal, Pista de Atletismo, Parque Radical, Desportivo Hípico, Mini- golf, 

Complexo de Ténis, Campo de Tiro, Ciclovia, Circuito de Manutenção, Gimnodesportivo. 

 

- Cultura e Lazer – “ O direito dos cidadãos à cultura e ao lazer, como meio de valorização humana, o 

Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os cidadãos à 

fruição e criação cultural em colaboração com os órgãos de comunicação social, colectividades culturais, 

autarquia, associações de defesa do património cultural, organizações populares de base e outros agentes 

culturais”. Enunciam-se os diversos tipos de equipamentos: Sala de Espectáculos, Conferências e 

Congressos, Biblioteca Pública/Municipal, Arquivo Municipal, Museu, Cinema, Centro Cultural e Recreativo, 

Galeria de Arte, Imprensa Local, Rádio Local, Espaços Verdes e Ajardinados, Parque de Campismo, 

Pousada de Juventude, Praia Fluvial, Parque de Diversões e Lazer, Monumento Histórico e Arquitectónico, 

Estação Termal, Estação Arqueológico, Posto Turismo. 

 

- Salubridade e Ambiente – As estruturas de Apoio visam a maior eficiente do ambiente e salubridade, 

intervencionado na defesa da qualidade do ambiente, através da promoção da monitorização ambiental 

(recursos hídricos, higiene pública, gestão de espaços verdes). Numeram-se os diferentes Tipos de 

equipamentos: Canil - Gatil, Mercado, Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Estação de 

Tratamento de Águas, Estação de Tratamento Águas residuais, Ecocentro, Aterro Sanitário. 
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- Comércio de Média e Grande Superfície – A importância em termos de actividade económica e emprego, 

o comércio desempenha uma função social relevante, responsável também pelo desenvolvimento sustentável 

do território, com o progressivo movimento de desindustrialização. Enunciam-se os diversos Tipos de 

Equipamentos: Mercado, Hipermercado, Centro Comercial, Feira, Feira de Grossistas, Feira de Gado. 

 

- Locais de Culto – Na comunidade os lugares de culto são considerados como propriedades ou locais de 

carácter em muitas religiões, que temos de respeitar, difundir e cultivar. Apontam-se alguns tipos de 

Equipamentos: Igrejas, Capelas, Capelas Mortuárias, Cemitérios. 

 

- Transportes e Comunicações – Visam vencer as descontinuidades próprias da superfície terrestre e tornar 

mais próximos lugares distanciados. Constituem uma condição de integração e de potenciação das 

capacidades atractivas e competitivas de um concelho, para além, de ser um factor coesão interno de um 

território. Enunciam-se vários Tipos de Equipamentos: Estação dos Correios, Heliporto, Estacionamento 

Subterrâneo, estação de Caminhos de Ferro, Apeadeiros, Praça de Táxi. 

 

- Alojamentos Turísticos – Apoiam a actividade turística, apresentam-se como uma estratégia de 

desenvolvimento fulcral, em termos de revitalização económica. Ao longo da existência da actividade turística 

tem dinamizado um conjunto heterogéneo de actividades, incluindo os alojamentos. Mencionam-se os 

seguintes tipos de equipamentos: Pousada, Hotel, Residencial, Turismo Habitação/Rural, Parque de 

Campismo. 

 

- Segurança e Protecção Civil - A prevenção e segurança pública está orientada para a vigilância e 

mentalização da ordem pública dos cidadãos. A prevenção de riscos colectivos inerentes a vários tipos de 

situações, quer de origem natural ou tecnológica, tentando atenuar os seus efeitos e socorrer as populações. 

Expõem-se os diversos Tipos de Equipamentos: Policia Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e 

Corporação dos Bombeiros. 

 

A distribuição espacial dos vários tipos de equipamentos, traduz claramente três níveis de importância de 

hierarquização conforme as áreas de influência dos mesmos, gerando diferentes graus de mobilidades. 

 

Este mapa vem reforçar a distribuição dos equipamentos ao nível territorial. Assim, observa-se uma maior 

concentração e diversificação de equipamentos localizam-se no centro da cidade, na Área Urbana, seguindo-

se as nove vilas e principais eixos viários e por último, as restantes freguesias. Percebe-se facilmente que 

é na área urbana que se situam as manchas mais densas de equipamentos de utilização colectiva. Em 

torno da rede viária também se observa a implantação de equipamentos, podendo tal factor ser justificado 

pelo fácil acesso às vias de comunicação: grande aglomerado junto das mesmas verificando-se uma relação 

de grande proximidade. 



 

 
81 

Em suma, não existe qualquer Freguesia desprovida dos mesmos, embora sejam mais notórios em algumas 

freguesias do concelho, nomeadamente em Sebastião, S.Paio, Oliveira, Azurém, Costa, Ronfe, Brito, Ponte, 

Caldelas, Selho S.Jorge e S.Torcato. Evidenciam-se que 43% dos equipamentos de utilização colectiva se 

localizam nas freguesias não consideradas área urbana ou vilas, e que, em termos territoriais, correspondem 

à maior parte do concelho. Por outro lado, 32% dos mesmos encontram-se na área urbana, ao passo que 

apenas 25% de concentram nas vilas do concelho. 

Confirma-se, desta forma a existência de uma hierarquia dos aglomerados, fruto da grande importância que 

os equipamentos protagonizam. 
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Na sequência do anterior mapa – Equipamentos, representa-se cartograficamente a hierarquia dos 

equipamentos de utilização colectiva (Figura 25). Este mapa teve como base de partida a dimensão e a 

especialização de serviços. 

Definiram-se três categorias de acordo com os parâmetros acima referidos: 

A primeira categoria engloba os equipamentos de maior dimensão em termos da sua área de influência e 

especialização, intra e inter concelhos. A maioria localiza-se na área urbana da Cidade. 

Apontam-se como exemplos: o Hospital Distrital, Universidade do Minho, Multiusos, Centro Cultural Vila Flor, 

entre outros. 

Na segunda categoria, integram-se equipamentos de carácter também urbano, com uma área de influência 

média, gerando uma considerável mobilidade. Localizam-se na área urbana da cidade e nas vilas do 

concelho. 

Apontam-se como exemplos: Escolas EB2, 3 e Secundárias, Centros de Saúde, Parques de Lazer, 

Comércio de Média ou Grande Superfície, entre outros.  

A terceira categoria engloba equipamentos com uma área de influência pequena. Apontam-se como exemplo, 

as Juntas de Freguesia, as Escolas do Primeiro Ciclo, entre outras.  

Prova-se assim a evidente importância do Centro e sua área urbana como principal atracção e com maior 

área de influência, no território – concelho de Guimarães. 
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Figura 25 - Hierarquia dos equipamentos de utilização colectiva quanto à dimensão e especialização de 
serviços (extracto do concelho – área urbana) 
Anexo – 1/25 000 

Fonte: CMG 
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4. Estrutura do povoamento 

O concelho de Guimarães, inserido em pleno Vale do Ave apresenta-se como um processo de urbanização 

que assenta na sua base económica. A complexidade de relações entre a agricultura e a indústria originou 

a difusão do povoamento. “Não é, por isso um processo mono funcional de crescimento, habitualmente 

relacionado com as áreas de influências das grandes cidades. Este sistema urbano caracteriza-se pela sua 

complexidade da qual resultam formatos diferenciados que o constituem, desde os pequenos aglomerados de 

cariz rural até às polaridades mais significativas, normalmente coincidentes com as sedes de concelho.” No 

concelho de Guimarães, a concentração verifica-se na Cidade, nas principais vilas e em algumas freguesias 

do concelho. 

As vias de comunicação, assumiram ao longo dos tempos uma grande importância na distribuição do 

edificado, quer para a localização das indústrias quer, consequentemente para a fixação das pessoas. A 

paisagem agrária, de origens ancestrais, caracteriza-se pelo polvilhar de habitações com pequenas parcelas 

agrícolas as quais são delimitadas por sebes ou muros em pedra, em regime de minifúndio. Esta paisagem 

tem sofrido alterações, devido principalmente ao desenvolvimento do sector secundário que, por sua vez, se 

reflecte nas edificações.  

As actividades industriais, quer as micro-empresas quer as macro-empresas, as antigas e as actuais, 

localizaram-se segundo necessidades diferenciadas: junto dos rios pela importância da energia hidráulica, da 

máquina a vapor, ou simplesmente porque a produção dependia da água. Podemos, pois, afirmar que a 

dispersão surgiu com o aparecimento da indústria, inicialmente ao longo dos rios e mais tarde junto das 

vias e caminhos. A proximidade da fábrica, do campo e da habitação reduzia o tempo gasto nas 

deslocações e aumentava os lucros das unidades produtivas situadas, como atrás se referiu, perto das 

fontes de energia e das principais vias. Este território difuso apresenta um crescimento muitas vezes 

“confuso”. Como já se referiu, cresceu pela fixação da construção ao longo das vias existentes, as 

estradas nacionais e municipais e uma rede capilar de origem rural. 
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4.1. Evolução do edificado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Evolução da estrutura de povoamento - extracto do concelho (área urbana)  
Anexo - mapa 1/25 000 

Fonte: Levantamento do Edificado - CMG 
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Da análise da Figura 26, retém-se a existência de uma densificação do edificado, quer habitacional quer 

industrial, na área urbana, vilas e principais eixos axiais tais como em alguns pontos das Estradas 

Nacionais: 101 (Ponte, Caldelas e Mesão Frio), 105 (Lordelo e Moreira de Cónegos), 206. (Brito e 

Ronfe), 310 (Briteiros Sto Estêvão, Barco, Selho S.Jorge - Pevidém e Gondar); Circular Urbana de 

Guimarães; Via Municipal Brito – Pevidém e Via Intermunicipal (Lordelo e Guardizela). Por todo o 

concelho, é de salientar a grande proliferação da urbanização difusa de baixa densidade (habitação uni ou 

bifamiliar) e de edifícios industriais.  

Há uma estreita relação entre as funções: residencial e actividades (casa/trabalho), principalmente as 

industriais. Nos últimos anos, a interdependência destas duas funções, associadas aos equipamentos de 

utilização colectiva é mais evidente nos principais pólos: área urbana da cidade com a excepção do Centro 

Histórico; Ponte; Selho S. Jorge – Pevidém; Caldelas; Brito; Ronfe e Lordelo. 

4.2. As tendências de polarização e as tendências de dispersão 

 

Ao encontro da estrutura do povoamento do concelho de Guimarães, apresentam-se alguns exemplos da 

dinâmica urbana de aglomerados com tendências de polarização e um exemplo de aglomerado com 

tendência de ocupação dispersa. 

 
A – Perímetro urbano da cidade – evolução da dinâmica urbana (Figura 27) 
 
Neste caso há a evidenciar o seguinte: 

- Requalificação e afirmação do centro histórico como parte integrante da Cidade resultante de uma 

intervenção urbanística global e delimitada espacialmente; 

- Consolidação e densificação da primeira periferia do Centro Histórico “balizada” pela Circular Urbana e 

cuja tipologia dominante é a habitação multifamiliar; 

- Evolução condicionada fisicamente pela Penha, na correspondência do investimento em novas 

acessibilidades e implantação de equipamentos, a Cidade expande-se para Norte e Poente (Fermentões, 

Creixomil e Urgezes), ainda sem uma estrutura urbana definida e clara. 
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Figura 27 - Evolução da dinâmica urbana na cidade 
Fonte: CMG 
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– Evolução da dinâmica urbana num aglomerado – vila das Taipas (figura 28) 

 
Salienta-se o seguinte: 
 

- Consolidação do estatuto de vila “com vida própria”; 

- Implementação do tecido urbano alternativo (Circular); 

- Consolidação das Áreas de Parque; 

- Dificuldade na relação viária com Guimarães; 

- Consolidação do tecido urbano dentro dos parâmetros apontados pelo PDM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de Lazer – Verde Planificado 

Edificado 1993-2003: 

PDM Vigente – Zonas de Construção 

Equipamentos Habitação Indústrias Vias Estruturantes 
 

Figura 28 - Evolução da dinâmica urbana num aglomerado - vila das Taipas 

Fonte: CMG 
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C - Evolução da dinâmica urbana numa área de “Ocupação Dispersa/Densa” – Moreira de Cónegos 

(Figura 29) 

 

Há a salientar o seguinte: 

- Intensificação de forma não estruturada, do crescimento industrial ao longo do principal Eixo Viário – E.N. 

105; 

- Proliferação desordenada da pequena indústria no tecido habitacional e áreas agrícolas; 

- Acentuação da coexistência de três “centralidades”: o “Núcleo Cívico”, a Nordeste, o “Núcleo Escolar”, 

a Sudoeste e o “Núcleo Desportivo”, a oeste; 

- A densificação do Núcleo a Sudoeste; 

- Crescimento do Núcleo Cívico para Nascente, aproximação a Vizela; 

- Crescimento habitacional intenso e disseminado, dividido entre os pólos industriais, os três “centros” e a 

proximidade a Vizela. 

 

 

Vias EstruturantesHabitação

PDM Vigente – Zonas de Construção Áreas de Lazer – Verde Planificado

Edificado 1994-2004: Equipamentos Indústrias
_

Vias EstruturantesHabitação

PDM Vigente – Zonas de Construção Áreas de Lazer – Verde PlanificadoPDM Vigente – Zonas de Construção Áreas de Lazer – Verde Planificado

Edificado 1994-2004: Equipamentos Indústrias
_

 

Figura 29 - Evolução da dinâmica urbana numa área de "Ocupação dispersa/densa” - Moreira de 
Cónegos 
Fonte: CMG 
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4.3. As tendências para a dispersão  

 

A – Evolução da dinâmica urbana numa área de “Ocupação Dispersa” – Rendufe (figura 30) 
 
De salientar o seguinte: 

- Disseminação de construção habitacional pontual e espontânea pelos aglomerados existentes, sem uma 

concentração particular no Núcleo Central; 

- Confirmação de uma ocupação que se desenvolve segundo a topografia, ao longo de uma plataforma 

mais ou menos estável, no sentido Norte – Sul; 

- Confirmação da periferia desta Área relativamente à Cidade e a distância aos principais eixos viários de 

ligação aquela – E. N. 207 e E.N. 206. 
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Áreas de Lazer – Verde Planificado

Edificado 1993-2003: 

PDM Vigente – Zonas de Construção

Equipamentos Habitação Indústrias Vias Estruturantes  
 
Figura 30 - Evolução da dinâmica urbana numa área de "Ocupação dispersa" – Rendufe 
Fonte: CMG 
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5. Avaliação e prospectiva da revisão do Plano Director Municipal  

5.1. Demografia, actividades económicas e povoamento 

 

1 - Contexto demográfico e socio-económico do Médio Ave e concelho de Guimarães; 

 

- A importância do território no contexto da crise/reestruturação do sistema produtivo; dimensão 

infraestrutural e politicas sociais (sistema escolar, formação profissional e equipamentos de uso colectivo); 

 

- O papel da concertação das políticas inter-municipal (investimentos do Estado Central, AMAVE – 

Associação de Municípios do Vale do Ave - e Município: 

a) Rede de polaridades (hierarquização/especialização) – Plano estratégico do Sistema Urbano do Vale do 

Ave; 

b) Equipamentos de nível regional/supra-municipal (Universidade do Minho, Parque de Ciência e 

Tecnologia, Centro Cultural Vila Flor, Hospital Distrital, Pavilhão Multiusos); 

 

- Indicadores demográficos e sociais: continuidade e ruptura: 

a) Tendência para o aumento da população nos grupos etários: 25 – 64 anos e 65 e mais anos; 

 
 
Projecções demográficas 

Como o processo de Planeamento e Ordenamento do Território traça objectivos estratégicos a médio e longo 

prazo, torna-se necessário saber como a população se irá comportar no futuro. Por isso são normalmente 

realizadas projecções demográficas. 

 

A curto prazo e apesar de se verificar uma diminuição acentuada da taxa de natalidade e o aumento da 

esperança de vida, as “Estimativas Provisórias, em vários anos da População Residente, Instituto de 

Estatística - 2009, apontavam para um crescimento dos grupos etários supra-referidos (25-64 anos e 65 

e mais anos). O total da população residente do concelho passa de 159576 habitantes (INE – censos 

2001) para 162614 habitantes (INE – Estimativas da população residente 2009). 

Apresentamos de seguida as projecções da população para 2015, 2020 e 2025, com base nas populações 

obtidas a partir das estimativas da população residente em 31/12/2000, desagregadas até ao nível 

geográfico de NUTS lll, aplicou-se de forma a obter uma estimativa ao nível concelhio, a mesma 

distribuição observada na estimativa da População Residente para 2009.  

Baseado no pressuposto de evolução aceite para cada componente demográfica seleccionamos dois cenários: 

No cenário Moderado verifica-se uma previsão de um crescimento muito lento da população residente até 

2020. A partir de 2020 a população começa a decrescer. São nos grupos mais jovens que se assiste 

uma diminuição, contrariamente ao grupo mais idoso que sofre um grande aumento. Enquanto no Cenário 
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Elevado verifica-se uma previsão de crescimento lento da população até 2025. Neste último ano observa-se 

que os grupos etários 0-14 anos e 65 e +anos são os que sofrem um aumento. 

 

Anos 1991* 2001* 2009** 2015*** 2020*** 2025*** 

Total – População: 157.589 159.576 162.592 165.162 165.191 164.333 

0-14 anos 39.266 31.245 26.058 25.353 23.585 22.188 

15-24 anos 31.711 26.229 21.368 19.396 18.637 17.396 

25-64 anos 74.140 85.779 95.172 95.579 94.070 91.757 

65+ anos 12.472 16.323 19.994 24.834 28.899 32.992 

 

Quadro 12 - Cenário moderado 

* Dados Censos 1991/2001 

** Estimativas de População Residente em 31/12/2009 

*** Projecções de População Residente em Portugal 2000-2050 NUTs III (revisão 2005) 

 

Nota metodológica: 

Ás projecções do INE para a população residente em Portugal 2000-2050 ao nível das NUT III, aplicou-

se, de forma a obter uma estimativa ao nível concelhio, a mesma distribuição observada na estimativa da 

População residente para 2009.  

 

Anos 1991* 2001* 2009** 2015*** 2020*** 2025*** 

Total – População: 157.589 159.576 162.592 167.231 168.207 171.465 

0-14 anos 39.266 31.245 26.058 27.424 26.263 28.173 

15-24 anos 31.711 26.229 21.368 19.396 18.979 18.550 

25-64 anos 74.140 85.779 95.172 95.577 94.067 91.750 

65+ anos 12.472 16.323 19.994 24.834 28.899 32.992 

 

Quadro 13 - Cenário elevado 

* Dados Censos 1991/2001 

** Estimativas de População residente em 31/12/2009 

*** Projecções de População residente em Portugal 2000-2050 NUTs III (revisão 2005) 

 

Nota metodológica: 

Ás projecções do INE para a população residente em Portugal 2000-2050 ao nível das NUT III, aplicou-

se, de forma a obter uma estimativa ao nível concelhio, a mesma distribuição observada na estimativa da 

População residente para 2009.   
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b) Criação e/ou reconversão de infraestruturas de apoio à terceira idade; 

 

c) Criação e/ou reconversão de equipamentos escolares (ver dossier “Carta Educativa”); 

 

- Incidência Territorial (freguesias): 

  a) A maior incidência populacional e a nuclearização das famílias (o nº médio de elementos por família 

é menor) verificam-se nas freguesias da área urbana, nas vilas e áreas adjacentes, provocando o 

aparecimento de novos alojamentos e equipamentos de utilização colectiva;    

 

2 - Competitividade, Atracção de Investimentos, Inovação e Conhecimento: 

  a) Estrutura do emprego concelhio: Predominância do Sector secundário e tendência para a terciarização; 

  b) Herança da 1ª vaga de industrialização; Reconversão de indústrias desactivadas;  

  c) Áreas industriais recentes bem estruturadas e Áreas industriais ou Indústrias dispersas localizadas em 

condições problemáticas; 

  d) Áreas industriais dispersas estruturadas/Micro - parques, em crescimento; Áreas de acolhimento 

empresarial; 

  e) Actividade turística (em franco crescimento); 

  f) Inovação tecnológica, ciência e conhecimento. 

 

3 - Estrutura do povoamento: 

  - Avaliação das tendências de urbanização (habitação/actividades/equipamentos de uso colectivo): 

  a) Polarização/Densificação;    

  b) Polarização/Dispersão; 

  c) Dispersão. 

 

- Pólos de centralidades geradores de desenvolvimento e mobilidade. O aparecimento de pólos capazes de 

absorver e fixar população é uma das características do povoamento disperso. Contudo, as politicas do 

ordenamento do território concelhio têm sido vocacionadas para a tentativa de uma maior concentração de 

habitação e equipamentos públicos e privados. Pretende-se, desta forma, rentabilizar investimentos, reduzir 

custos, conduzindo para uma crescente sustentabilidade do território. 
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IV. IDENTIDADE GEOGRÁFICA - Quadro natural 

 

1. Introdução 

O planeamento biofísico do território deve assumir uma posição privilegiada ao nível dos instrumentos de 

ordenamento do território.  

A complexidade dos processos biofísicos e ambientais, resultantes das profundas alterações ocorridas nas 

últimas décadas e decorrentes da natureza do crescimento urbano, deve levar a uma reflexão por parte dos 

planeadores sobre a importância das variáveis ecológicas do território e a sua integração nos instrumentos 

de ordenamento e gestão urbanística.  

Assim, as decisões a tomar no processo de planeamento territorial, de localização de loteamentos, 

urbanizações, equipamentos, infraestruturas, dependem em primeiro lugar das características físicas de cada 

sítio de implantação e dos impactos directos e induzidos que esta transformação espacial irá provocar. Este 

processo é sempre acompanhado por fenómenos de rejeição associados a diversas formas de degradação 

ambiental.  

Quer se trate de recursos naturais, quer seja da qualidade visual da paisagem, estamos perante elementos 

da biosfera com uma dimensão espacial e territorial própria que requerem um adequado conhecimento da 

dinâmica dos ciclos naturais e das suas diversas interdependências funcionais e ecossistémicas.  

Pretende-se determinar as bases para estruturação do modelo de desenvolvimento do território no sentido do 

desenvolvimento sustentável e para fundamentação da proposta de plano para o concelho, no horizonte de 

10 anos, para as questões de índole biofísica. 

Neste contexto, apresenta-se o estudo de caracterização biofísica (clima, morfologia do terreno, declives, 

exposições das vertentes, geologia, solos e aptidão, hidrografia, paisagem, fauna e flora) e ocupação do 

território, incluindo uma breve avaliação das principais situações de risco.  

 

2. Clima  

Trata-se de uma região com forte influência atlântica, traduzindo-se num clima de temperaturas amenas, 

com pequenas amplitudes térmicas e forte pluviosidade média.  

Os Invernos são frescos e os Verões moderados a quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês 

mais frio varia entre 2 e 4ºC, verificando-se durante 10/15 a 30 dias por ano temperaturas negativas. A 

temperatura máxima média do mês mais quente varia entre 23 e 32ºC, verificando-se durante 20 a 120 

dias por ano temperaturas máximas superiores a 25ºC. 
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Gráfico 1 – Temperaturas médias (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

As temperaturas médias mínimas e máximas registadas são de, respectivamente, 4,3ºC no mês de Janeiro 

e de 27,4ºC em Agosto. 

Os valores máximos e mínimos absolutos são de 39,3ºC também em Agosto e de –5,3ºC em Janeiro, 

respectivamente. 

A amplitude térmica anual ronda os 11ºC, o que propícia temperaturas matinais relativamente baixas com 

tendência a aumentar durante o dia, para voltar a diminuir progressivamente ao fim da tarde. A temperatura 

média anual corresponde a 14ºC. 

Anualmente, o número de dias com temperatura mínima inferior a 0ºC é de 12, sendo mais frequentes nos 

meses de Janeiro e Dezembro, e, com temperatura máxima superior a 25ºC, de 85 dias, mais frequentes 

nos meses de Verão. 

Sendo que o número de dias com uma temperatura mínima superior a 20ºC é pouco significativo (1,1 

dias), eles só podem ocorrer nos meses de Verão, dando origem às noites tropicais. 

 

Esta região apresenta elevados índices de precipitação devido à passagem de superfícies frontais, conjugadas 

com o efeito das montanhas, apresentando totais anuais de precipitação superiores a 1500 mm.  

Os valores médios de precipitação variam entre os 1400 e os 2000 mm por ano, Julho e Agosto são os 

meses com menor precipitação. A maior concentração de precipitação ocorre no mês de Dezembro (213,3 

mm) e a mínima em Julho (20,4 mm). O valor máximo diário foi de 103,5 mm em Dezembro.  
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Gráfico 2 – Precipitação mensal e preciptitação máxima diária (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

A frequência da precipitação ultrapassa os 300 dias. A frequência da precipitação verificada evidencia a 

ocorrência de chuvadas de grande intensidade (51,7 dias por ano). As precipitações com chuvas superiores 

a 0,1mm, registam-se em média 133,9 dias por ano, ao passo que em 117,6 dias por ano verificam-se 

precipitações inferiores a 1,0 mm. Apenas em 51,7 dias por ano se registam precipitações superiores a 10 

mm. 

 

É nos meses de Julho e Agosto que ocorre o período mais seco do ano (P<2T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Gráfico termopluviométrico (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
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O clima da região é considerado húmido dado os valores médios anuais observados de 81% às 9 horas, 

que diminuem ao longo do dia para 74% às 18 horas. O que mais sobressai é que a humidade relativa 

do ar é sempre superior ao início do dia (9 horas). 
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Gráfico 4 – Humidade relativa às 9h e 18h (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

Os valores médios de insolação variam na ordem das 2300 às 24 horas sendo a quantidade total de 

radiação solar inferior a 140Kcal/cm2. 

 

Relativamente à evaporação, o valor anual é de 846,5 mm, verificando-se os valores mais elevados deste 

parâmetro nos períodos com temperaturas superiores. O valor máximo registou-se no mês de Julho, com 

98,7 mm, e o valor mínimo no mês de Janeiro, com 46,7 mm. 
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Gráfico 5 – Evaporação (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

Verifica-se a ocorrência de nevoeiro durante cerca de 17 dias (17,2) ao longo de todo o ano com maior 

frequência nos meses de Verão. São os meses de Janeiro e Abril (0,6) em que a frequência de nevoeiro 

é menor. 
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Gráfico 6 – Número de dias com nevoeiro (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

É muito frequente na região a ocorrência de vertentes nebulosas, verificando-se o céu muito nublado 

(N<8) em 122,9 dias por ano. O céu pouco nublado (N<2) ocorre em média em cerca de 126 dias 

por ano e apresenta valores máximos nos meses de Verão (Julho e Agosto). 

0

2

4

6

8

10

1 2

1 4

1 6

1 8

J F M A M J J A S O N D

N º d ia s

m e s e s

 

Gráfico 7 – Número de dias com nebulosidade (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

A ocorrência de geadas verifica-se durante seis meses por ano (Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro 

e Dezembro), num total de cerca de 29 dias, com a máxima ocorrência no mês de Janeiro (9 dias).  
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Gráfico 8 – Número de dias com geada (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

A ocorrência de orvalho verifica-se em 133,7 dias ao longo do ano, sendo mais frequente nos meses de 

Julho e Agosto.  
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Gráfico 9 – Número de dias com orvalho (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

Os ventos dominantes são de Nordeste (20,6%), seguindo-se em importância o quadrante Sudoeste 

(8,6%). Nos meses de Inverno predominam ventos de Sul e Sueste, ao contrário dos meses de Verão 

em que se verificam ventos predominantes de Norte e Noroeste. Em termos das velocidades médias, os 

registos mais elevados são de 9,1 Km/h, correspondente ao quadrante Sul, e de 7,1 Km/h, correspondente 

a Sueste. A média anual da frequência de situações de calmaria (em que a velocidade do vento é inferior 

a 1 Km/h e sem rumo determinável) é de 46,2 e a velocidade média anual da velocidade do vento é de 

3,5 km/h. 
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Gráfico 10 – Velocidade média do vento (km/h) (Estação climatológica de Braga, 1961-1990) 

Fonte: Normais climatológicas (1961-1990), Posto Agrário de Braga 
 

Em suma, o clima é caracterizado por uma estação relativamente temperada e que corresponde ao período 

das chuvas. A época quente corresponde à estação seca. A amplitude térmica é fraca pois, mesmo na 

estação seca, o ar é húmido. Agosto é o mês em que a temperatura atinge a média mais elevada, 

Janeiro tem uma média de cerca de 9º a 10ºC. Aqui, também as chuvas ocorrem mais no Outono e 

Inverno, sendo os meses de Julho e Agosto considerados já secos. 

 

3. Contexto morfo-estrutural  

É no Maciço Hespérico, a mais velha unidade estrutural da Península Ibérica, onde predominam rochas 

graníticas e xistosas, que se localiza o concelho de Guimarães. 

Morfologicamente o concelho de Guimarães é, de uma forma genérica, rodeado a noroeste pelos Montes de 

Outeiro e Penedice, Sameiro e Falperra, a norte pela Senhora do Monte e a sudeste pela Santa Marinha e 

Santa Catarina (Penha). A sul localiza-se o vale do rio Vizela. De nordeste para sudoeste, dividindo o 

concelho, surge o rio Ave com o seu extenso vale, e um dos seus afluentes – rio Selho.  

O rio Ave é um elemento marcante do concelho de Guimarães, um eixo de convergência de um vasto 

número de cursos de água, constituído por uma densa malha de linhas de água, o que se traduz por uma 

enorme disponibilidade de recursos hídricos superficiais. Associado à orografia da região, permitiu individualizar 

o ”Vale do Ave” com características muito próprias. 

No que se refere à natureza geológica, Guimarães é fundamentalmente ocupada por rochas graníticas, 

principalmente pelo denominado Granito de Guimarães, com pequenos afloramentos de xistos a Noroeste e 

Sueste do concelho. Ao longo dos principais cursos de água (rio Ave, Vizela e Selho) encontram-se 

depósitos superficiais recentes constituídos por cascalheiras fluviais e argilas pouco espessas. 

 

 

 



figura 31
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Uma análise do mapa hipsométrico do concelho de Guimarães permite concluir acerca de uma das principais 

características do relevo desta área – a sua forte amplitude altimétrica, que corresponde a 536 metros, 

entre o ponto mais baixo (cerca de 77 metros no vale do rio Vizela) e o ponto culminante (613 metros 

na Serra da Penha). 

Uma parte significativa da área do concelho (42,5%) encontra-se entre os 100 e os 200 metros de 

altitude, enquanto que a superfície em que as altitudes são superiores a 400 metros é muito restrita 

(11,4%). A classe de altitudes mais baixas (0-100 metros) verifica-se em apenas 1% do território do 

concelho. A classe de altitudes intermédias (200 aos 400 metros) possui uma representatividade de cerca 

de 45% da área total do município (27,7% da classe dos 200 aos 300 metros e 17,4% dos 300 aos 

400 metros). 

De um modo geral, o concelho de Guimarães apresenta três unidades morfológicas que estruturam a 

paisagem e que assentam nos vales do rio Ave, Selho e Vizela, correspondentes à paisagem de menor 

altitude (77-300 metros) onde predominam sistemas agrícolas e onde se desenvolvem os sistemas 

urbanizados, assim como numa orla mais montanhosa (florestal) nas áreas limítrofes do concelho. Neste 

contexto morfológico salienta-se ainda a existência de um maciço montanhoso que se destaca pela sua 

altitude (613 metros) - a Serra da Penha. 
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Gráfico 11 – Distribuição de áreas por classe hipsométrica (%) 

Fonte: CMG 
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No concelho de Guimarães predominam vertentes com declives superiores a 7%, sendo que grande parte da 

área concelhia se situa entre os 7 os 15% (26,5%). As vertentes mais declivosas (declives superiores a 

25%) representam 26,4% do total do território municipal; 25,7% corresponde a áreas com declives que se 

situam entre os 15 e os 25%. A classe de declives entre 0 e 7% têm menor expressão no conjunto da 

área, correspondendo a 14,4% e, somente 7% corresponde a áreas planas.  

Verifica-se ainda que nos terrenos com maior altitude dominam declives mais elevados, normalmente 

superiores a 15%. Em áreas de menor altitude (inferior a 300 metros) predominam declives moderados e 

mais suaves. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Distribuição de áreas por classe de declive (%) 

Fonte: CMG 
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No concelho de Guimarães pode-se observar que 17% se encontra exposta a Norte. Os terrenos voltados a 

Sul representam aproximadamente 26,5% da área total do município. As vertentes expostas a Oeste 

representam cerca de 27,3% da área de estudo, enquanto que as que estão expostas a Este, dizem 

respeito a 22,2% dessa área. 

Acrescenta-se ainda o facto de, para áreas com declives muito fracos (menores que 7%) e que 

correspondem a cerca de 21,4% da área de estudo, a exposição traduz uma pequena inclinação da 

superfície, pois aí se verificam praticamente todas as exposições. 
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Gráfico 13 – Distribuição de áreas por exposição de vertentes (%) 

Fonte: CMG 
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Acrescenta-se ainda o facto de, para áreas com declives muito fracos (menores que 7%) a exposição 

traduz uma pequena inclinação da superfície, pois aí se verificam praticamente todas as exposições. 

A exposição solar das vertentes, juntamente com os seus declives contribuem para as diferenças na 

quantidade de insolação recebida. Assim, os declives suaves são favorecidos pelas fortes alturas do sol. Ao 

contrário, quando o sol se encontra a uma altura inferior privilegia vertentes de maiores declives e bem 

orientadas em relação ao sol. Mas não é só o declive que influencia a quantidade de insolação recebida. 

Também a orientação das vertentes é essencial. Deste modo, no hemisfério Norte, as vertentes orientadas a 

Sul são continuamente ensoalhadas, ao passo que as vertentes voltadas a Norte só recebem radiação 

directa quando a altura do sol é superior ao declive da vertente. 

 

4. Litologia 

A principal formação geológica do concelho de Guimarães é de natureza granítica e granodiorítica, que aflora 

em cerca de 57% do território. A nível mineralógico predominam a moscovite e sobretudo a biotite. Possui 

uma textura porfiróide devido à presença de fenocristais, por vezes de feldspatos potássico-sódicos, 

dispersos numa matriz granular grosseira. Este granito hercínico encontra-se ligeiramente fracturado, com 

duas direcções preferenciais: SW/NE e NW/SE. 

As rochas metamórficas ocorrem a NW, nas freguesias de Balazar, Longos e Briteiros (Santa Leocádia) e 

a SE, nas freguesias de Mesão Frio, Infantas, Abação (São Tomé), Gémeos, Calvos, Serzedo e São 

Faustino. Os depósitos sedimentares modernos de cobertura associam-se às principais linhas de água do 

território concelhio. 
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Depósitos de cobertura 

Cerca de 4% do território do concelho é ocupado por depósitos de cobertura constituídos por aluviões do 

holocénico que correspondem aos solos mais recentes associados aos leitos de alguns dos principais cursos 

de água (rio Ave, Vizela e Selho) e são fundamentalmente constituídos por areias e cascalheiras 

aluvionares que originam várzeas de terrenos agrícolas férteis no fundo dos vales e, com menor expressão, 

por areias caulínicas e cascalheiras. 

Metassedimentos do Paleozóico 

As rochas metassedimentares são as mais antigas que afloram no concelho sendo da idade Paleozóica, 

entre os períodos Silúrico e Devónico (sensivelmente à 400 milhões de anos). 

Estes metassedimentos encontram-se representados a NW/SE do concelho e são constituídos por xistos e 

metagrauvaques com raros níveis de metaquartzito, alóctone do Silúrico e por corneanas, nas orlas de 

metamorfismo de contacto, proporcionado pela intrusão dos granitos tardi-tectónicos, que foram sujeitos a um 

intenso aquecimento, dando origem a estas rochas de natureza considerável. 

Rochas Granitóides hercínicas 

As rochas graníticas representam cerca de 93% da área do concelho e encontram-se distribuídas por vários 

tipos de granitos cuja intrusão ocorreu durante ou a após a terceira fase de deformação hercínica. As 

rochas graníticas compreendem os seguintes tipos litológicos: 

Granitóides Ante a Sin-tectónicos  

- Granodiorito porfiróide biotítico de grão médio – granito de Sameiro que ocorre numa mancha que traça 

uma direcção NW/SE ao longo do concelho.  

Granitóides Tardi-tectónicos  

- Granito porfiróide biotítico de grão grosseiro, designado de granito de Guimarães, é a principal unidade 

geológica no concelho (56,9%). Quanto á sua formação, o granito de Guimarães é relativamente tardio, de 

idade de 285 milhões de anos (granitos tardi-hercínicos). Este granito ter-se-ia formado a uma grande 

profundidade, sendo resultante da diferenciação magmática a partir do manto, provavelmente por fusão seca 

da crosta e mistura de materiais básicos. 

Granitóides Tardi a Pós-tectónicos 

No concelho de Guimarães aparecem granitos Tardi a Pós-tectónicos (Ordovícico Inferior a Ordovícico 

Superior) e correspondem a: Leucogranito moscovítico biotítico, de grão fino - Granito de Briteiros (ocorre 

em 5,6% do território); Monzogranito de duas micas, grão fino a médio - Granito de Gonça (surge em 

9,6% do concelho); Monzogranito biotítico de grão médio - Granito de Agrela (ocorre em 8,9% do 

território); Monzogranito biotítico, porfiróide de grão médio (ocorre em apenas 1,1% do território concelhio); 

Granodioritos e quartzomonzodioritos de grão fino a médio (surge somente em 0,8% do território). 

Rochas filonianas 

No concelho existem diversas rochas filonianas intrusivas nos granitos hercínicos da região, encaixadas em 

fracturas provocadas pelas últimas acções da orogenia hercínica. São mais frequentes a Norte, onde as 

falhas são mais abundantes, embora surjam também na parte oriental do limite do concelho. Em termos 

globais, existem filões de quartzo, de rochas doleríticas e filões e massas aplitícas e pegmatíticas.  
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Este tipo de filões apresentam direcções preferenciais NE-SW. 

 

 
 

Gráfico 14 – Distribuição de áreas por tipos de litologia 

Fonte: INETTI, 1986; 2000 
 

Téctonica  

A nível tectónico, o concelho de Guimarães é atravessado por várias linhas de fractura espalhadas por todo 

o território, associadas às principais elevações montanhosas. 

As mais importantes linhas de fractura recortam o concelho com direcções essencialmente SW/NE e 

NW/SE, destacando-se o vale de fractura de Atães - Mesão Frio - Fareja. 

Nas orlas de metamorfismo de contacto são visíveis alinhamentos de fractura com direcção SSE/NNW. 

Estas falhas determinam zonas de esmagamento que favoreceram a erosão e, consequentemente, 

condicionam o traçado geral de alguns cursos de água.  

 

Património geológico e recursos geológicos e hidrogeológicos 

No domínio do Património Geológico, o concelho apresenta aspectos de relevância a nível regional e 

nacional, embora não se encontre classificado como tal. O local conhecido como Penha é um importante 

local de interesse geológico de conteúdo Petrológico (mineralogia e texturas dos granítos) e Geomorfológico, 

apresentando magníficos aspectos de morfologia granítica, as penhas, que dão o nome ao local. O 

panorama que se observa do alto da Penha para além da importância turística que lhe é reconhecida 

permite também a observação dos aspectos da geomorfologia da região. Também o afloramento granítico de 

Picote, na freguesia de Sta. Leocádia de Briteiros constitui importante local de interesse geológico com 

elevado interesse mineralógico, petrológico, geoquímico, tectónico-estrutural e didáctico que levou á sua 

inventariação e caracterização no Inventário de Sítios com Interesse Geológico do INETI. O afloramento 

corresponde a uma exposição magnífica de superfícies graníticas que ocorrem no granodiorito, biotítico, 

porfiróide, de grão médio (Granito de Sameiro). Os aspectos mineralógicos, texturais e tectónicos do granito 

são observáveis em 90% do afloramento que ocupa uma área de cerca de 2 ha. Os grandes cristais de 

ortoclase, normalmente com macla de carlsbad, destacam-se pelo seu tamanho, chegando a atingir mais de 
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20 cm. O afloramento tem sido objecto de estudos pelo Departamento de Ciências da Terra da 

Universidade do Minho, sendo reconhecido o seu alto interesse científico, constituindo local de visita 

obrigatória em congressos e reuniões científicas na área da geologia. 

Também a ocorrência de antigas explorações mineiras na Serra de Lombão (Sameiro), em filões de 

quartzo com mineralização em W (volfrâmio), constitui um importante recurso geológico do concelho. Estas 

pequenas explorações, que foram objecto de concessões mineiras provisórias para volfrâmio nos anos 40, 

apresentam trabalhos mineiros de reduzida dimensão. 

Quanto à exploração de pedreiras, existem algumas áreas de exploração consolidada e complementares 

relativamente às unidades já em exploração. A exploração de granitos realiza-se para fins específicos: 

granitos industriais, que correspondentem aos monzogranitos de duas micas de grão fino a médio que 

abrangem as pedreiras das freguesias de Gondomar, Gonça e Airão (S. João Batista) e granitos para 

rocha ornamental, já dominantemente explorados, e que correspondem aos monzogranitos, biotíticos, 

porfiróides, de grão grosseiro (granito de Guimarães). 

A exploração foi efectuada essencialmente nas grandes bolas de granito que ocorrem à superfície existindo 

também referenciadas algumas pedreiras em afloramentos graníticos em flanco de encosta. Foram exploradas 

duas variedades de granito de diferente coloração e com diferentes designações comerciais: Cristal Amarelo 

e Cristal Azul. 

Também o granodiorito, porfiróide, biotítico, de grão médio (Granito de Sameiro) foi objecto de exploração 

como rocha ornamental, tendo a designação comercial de Grande Cristal. As pedreiras para exploração 

destes granitos encontram-se hoje abandonadas. Apesar de existirem no Norte do País inúmeros edifícios 

que utilizaram este tipo de materiais de revestimento e da sua boa qualidade, evidenciada pelas respectivas 

características técnicas, a sua utilização varia no decurso dos tempos com a mudança de padrões estéticos, 

um pouco como a moda, sendo hoje em dia pouco procurados. Também com utilização como rocha 

ornamental são explorados os monzogranitos de duas micas de grão fino a médio que abrangem as 

pedreiras das freguesias de Gondomar, Gonça e Airão (S. João Batista). Estes granitos com designação 

comercial de Cinzento S. Torcato ou Azul Braga são explorados essencialmente como granitos industriais.  

No que diz respeito aos recursos hidrogeológicos, destacamos as águas termais das Caldas das Taipas, que 

se situam numa áreas de relevo pouco acentuado, correspondente á baixa aluvionar do vale do rio Ave e 

os afluentes ribeira da Canhota e rio de Agrela. A determinação das condições de emergência da água 

mineral está relacionada essencialmente com a existência de fracturas/falhas com andamento N15º±W; 

70º±10ºE e a sua conjugação com as fracturas N70º±10º, sub-verticais. 
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5. Hidrologia e hidrografia 

O concelho de Guimarães integra-se, na totalidade da sua área, na bacia hidrográfica do Ave, que possui 

uma área total de 1390 Km2. Esta é limitada a norte pela bacia do Cávado, a leste pela bacia do Douro 

e a sul pelas bacias do Leça e do Douro.  

Na região coberta pela bacia do rio Ave ocorrem formações com idades que vão do Quaternário recente 

(Holocénico) até ante-ordovícicas. As formações mais recentes são constituídas pelos aluviões dos rios e 

de outras linhas de água e pelas areias de praia e de duna que se encontram junto ao litoral. 

Existem alguns terraços fluviais mais antigos, plistocénicos, que ocorrem em níveis elevados em relação aos 

cursos actuais das principais linhas de água, nomeadamente do rio Ave. São formações detríticas, de origem 

fluvial e de natureza essencialmente arenosa, argilosa e conglomerática. 

O rio Ave percorre cerca de 100 km desde a sua nascente (Serra da Cabreira) até à sua foz (Vila do 

Conde). Os seus principais tributários são na sua margem esquerda o rio Vizela e, na sua margem direita 

o rio Este. 

No concelho de Guimarães, as linhas de água mais representativas do Ave são o rio Vizela e o rio Selho, 

sendo de referir a elevada densidade de linhas de água existentes, associada a declives suaves e 

perturbações de escoamento que originam zonas com drenagem deficiente traduzido por longos períodos de 

encharcamento e, na ocorrência de cheias em determinadas áreas durante a estação do Inverno. 

Cerca de 10 km a montante da foz do Vizela, desagua no Ave um outro afluente da margem esquerda, o 

rio Selho, cujo caudal é o resultado da reunião de vários ribeiros que atravessam Guimarães, para os quais 

são drenados caudais apreciáveis de águas residuais industriais e parte dos esgotos domésticos da cidade. 

O rio Selho, corre nos seus troços inicial e final em terrenos acidentados, mas na sua parte intermédia o 

declive não ultrapassa os 0,5%. 
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6. Solos 

Atendendo a classificação proposta pela Direcção Regional de Agricultura de Entre o Douro e Minho, 

podemos distinguir, na área do concelho de Guimarães, as seguintes unidades pedológicas: Antrossolos, 

Cambissolos, Fluvissolos, Leptossolos e Regossolos. 

4 6 ,4

0 ,3

1 1 ,5

0 ,2

1 8 ,2

A n tro s s o lo s C a m b is s o lo s F lu v is s o lo s L e p to s s o lo s R e g o s s o lo s

   
 

Gráfico 15 – Distribuição de áreas por classe de solos 

Fonte: DRAEDM, 1995 
 

1. Antrossolos - São o tipo de solos que pela actividade humana, sofreram uma modificação profunda 

através de cortes ou escavações, regas contínuas, soterramento de horizontes, entre outras acções. Houve 

um soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou perfuração dos horizontes 

superficiais. Este tipo de unidade subdivide-se em: 

Antrossolos Cumúlicos: 

 dístricos [ATcd]: com um grau de saturação em bases (pelo acetato de amónio) inferior a 50%, 

pelo menos entre 20 e 50 cm de profundidade. O perfil é do tipo Ap1-Ap2-2C ou Ap1-Ap2-Ab-

Bb ou Ap1-Ap2-Ab-C: o horizonte Ap1 com 20/35 cm, pardo escuro ou pardo, franco ou franco-

arenoso; horizonte Ap2 até 50/135 cm, pardo ou pardo escuro, franco ou franco-arenoso; substrato 

constituído por perfil soterrado (Ab-Bb-C, Ab-Bb, Ab-C, Ab-C-R), por material de origem 

coluvionar (2C) ou da alteração da rocha subjacente (2C, 2C-2R), a partir de 50/135 cm; os 

horizontes Ap1 e Ap2 podem incluir artefactos diversos. 

O enriquecimento em bases do complexo de troca (sobretudo em cálcio) é uma consequência 

evidente da acção do homem através de cultivo intensivo de longa data. Por esse facto os solos 

apresentam grau de saturação mais elevado no solo superficial (Ap1) que os solos de materiais 

equivalentes não cultivados, atingindo excepcionalmente valores superiores a 50%. 

Este tipo de solos está predominantemente assente sobre os granitos e ocupam 46,4% do território do 

concelho de Guimarães. 
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2. Cambissolos - São solos formados a partir de materiais transportados pelo “homem”, constituindo 

coberturas antrópicas, em geral sobre materiais provenientes da alteração de rocha subjacente de litologia 

semelhante, na parte inferior de encostas socalcadas e, por vezes, sobre materiais coluvionares em bases 

de encostas e fundos de vales. Este tipo de unidade subdivide-se em: 

Cambissolos dístricos: 

 pardacentos [CMdp]: Cambissolos tendo um horizonte A ócrico e um grau de saturação em bases 

(pelo acetato de amónio) menor que 50%, pelo menos entre 20 e 50 cm a partir da superfície; 

sem propriedades vérticas; sem propriedades ferrálicas no horizonte B câmbico; sem propriedades 

gleicas até 100 cm a partir da superfície; sem congelação permanente (“permafrost”) até 200 cm 

da superfície. 

Os cambissolos dístricos pardacentos possuem horizonte B câmbico não crómico. O perfil é do tipo 

A-B-C-R, A-B-C, A-B-R ou A-B-2C: horizonte A com 10/50 cm, pardo ou pardo escuro, 

franco ou franco-arenoso e por vezes francolimoso ou arenoso-franco, com algum a bastante 

material grosseiro; horizonte B câmbico até 45/110 cm, não crómico, franco ou franco-arenoso e 

por vezes franco-limoso, com algum a bastante material grosseiro; horizonte C até 60/150 cm, 

constituído por material grosseiro da desagregação de rocha subjacente com alguma terra, ou 

sedimentos detríticos não consolidados mais ou menos alterados; rocha contínua e coerente (R) a 

profundidade abaixo de 50/60 cm ou substrato constituído por perfil soterrado (2Ab-2Bb/2Ab-2Bb-

2C). 

Cambissolos húmico-úmbricos: 

 pardacentos [CMup]: Cambissolos com horizonte A úmbrico e horizonte B não crómico. O perfil é 

do tipo A-B-C-R, A-B-C, A-B-R ou A-B-2C: horizonte A com 20/60 cm, pardo escuro, 

franco-arenoso ou franco, por vezes franco-limoso, com algum a muito material grosseiro; horizonte 

B câmbico até 40/150 cm, não crómico, franco ou franco-arenoso, por vezes franco-limoso, com 

algum a muito material grosseiro; horizonte C proveniente da alteração de rocha subjacente com 

muito material grosseiro e alguma terra fina, ou por material de coluviação de encostas, depositado 

em fundos de vales coluvionares ou em bases de encostas adjacentes; o “solum” pode ter-se 

formado a partir de uma cobertura antrópica (CMup.g4). 

Pela observação do gráfico 15 podemos verificar que estes solos ocupam apenas 0,3% do concelho.  

Fluvissolos - São solos que apresentam propriedades flúvicas, com formação a partir de depósitos 

aluvionares e com um único horizonte A ócrico (pouco desenvolvido) ou mólico (orgânico, com estrutura 

grumosa, saturado em bases, matéria orgânica superior a 1%) e a presença de material sulfídrico até 125 

cm da superfície. No concelho de Guimarães, este tipo de unidade subdivide-se em: 

Fluvissolos dístricos: 

 gleicos [FLdg]: com propriedades gleicas a menos de 100 cm a partir da superfície. O perfil é 

do tipo A-C: horizonte A com 15/25 cm, pardo escuro ou cinzento e pardo ou cinzento escuro, 

franco ou francoarenoso, sem material grosseiro e horizonte C franco ou franco-arenoso, até 150 
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cm ou mais de profundidade, com propriedades gleicas a menos de 100 cm a partir da 

superfície. Unidades Pedológicas: em aluviões recentes. 

 medianos ou normais [FLdm]: não apresentam textura grosseira contínua nem propriedades 

hidromórficas (gleicas ou estágnicas) desde a superfície até, respectivamente, 50 e 100 cm de 

profundidade. Unidades Pedológicas: em aluviões recentes. 

A sua localização no concelho de acordo com a figura observa-se junto dos principais cursos de água, o 

rio Ave, rio Vizela e rio de Selho. Em termos de ocupação, representa cerca de 11,5% do concelho. 

Correspondem a baixas aluvionares, planas ou de declives suaves, de drenagem moderada sendo 

normalmente aproveitadas para utilização agrícola intensiva. 

3. Leptossolos - São solos limitados em profundidade, até 30 cm a partir da superfície, por rocha 

contínua e dura ou material muito calcário ou uma camada cimentada contínua ou com menos de 20% de 

terra fina até 75 cm a partir da superfície; não tendo outros horizontes de diagnóstico além de um A 

mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem um horizonte B câmbico. No concelho, este tipo de unidade 

subdivide-se em: 

Leptossolos: 

 dístricos [LPd]: São leptossolos com um horizonte A ócrico e um grau de saturação em bases 

(pelo acetato de amónio) menor que 50%, pelo menos em alguma parte do solo; sem rocha 

dura ou camada cimentada contínua até 10 cm a partir da superfície. O perfil normal é do tipo 

A-C-R ou A-R: horizonte A com 10/30 cm, pardo ou pardo escuro, arenoso-franco, franco-

arenoso, franco ou franco-limoso, frequentemente com bastantes elementos grosseiros (por vezes 

cascalhento); sobre horizonte C constituído por material da desagregação de rocha subjacente, em 

geral grosseiro, e terra fina semelhante à superior em pequena proporção e/ou rocha contínua e 

dura a partir de 10/30 cm de profundidade. 

Este tipo de solos está predominantemente assente nas proximidades dos principais cursos de água e dizem 

respeito a cerca de 0,2% do território do concelho de Guimarães. 

4. Regossolos - São solos de materiais não consolidados, com exclusão de materiais com textura mais 

grosseira que franco-arenosa ou com propriedades flúvicas, não tendo outro horizonte de diagnóstico além 

de um A  úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em 50 cm a partir da superfície; sem características 

de diagnóstico para vertissolos ou antrossolos; sem propriedades sálicas. No concelho, este tipo de unidade 

subdivide-se em: 

Regossolos: 

 dístricos normais (ou órticos) [RGdo]: formados a partir de sedimentos detríticos não 

consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales, de depósitos de vertente em 

encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e desagregação de rocha dura subjacente. 

O perfil normal é do tipo A-C e por vezes A-C-R: horizonte A com 10/50 cm, franco ou 

franco-arenoso e por vezes arenoso-franco; horizonte C até 50/150 cm, franco, franco-arenoso e 

por vezes arenoso-franco ou franco-limoso de material da alteração e desagregação de rocha 



 

 
120 

subjacente, de depósitos de vertente em encostas declivosas, de coluviões de base de encosta e 

fundos de vales ou de sedimentos detríticos não consolidados; sobre rocha dura e contínua, leito 

de pedras subangulosas a roladas de quartzo e/ou rocha, rocha detrítica pouco consolidada (pré-

conglomerado) ou estrato argiloso pouco permeável frequentemente com características estágnicas. 

Unidades Pedológicas (famílias e séries): RGdo.g - em materiais de granitos e rochas afins: 

RGdo.t - em sedimentos detríticos não consolidados, em terraços fluviais. 

 úmbricos normais (ou órticos) [RGuo]: desenvolvidos a partir de regolitos relativamente espessos 

resultantes da arenização profunda de xistos, granitos, quartzodioritos ou granodioritos, ou 

correspondentes a sedimentos detríticos não consolidados (em terraços fluviais), coluviões de 

bases de encostas e fundos de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas. O perfil 

normal é do tipo A-C e por vezes A-C-R: horizonte A com 20/75 cm, franco-arenoso, franco 

e por vezes arenoso-franco; horizonte C constituído por material da alteração e desagregação de 

rocha subjacente, de depósitos de vertente em encostas declivosas, de coluviões de bases de 

encostas e fundos de vales ou de sedimentos detríticos não consolidados; frequentemente sobre 

rocha dura e contínua a profundidade superior a 50 cm. Unidades Pedológicas (famílias e 

séries): RGuo.g - em materiais de granitos e rochas afins. 

Pela observação do gráfico 15 podemos verificar que estes solos ocupam 18,2% do território do concelho. A 

maioria dos regossolos incidem sobre as áreas de granito, podendo no entanto, ocorrer em áreas de vale 

mais estreitos, integrando coluviões de fundos de vale e de bases de encostas. 
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7. Caracterização das unidades fisiográficas detalhadas 

Em termos fisiográficos e geomorfológicos, a partir do topo dos pontos mais alto do território concelhio, 

desenvolvem-se zonas de encosta com relevo acidentado, onde se formam as linhas de água que terminam 

nos principais cursos de água, em vale quase sempre aberto, orientado normalmente a Sudoeste ou 

respectivas colaterais onde se formam progressivamente áreas de inundação aluvionar de terras chãs 

ribeirinhas, correspondendo a: 

 Baixas aluvionares em geral planas, com declives muito suaves; normalmente com inundações de 

ocorrência ocasional e drenagem moderada a imperfeita; normalmente com aproveitamento agrícola 

bastante intensivo. 

 Baixas aluvionares mais frequentemente plano-côncavas; drenagem pobre ou muito pobre e lençol 

freático próximo da superfície (a menos de 150-200 cm) ao longo de todo o ano; aproveitadas 

normalmente em matos de espécies ripícolas ou para culturas arvenses (milho). 

 Terraços fluviais relativamente recentes e baixos, embora a níveis superiores aos das formações 

aluvionares actuais; correspondem a superfícies planas ou plano-côncavas com declives muito suaves; 

em geral não inundáveis e com drenagem moderada; em função dos materiais dominantes consideram-

se as seguintes subunidades: com maior influência de materiais com origem em granitos. 

Na envolvente predominam terras de granitos ou rochas afins com drenagem moderada e por vezes 

imperfeita e com aproveitamento agrícola correspondem a três situações fisiográficas distintas, a saber: 

 Com predomínio de formas côncavas ou plano-côncavas, declives em geral inferiores a 8% e socalcos 

de patamares largos; drenagem moderada e por vezes imperfeita; Com predomínio de formas convexas 

ou plano-convexas e declives mais frequentemente inferiores a 8-10%, mas com alguma frequência 

também superiores (até 12-15%); com socalcos definindo patamares médios e menos vezes largos; 

drenagem boa; 

 Superfícies moderadamente onduladas, com declives mais frequentemente entre 8-10 a 15%, mas com 

alguma frequência também em declives entre 5-6 a 8-10%; grande domínio de patamares médios; 

drenagem boa. 

Verifica-se ainda terras com aproveitamento agrícola alternando com áreas de ocupação social (zonas com 

residências e quintais ou pequenas quintas anexas); com socalcos de patamares médios ou largos, 

correspondendo em geral a situações predominantemente convexas, em lombas com declives até 12-15%. 

 

8. Aptidão agrícola dos solos 

Define-se, na carta de aptidão o uso óptimo para cada unidade de terra, atendendo a considerações de 

ordem física e económica e à conservação dos recursos do meio para usos futuros. 

De acordo com a Carta de Aptidão da Terra para a Agricultura da DRAEDM, apesar de ser possível 

identificar áreas com aptidão agrícola moderada (27%) e de aptidão agrícola marginal (4%), no concelho 
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de Guimarães predominam solos com aptidão agrícola elevada (39%), correspondendo, fundamentalmente, 

aos vales aluvionares dos principais cursos de água. 

Cerca de 6,3% dos terrenos não apresentam aptidão agrícola e associam-se, essencialmente, às áreas de 

relevo mais acidentado.  

O concelho de Guimarães possui boas capacidades produtivas para a agricultura determinadas pelas 

condições favoráveis (variáveis) à prática agrícola em mais de metade do seu território. 
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9. Fauna  

A fauna existente no concelho de Guimarães, é constituída por uma comunidade relativamente diversificada, 

onde se podem encontrar espécies de interesse ecológico, pelo que a adopção de medidas conservacionistas 

é indispensável. 

Apresenta-se a lista de vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos) presentes na área do 

concelho. 

No quadro 1 é apresentada a lista de vertebrados terrestres (Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos, Peixes) 

presentes no concelho. Indica-se o respectivo estatuto de conservação de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal. 

 

 Estatuto de Conservação Frequência 

ANFÍBIOS   

Salamandra-de-pintas (Salamandra salamandra) NA/III PF 
Salamandra-lusitana (Chioglossa lusitanica) K/II PF 
Tritão-marmorado (Trituras namoratus) NA/III F 
Tritão-de-ventre-laranja (Trituras boscai) NA/III PF 
Discoglosso (Discoglossus galganoi) NA/II PF 
Sapo-parteiro (Alytes obstectricans) NA/II PF 
Rã-ibérica (Rana iberica) NA/III F 
Rã-verde (Rana perezi) NA/III  
Sapo (Bufo bufo) NA/III F 
Sapo-corredor (Bufo calamita) NA/II  

RÉPTEIS   

Largatixa-ibérica (Podarcis hispanica) NA/III PF 
Lagartixa de Bocage (Podarcis bocage) NA/III PF 
Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) NA/III PF 
Sardão (Lacerta tepida) NA/II PF 
Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) NA/II PF 
Cobra-de-pernas-de-três-dedos (Chalcides chalcides) NA/III PF 
Cobra-de-pernas-de-cinco-dedos (Chalcides bedriagai) NA/III PF 
Licranco (Anguis fragillis) NA/III PF 
Cobra-austríaca (Coronella austriaca) NA/II PF 
Cobra-bordalesa (Coronella girondica) NA/III PF 
Cobra-de-escada (Elaphe scalaris) NA/III PF 
Cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) NA/III PF 
Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) NA/III PF 
Cobra-de-água-viperina (Natrix maura) NA/III PF 
Víbora-cornuda (Vipera latastei) l/l PF 

AVES   

Mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis) NA/II PF 
Pato-real (Anas platyrhinchos) NA/III PF 
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) V/ll PF 
Açor (Accipiter gentilis) I/II PF 
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Gavião (Accipiter nisus) I/II PF 
Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) NA/II F 
Peneireiro (Falco tinnunculus) NA/II PF 
Perdiz (Alectoris rufa) NA/III F 
Codorniz (Coturnix cortunix) NA/III PF 
Galinha-de-água (Gallinula chloropus) NA/III PF 
Abibe (Vanellus vanellus) NA/III PF 
Galinhola (Spolopax rusticola) K/lll PF 
Narceja (Gallinago gallinago) R/lll PF 
Pombo-torcaz (Columba palumbus) NA/III PF 
Rola (Streptopelia turtur) V/ll MF 
Rola-turca (Streptopelia decaoto) NA/III F 

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

MAMÍFEROS   

Musaranho-de-dentes-vermelhos (Sorex granarios) NA/III PF 
Musaranho-de-água (Neomys anomalus) NA/III PF 
Musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula) NA/III MF 
Toupeira (Talpa occidentalis) NA F 
Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) V/ll PF 
Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) NA MF 

Rato-de-água (Arvicola sapidus) NA PF 
Rato-cego-lusitano (Microtus lusitanicus) NA PF 
Rato-cego (Microtus agrestis) NA PF 
Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) NA MF 
Ratazana (Rattus rattus) NA MF 
Ratazana-de-água (Arvicola sapidus) NA PF 
Rato-caseiro (Mus musculus) NA MF 
Rato-das-hortas (Mus spretus) NA PF 
Leirão (Elyomis quercinus) NA/III F 
Raposa (Vulpes vulpes) NA MF 
Doninha (Mustela nivalis) NA/III PF 
Fuinha (Martes foina) NA/III PF 
Texugo (Meles meles) NA/III PF 
Gineta (Genetta genetta) NA/III PF 
Javali (Sus scrofa) NA PF 
PEIXES   
Achigã (Micropterus salmoides) NAP PF 
Barbo (Barbus bocagei) NT F 
Boga (Chondrostoma polylepis) NT F 
Carpa (Cyprinus carpio) NAP F 
Escalo-do-Norte (Leusciscus carditeitii) NT F 
Enguia (Anguilla anguilla) NAP PF 
Lúcio (Esox lucius) CT MF 
Perca-sol (Lepomis gibbosus) NAP PF 
Ruivaco (Rutilus macrolepidotus) I PF 
Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss) NAP MF 
Truta-marisca (Salmo trutta) V MF 
Truta-de-rio (Salmo trutta) NT MF 
 

Quadro 14 - Lista de vertebrados presentes no concelho de Guimarães 
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Estatuto de Conservação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Serviço Nacional de 

Parques e Conservação da Natureza): 

V (Vulnerável) - Taxa que entrarão na categoria em perigo num futuro próximo se os factores limitantes 

continuarem a existir. 

I (Indeterminado) - Taxa que se sabe pertencerem as categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas cuja 

informação existente é insuficiente para decidir em que categoria devem ser incluídos. 

K (Insuficiente conhecido) - Taxa que se suspeita estarem ameaçadas, mas não se tem a certeza devido 

a falta de informação. 

NA (Não Ameaçado) - Taxa que não incluem em nenhuma das categorias anteriores. 

NAP (Não Aplicável) 

NT (Não Ameaçado) 

CT (Comercialmente Ameaçado) 

 

Situação legal dos taxa relativamente aos anexos da Convenção de Berna Convenção Relativa à Protecção 

da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Decreto-Lei nº 95/81, de 23 de Julho): 

II - Espécies estritamente protegidas 

III - Espécies protegidas 

Grau de frequência das espécies no concelho: 

PF – Pouco Frequente 

F – Frequente 

MF – Muito Frequente 

 

10. Flora  

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

altitude, caracterizando uma paisagem bastante compartimentada.  

 

Espaços Florestais 

A área florestal do concelho de Guimarães é bastante extensa, abrangendo cerca de 32,4% do território 

concelhio (78,4 km2). Caracteriza-se como bastante homogénea, sob o ponto de vista da diversidade de 

espécies, com um elevado grau de combustibilidade e minifundiária de propriedade. 

As freguesias que se encontram mais densamente florestadas e que na estação seca são mais atingidas por 

incêndios florestais são: Abação; Arosa; Atães; Balazar; Briteiros S. Salvador; Briteiros Sta Leocádia; Costa; 

Gonça; Gondomar; Infantas; Longos; Rendufe; Sande S. Clemente; S. Torcato e Souto S. Salvador. 

Os espaços florestais do concelho de Guimarães caracterizam-se pelo predomínio de povoamentos mistos de 

pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), matos e zonas agrícolas, 

habitualmente com situações de vegetação espontânea. O carvalhal corresponde à vegetação climática da 

região. No sub-bosque da floresta mista de pinheiro e eucalipto dominam algumas arbustivas de matos, tais 
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como a urze roxa (Erica cinerea L) e a queiroga (Erica umbellata L.), o tojo arnal (Ulex europaeus L.) 

e o tojo molar (Ulex minor Roth.). No estrato herbáceo as espécies mais comuns são a violeta (Viola 

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

(L.) Kuhn), o sargaço peludo (Cistus psilosepalus Sweet.) e os jacintos dos campos (Hyacinthoides 

hispanica L.). 

Relativamente às espécies autóctones mais frequentes identifica-se a presença de carvalho-alvarinho 

(Quercus robur L.), azereiro (Prunus lusitanica L.), medronheiro (Arbutus unedo L.) e gilbardeira 

(Ruscus aculeatus L.). Regista-se também, com menos frequência, a presença de carvalho-negral 

(Quercus pyrenaica Willd.), azevinho (Ilex aquifolium L.), teixo (Taxus baccata L.) e mirtilho (Vaccinium 

myrtillus L.), assim como pequenas manchas de sobreiro (Quercus suber L.) (ameaçadas actualmente) e 

pinheiro manso (Pinus pinea L.).  

Quanto às espécies alóctones salienta-se a presença do castanheiro (Castanea sativa Mill.) e da faia 

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

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

a acácia-de-espigas (Acacia longifolia (Andrews) Willd.), a acácia-austrália (Acacia melanoxylon R. Br.), 

a falsa-acácia (Robinia pseudoacacia L.) e o ailanto (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). O 

aparecimento destas espécies ocorre sobretudo devido aos incêndios florestais e à inexistência de uma 

gestão silvícola, originando composições com grande susceptibilidade à deflagração e propagação de 

incêndios.  

Nas galerias ripícolas situadas ao longo das linhas de água que atravessam o concelho surgem formações 

arbóreas muito importantes na conservação das margens, bem como todo o ecossistema em que nelas se 

desenvolve. Apresentam-se como corredores de vegetação natural com espécies de crescimento espontâneo 

de sensibilidade ecológica elevada. 

Como espécies arbóreas mais frequentes nas zonas de veiga salienta-se o choupo-negro (Populus nigra 

L.) como espécie predominante, o amieiro (Alnus glutinosa L.), a figueira (Ficus carica L.), o freixo 

(Fraxinus angustifolia Vahl), a cerejeira-brava (Prunus avium L.), o salgueiro-branco (Salix alba var. 

vitellina L.), a borrazeira-negra (Salix atrocinerea Brot.), o salgueiro-chorão (Salix babylonica L.) e o 

sabugueiro (Sambucus nigra L.). 

As principais espécies infestantes são a acácia (Acacia dealbata Link), a austrália (Acacia melanoxylon R. 

Br.), o ailanto (Ailanthus altíssima (Mill.) Swingle) e a tintureira (Phytolacca americana L.). 

Como factores de preocupação ecológica destacam-se o aumento acentuado das populações de eucalipto, o 

que ocorre principalmente em detrimento do pinheiro-bravo, e a diminuição do carvalhal em área florestada. 

Deste modo, a recuperação de carvalhais, ou a sua regeneração natural, deve constituir uma medida 

prioritária para a protecção e recuperação dos solos degradados, o aumento da biodiversidade (consequente 

desenvolvimento de fauna silvestre e cinegética) e a valorização da paisagem, diminuindo o risco de 

incêndio. 
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11. Paisagem 

O rápido crescimento económico verificado nos últimos anos conduziu a grandes alterações na paisagem 

minhota, nomeadamente no que respeita a paisagem agrícola e urbana, bem como a dimensão e 

composição das áreas de floresta. Hoje em dia, o que temos é uma paisagem mista agrícola e urbana, 

com uma rede viária bem demarcada, extremamente humanizada, fruto de passado em que as actividades 

socio-económicas modificaram drasticamente a paisagem.  

Nas zonas de vale ou planície, os campos agrícolas dão lugar a zonas urbanas, o abandono da agricultura 

é uma realidade e a continuidade paisagística é quebrada pelo crescimento dos aglomerados urbanos. 

Também aqui o domínio público hídrico por vezes não é respeitado, havendo construções sobre linhas de 

água ou então linhas de água parcialmente canalizadas como é o caso da ribeira de Couros. 

No que respeita a estes habitats naturais, existe na região um elevado grau de influência humana, que se 

traduz na quase total substituição da vegetação espontânea por campos de cultura ou por floresta de 

plantação, bem como vegetação infestante.  

A área geográfica correspondente ao concelho de Guimarães apresenta sistemas paisagísticos diferenciados, 

resultado de uma longa e intensa ocupação humana, condicionada por condições físicas particulares, quer 

em termos de relevo, quer em termos de clima. 

A identificação das unidades de paisagem está directamente relacionada com a interpretação que fazemos do 

território, de tudo que nos rodeia agrupando sensorialmente os valores ambientais e ecológicos semelhantes. 

A maneira como agrupamos elementos similares que se relacionam e permitem ter uma leitura clara do 

território, torna mais fácil a tarefa de o compreender. Contudo, essa homogeneidade não é linear, há uma 

heterogeneidade nessas unidades que as torna ricas, interessantes e diversificadas tendo, por vezes, 

indefinidos os seus limites. 

Tendo as classes de altitude como ponto de partida, facilmente se encontram outros pontos de ligação que 

definem unidades distintas. O património natural da bacia do Ave, identificado e interpretado num trabalho 

extensivo elaborado pela Universidade do Minho6, é bastante rico e diversificado. 

O referido estudo revela que a distribuição e proporção relativas destas unidades básicas está primariamente 

dependente do relevo, que por sua vez influencia as condições climáticas. 

No entanto, considerando a indefinição quanto aos limites das áreas propostas, procedeu-se a ajustamentos 

com base na altitude, na morfologia do relevo e na rede hidrográfica principal. Podemos distinguir três 

unidades de paisagem diferentes: as Terras Altas, as Terras de Transição e as Terras Baixas do Vale do 

Ave. 

 

O concelho de Guimarães é caracterizado por um povoamento disperso, em que as habitações se encontram 

disseminadas pelos solos agrícolas em relação estreita com a terra cultivada, desenvolvendo-se ao longo das 

veigas dos principais cursos de água. 

Para além da ocupação humana, os sistemas paisagísticos que compõem este concelho são resultado da 

diferente combinação de 4 tipos de unidades distintas: floresta, matas, áreas agrícolas e áreas urbanizadas. 

                                                 
6 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001.  
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A paisagem apresenta uma estrutura bastante compartimentada, sendo característica a pequena propriedade 

de campos delimitados por sebes ou vinha (em ramada).  

A continuidade arbórea existente e a presença de sebes elevadas como divisória de propriedades, resulta na 

formação de corredores que mantém a continuidade entre as várias manchas florestais através do campo 

aberto. 

Mais recentemente, os incêndios florestais, responsáveis pela destruição progressiva da floresta e as 

mudanças das práticas agrícolas, contribuíram para introduzir uma nova imagem de degradação à paisagem: 

- as plantações de pinhal são substituídas por extensas manchas de matos, quebrando a continuidade na 

floresta. 

- a destruição gradual das vinhas e o abandono progressivo da agricultura, são factores responsáveis pelo 

desaparecimento das características “puzzles” agricultura/floresta. 

Terras altas. altitudes superiores a 300m.  

O povoamento surge concentrado, as habitações organizam-se em povoações juntas, com nítida separação 

do campo envolvente e entre campos limpos (sem árvores, vocacionados à cultura de cereal), campos 

arborizados, matas, pastos e campos constituem as peças essenciais da economia rural desta região que se 

encontram justapostos mas separados7. 

Nas cotas mais elevadas, as plantações florestais de pinheiro têm sido gradualmente substituídas por 

espécies de crescimento rápido. Nas áreas de encosta, desenvolve-se a floresta, essencialmente constituída 

por plantações mistas de pinheiro bravo e eucalipto, mas também com florestas de caducifólias, dominadas 

pelo carvalho-alvarinho (Quercus robur L.) e pelo carvalho-negral (Quercus pyrenaica Willd.), 

correspondentes a manchas espontâneas ou sub-espontâneas. 

No concelho de Guimarães a Serra da Penha, a Serra da Falperra, Gonça e Serzedelo inserem-se nesta 

unidade de paisagem. 

Terras de transição. altitudes entre 150 e 300m. 

A transição entre as Terras Baixas e as Terras Altas faz-se de uma forma gradual. O contacto entre as 

planícies aluviais e os maciços montanhosos do interior resulta numa concentração do povoamento, 

correspondente a uma subida em altitude com as consequências climáticas daí inerentes. Individualizam-se 

como regiões de povoamento disperso, em que a utilização do solo se prende sobretudo com uma 

actividade agrícola em pequenas propriedades e à exploração florestal de pinhais e eucaliptais de plantação, 

a par da existência de alguns aglomerados urbanos de maiores dimensões8. 

As áreas de menor altitude, locais preferenciais para a implementação urbanística e industrial, têm sofrido 

um desenvolvimento rápido que muito tem contribuído para a substituição gradual da pequena propriedade 

rural por aglomerações urbanas. Verifica-se ainda a existência de uma grande conectividade entre as 

manchas florestais e os campos agrícolas; apenas as grandes superfícies urbanizadas, as vias de 

comunicação e os principais cursos de água quebram essa continuidade.  

                                                 
7 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001. 
8 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001. 
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Regra geral, as povoações situam-se a meia encosta entre o fundo bem irrigado dos vales com as suas 

pastagens permanentes ou lameiros, e as zonas de maior altitude ocupadas quer por florestas quer por 

matos. Em redor das povoações surgem os campos de milho, batata e vinha, sustidos por socalcos nas 

encostas de maior pendente9. 

Terras Baixas do Vale do Ave. altitudes inferiores a 150m. 

Corresponde a uma paisagem onde predominam os sistemas agrícolas que se desenvolvem em áreas planas 

ou mais ou menos aplanadas, originando um mosaico agrícola por vezes bastante compartimentado. Parcelas 

de terrenos férteis onde abundam salgueiros e choupos nas margens dos rios e ribeiras, são zonas de 

terreno arável e de grande cultivo resultado de uma unidade agrícola que foi ficando encaixada numa 

paisagem humanizada e urbanizada onde o carácter rural prevalece. As casas misturam-se com os campos 

de cultivo conferindo à paisagem uma mistura agrícola e urbana.    

Esta paisagem resulta de várias transformações ao longo de décadas, de usos e costumes, sendo a 

vegetação um dos factores principais da perpetuação de alguns dos elementos primitivos reveladores da sua 

origem. A maior parte da vegetação que surge espontaneamente concentra-se em zonas onde as práticas 

agrícolas foram abandonadas e ao longo das linhas de água. O património natural arbóreo é composto por 

vegetação característica de zonas húmidas, que é do tipo palustre e ripícola, constituída essencialmente por 

amieros e salgueiros nas zonas mais arborizadas e choupos como sebes de compartimentação e delimitação 

de campos. As linhas de água constituem por si só elementos naturais de forte expressividade, onde a 

vegetação tem um papel fundamental, mas inexistente em diversos troços. 

Inseridos nesta unidade de paisagem estão o Rio Ave e seus afluentes, Rio Vizela e a Ribeira de 

Nespereira Ribeira de Selho, Ribeira de Couros e Ribeira de Sta Luzia. 

 

 

 

 

                                                 
9 Relatório Final do Inventário do Património Natural da Bacia Hidrográfica do Rio Ave, Universidade do Minho, 2001. 
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12. Ocupação e uso do solo 

A ocupação e o uso do solo definem a matriz agro-florestal deste território, onde os solos florestais 

dominam, desde tempos ancestrais, toda a paisagem. Contudo, a expansão de áreas residenciais tem 

contribuído para uma diminuição das áreas florestais e de agricultura, mas apesar disso, estas são as áreas 

que apresentam uma maior estabilidade de ocupação. 

A análise da ocupação actual do solo, foi baseada na carta de ocupação do solo e foi dividida em: 

 Tecido urbano, que corresponde a áreas de tecido urbano contínuo e descontínuo, apresentando 

cerca de 19% da área do concelho; 

 Espaços com indústria, comércio, equipamentos em geral e transportes, representando 

aproximadamente 4% da totalidade da área do concelho; 

 Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas históricas, 

ocupando cerca de 1% da área total do concelho; 

 Espaços agrícolas, onde predominam as culturas temporárias e que representam 18% do total do 

concelho, existindo também áreas agrícolas heterogéneas (8%) e ainda áreas de culturas 

permanentes (4%); 

 Espaços florestais e agro-florestais, ocupando cerca de 46% do território concelhio, onde dominam 

áreas de floresta (31%), principalmente floresta mista de Pinheiro bravo e Eucalipto, sendo de 

destacara a existência alguns núcleos de folhosas principalmente à base de Carvalho alvarinho); 

 Os restantes espaços dizem respeito aos principais cursos de água (0,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Ocupação do solo 
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13. Situações de risco 

Fruto de um progressivo e constante evolução da sua natureza e do seu paradigma de vida, ao longo do 

tempo, o Homem vem registando uma intervenção artificial sobre o meio natural que, independentemente do 

seu respeito e assertividade com tudo aquilo que encontra (de âmbito natural ou ecológico), visa 

proporcionar melhores condições de vida. 

 

Esta evolução da sua própria condição humana e a correspondente materialização no terreno encontra-se, 

sempre e forçosamente, dependente do comportamento da natureza e aos correspondentes fenómenos 

naturais que importa estudar, prevenir e criar mecanismos de reacção e superação dos mesmos. Ou seja, 

aos riscos sobre a ocupação humana que se identificam no território, sejam eles naturais ou tecnológicos, 

importa: 

1. perceber o respectivo fenómeno, as suas características e temporalidade; 

2. estimar o respectivo comportamento e efeito; 

3. ponderar as eventuais consequências humanas e físicas. 

Tal possibilitará prever, combater, reagir cada vez mais de forma assertiva e ajustada, diminuindo assim (já 

que não é previsível o fenómeno natural) os riscos associados aos mesmos fenómenos, alcançando os dois 

grandes objectivos da acção da Protecção Civil: 

1. prevenção e reacção a acidentes graves e catástrofes; 

2. protecção e socorro das populações. 

Identificam-se duas naturezas de riscos: 

1. riscos naturais, que são diversos, implicando os elementos primários da natureza – ar, água, fogo, 

terra e que, fruto de fenómenos naturais ou acção humana, se repetem ciclicamente; 

2. riscos tecnológicos e que derivam directamente da actividade humana e que, sendo previsíveis 

como passíveis de ocorrência, se encaram como súbitos e não planeados e são geradores de 

grandes danos ao Homem e ambiente onde se enquadra. 

Num concelho tão diversificado e singular como Guimarães, onde um ambiente natural profundamente rico e 

peculiar se cruza com uma presença humana contínua, a existência de riscos naturais e tecnológicos são, 

de alguma forma, naturais e, como tal, importa precaver, tratar, atenuar sempre que possível. 

 

No concelho de Guimarães, identificam-se os riscos naturais: 

Cheias e inundações urbanas 

As cheias no concelho de Guimarães verificam-se sobretudo nas planícies aluviais do principal rio (Rio 

Ave), mas também em áreas de forte pressão urbanística, que estão sujeitas a cheias rápidas na 

sequência de precipitação muito intensa de curta duração.  

Pode dizer-se que os danos que podem resultar da ocorrência de inundações não se têm manifestado 

demasiado elevados e as actividades humanas desenvolvidas nas áreas susceptíveis a inundação estão, salvo 

raras excepções, razoavelmente adaptadas à ocorrência de cheias. As cheias rápidas são potencialmente 
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mais perigosas, principalmente porque são mais susceptíveis de ocorrerem em áreas mais densamente 

urbanizadas.  

No que diz respeito às inundações resultantes das cheias nas sub-bacias em análise podem distinguir-se 

essencialmente duas situações. Nas sub-bacias caracterizadas por vales na sua maioria mais encaixados, 

com margens mais ou menos inclinadas e irregulares, a extensão das inundações é, de um modo geral, 

reduzida. Nos locais onde as linhas de água correm em vales mais ou menos alargados e planos, as 

inundações são mais extensas. 

Complementarmente, há ainda a considerar as cheias nas pequenas linhas de água e em áreas urbanas, 

que têm na sua origem condições meteorológicas do tipo “temporal”, em que as precipitações diárias e 

horárias chegam a atingir valores médios muito elevados. Este tipo de inundações ocorre pois o sistema 

hídrico é constituído por pequenas bacias hidrográficas, de leitos estreitos e com pequena capacidade de 

vazão, face aos caudais resultantes das precipitações levadas e repentinas. Esta situação é agravada quando 

existem concentrações urbanas, com a consequente alteração das condições hidrológicas das bacias 

(PBHA).  

 

Floresta e incêndios florestais 

No concelho de Guimarães a área de sistema natural é abundante, característica que também deverá ser 

alvo de conservação, por contribuir para a estrutura ecológica do concelho e manutenção de alguns 

ecossistemas ricos em biodiversidade. É no espaço florestal, preponderantemente arborizado e sujeito a fortes 

pressões humanas, que resistem ainda corredores verdes arborizados, de grande continuidade e mono 

especificidade, que se ligam entre si, sendo a sua preservação de grande importância. Estas manchas 

arborizadas denotam um grande abandono por parte dos seus proprietários, que na sua maioria são 

absentistas e desligados da actividade florestal detendo uma propriedade muito pulverizada e com uma 

tradicional resistência ao associativismo, verificando-se a degradação do seu património e a sub lotação do 

seu espaço. 

Os carvalhos-roble e negral são espécies florestais pouco consideradas pelos proprietários florestais regionais, 

especialmente devido ao seu lento crescimento e às longas revoluções, superiores a 60 anos, mas também 

e sobretudo devido à falta de qualidade genética dos seus exemplares, reduzindo em muito as possibilidades 

da sua utilização. No entanto, sendo espécies que oferecem uma boa resistência à propagação de incêndios 

florestais, não só pela copa densa que proporcionam, como pela menor combustibilidade do sub-bosque e 

manta morta, constituem uma boa alternativa para a compartimentação efectiva que os povoamentos de 

resinosas e eucalipto necessitam. 

 

Risco de movimentos de massa e de degradação dos solos 

Os movimentos de massa podem ter múltiplas causas, incluindo as litológicas, morfológicas, físicas e 

humanas. 

No concelho de Guimarães, a litologia é um factor fundamental para o tipo de movimento desencadeado em 

cada área. Nas rochas graníticas e solos residuais a instabilidade das vertentes afigura-se relevante em 
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terrenos com declive forte a muito forte (> 25°), nomeadamente nas áreas mais montanhosas e nos vales 

encaixados.  

A falta de coberto vegetal constitui também um factor determinante no desencadeamento de movimentos de 

massa.  

No concelho, a precipitação (acumulação contínua) constitui o factor desencadeante principal, uma vez que 

aqui se registaram quantitativos de precipitação elevados, com períodos prolongados e com muita intensidade. 

A acção antrópica apresenta-se, no concelho, com um factor de instabilidade pouco significativo. No entanto, 

existem as áreas povoadas que apresentam um grau de susceptibilidade geomorfológica acentuado 

(principalmente nas vertentes da Serra da Penha). 

No concelho de Guimarães, a degradação dos solos resulta de um conjunto de ameaças, como a 

diminuição da matéria orgânica, a erosão, a contaminação, a compactação e a impermeabilização e pode 

ser agravada por fenómenos climáticos, pela alteração do seu uso (principalmente no que diz respeito à 

intensidade da cobertura vegetal) e pela recorrência dos incêndios florestais. 

 

Ao nível dos riscos tecnológicos maioritários, identificam-se: 

Riscos de incêndios urbanos 

Fruto da especificidade e singularidade do seu edificado, em Guimarães encontra no centro histórico a sua 

área de maior sensibilidade e grau crítico. 

Este tema mereceu 

 um tratamento específico no Plano Piloto de Luta contra incêndios do centro histórico de 

Guimarães, por ser uma área crítica no que respeita a incêndios urbanos. 

Todavia, e porque o Plano é passível de medidas mitigadoras complementares àquelas que 

deverão ser observadas a outras escalas, o mesmo Plano defende ou salvaguarda a 

compatibilidade de funções com o edificado. 

Igualmente, pese embora se reconheça que a recuperação do edificado possa assumir um carácter 

excepcional, e como tal agravar o risco de incêndios, afigura-se consensual que é preferível 

recuperar o edificado em detrimento do seu abandono (o qual, por si só, representa um risco 

extra que, em qualquer situação, deve ser rejeitado e evitado). 

1. risco de incêndios industriais no concelho referem-se sobretudo aos estabelecimentos com  

produtos explosivos (como ocorre nas freguesias de Airão S. João  e Oliveira do Castelo). 

2. risco de colapso de estruturas, no que reporta ao risco de ruptura da barragem de Andorinhas e 

Guilhofrei com implicação directa no território de Guimarães, por se encontrar na bacia hidrográfica 

do Ave. A ruptura de uma barragem induz a jusante uma onda de inundação que pode acarretar 

perdas humanas e materiais. Para melhorar a segurança, em relação a este risco potencial, 

torna-se necessário considerar no processo de planeamento e gestão urbanística a segurança da 

população e das estruturas, existentes ou a construir. 
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Riscos sísmicos 

Inserida numa região onde o risco sísmico é tido como moderado, no âmbito da prevenção de riscos, 

importa desde já fixar a conscencialização desta realidade e a adopção das medidas que, a jusante deste 

Plano, deverão ser implementadas. Em função da sua natureza estratégica e predominantemente orientadora, 

o Plano evidencia esta realidade - o risco sísmico - como componente da prevenção de riscos/protecção 

civil que deverá ser tida em conta e assumida no desenvolvimento de estudos, planos, projectos e acções 

que à posteriori deste Plano, e com carácter mais operativo, deverão observar e contemplar. 

 

Poluição dos recursos hídricos 

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

físico-químico, como biológico, influenciam negativamente as comunidades aquáticas que nestes habitam e 

contribuem para uma maior degradação de todo o ecossistema envolvente. Como tal, deverão ser objectos 

de requalificação e recuperação. 

Exceptuam-se alguns troços superiores de linhas de água principais, que apresentam boa a razoável 

qualidade da água revelando capacidades de suporte para espécies de fauna piscícola. 

 

Floresta e incêndios florestais 

No concelho de Guimarães a área de sistema natural é abundante, característica que também deverá ser 

alvo de conservação, por contribuir para a estrutura ecológica do concelho e manutenção de alguns 

ecossistemas ricos em biodiversidade. É no espaço florestal, preponderantemente arborizado e sujeito a fortes 

pressões humanas, que resistem ainda corredores verdes arborizados, de grande continuidade e mono 

especificidade, que se ligam entre si, sendo a sua preservação de grande importância. Estas manchas 

arborizadas denotam um grande abandono por parte dos seus proprietários, que na sua maioria são 

absentistas e desligados da actividade florestal detendo uma propriedade muito pulverizada e com uma 

tradicional resistência ao associativismo, verificando-se a degradação do seu património e a sub lotação do 

seu espaço. 

Os carvalhos-roble e negral são espécies florestais pouco consideradas pelos proprietários florestais regionais, 

especialmente devido ao seu lento crescimento e às longas revoluções, superiores a 60 anos, mas também 

e sobretudo devido à falta de qualidade genética dos seus exemplares, reduzindo em muito as possibilidades 

da sua utilização. No entanto, sendo espécies que oferecem uma boa resistência à propagação de incêndios 

florestais, não só pela copa densa que proporcionam, como pela menor combustibilidade do sub-bosque e 

manta morta, constituem uma boa alternativa para a compartimentação efectiva que os povoamentos de 

resinosas e eucalipto necessitam. 
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14. Figuras de protecção e ordenamento 

No território do concelho de Guimarães, sobressai a dimensão espacial das diversas figuras protecção e de 

ordenamento, nomeadamente ao nível da Reserva Agrícola Nacional (RAN) da Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

 

Reserva Ecológica Nacional 

De acordo com o artigo 1º, do Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, a Reserva Ecológica Nacional, 

“constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas 

com características ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas e a permanência e 

intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas.” 

A REN delimitada no PDM vigente ocupa cerca de 39,5% da área total do concelho. 

Sistemas da REN integrados no território concelhio:  

 Leitos dos cursos de água (7380,5 m) – corresponde ao “terreno coberto pelas águas quando 

não influenciado por cheias extraordinárias, inundações ou tempestades; no leito compreendem-se os 

mouchões, lodeiros e areias nele formados por disposição aluvial; o leito das restantes águas é 

limitado pela linha que corresponder a estrema dos terrenos que as águas cobrem em condições de 

cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto: essa linha é definida, 

conforme os casos, pela aresta ou crista do talude das motas, cómodos, valados, tapadas ou muros 

marginais [artigo 2º, do Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de Novembro (Domínio Público Hídrico)]” 

(Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). 

 Albufeiras e faixas de protecção à albufeiras (1277,5 m² e 19803,6 m²) - constituem zonas 

alagadas, naturais ou artificiais, com determinado volume de água retido, proveniente do lençol 

freático, de qualquer forma de precipitação atmosférica ou de cursos de água (CCDR-N, 2009). 

Segundo o Decreto-lei nº 107/2009, de 15 de Maio, a albufeira corresponde a totalidade do 

volume de água retido pela barragem em cada momento cuja cota altimétrica máxima iguala o nível 

de pleno armazenamento. 

 Zonas ameaçadas pelas cheias (1,6%) – diz respeito às “áreas contíguas à margem de um curso 

de água que se estende até à linha alcançada pela maior cheia que se produza no período de um 

século ou pela maior cheia conhecida no caso de não existirem dados que permitam identificar a 

anterior” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). 

 Cabeceiras das linhas de água (10,5%) – corresponde a “áreas côncavas situadas na zona 

montante das bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento das águas pluviais, onde se 

pretende promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o escoamento superficial e, 

consequentemente a erosão” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). Correspondem a áreas de 

cumeada, mais ou menos aplanadas, que visam proteger áreas onde se pretende promover a 

infiltração e, consequentemente, diminuir o escoamento superficial (prevenindo-se, desta forma, a 

erosão). 
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 Áreas de infiltração máxima (7,6%) – são “áreas em que, devido a natureza do solo e do 

substrato geológico e ainda às condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta 

condições favoráveis, contribuindo assim para a alimentação dos lençóis freáticos” (Decreto-Lei nº 

93/90, de 19 de Março). A infiltração e retenção de água no subsolo são desencadeadas por 

uma combinação de factores que se complementam e interligam entre si. Estes estão relacionados 

com condicionantes biogeofísicas do território (morfologia, clima, geologia, solos e vegetação) e 

geram o processo de constituição do reservatório de águas subterrâneas. 

 Ínsuas (0,01%) – corresponde a uma “forma de acumulação sedimentar situada nos leitos dos 

cursos de água” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março).  

 Áreas com riscos de erosão (19,8%) – são “áreas côncavas situadas na zona montante das 

bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento das águas pluviais, onde se pretende 

promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o escoamento superficial e, 

consequentemente a erosão” (Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março). Correspondem a áreas de 

cumeada, mais ou menos aplanadas, que visam proteger áreas onde se pretende promover a 

infiltração e, consequentemente, diminuir o escoamento superficial (prevenindo-se, desta forma, a 

erosão). 

 

Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional constitui um instrumento da política de ordenamento do território fundamental 

para garantir um correcto ordenamento do espaço, permitindo a manutenção da capacidade produtiva dos 

solos, condição indispensável à qualidade de vida humana. 

A RAN vigente foi delimitada de acordo com o Decreto-Lei nº 196/89, de 14 de Junho, que a define no 

seu artigo 3.º como “o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a produção de bens agrícolas”. “As áreas 

da RAN são assim constituídas por solos das classes A e B, bem como por solos de baixas aluvionares e 

coluviais e ainda por solos de outros tipos cuja integração nas mesmas se mostre conveniente para a 

prossecução dos fins previstos”. 

O objectivo principal da constituição da RAN é defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e 

garantir a sua afectação à agricultura, de forma a contribuir para o desenvolvimento da agricultura, protecção 

e gestão dos terrenos mais aptos para a agricultura e assim assegurar a qualidade do recurso solo e a 

valorização da diversidade paisagística com vista a um correcto ordenamento do território. 

Para o concelho de Guimarães, a RAN vigente compreende uma área de 6988,27 ha, distribuídos 

aproximadamente por 28,99% da área total do concelho de Guimarães.  

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

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

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

monocultura. 
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Domínio hídrico  

O domínio hídrico para o concelho refere-se ao domínio fluvial, de cursos de água navegáveis ou flutuáveis, 

com seus leitos e margens, de acordo com a alínea a), do artigo 5º, da Lei nº 54/2005, de 15 de 

Novembro; e cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, incluindo leitos e margens que, forem 

reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis para a produção de energia eléctrica, nacional ou 

regional, ou para irrigação (alínea c), do artigo 5º, da Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro). 

De acordo com um trabalho de hierarquização de toda a rede hidrográfica segundo a classificação de 

Strhaler, definiu-se leitos de cursos de água todos os cursos com excepção dos de 1ª e 2ª ordens 

correspondentes aos cursos de água com carácter temporário. Assim, a rede hidrográfica do concelho é 

marcada pela forte presença do rio Ave, principal curso fluvial que atravessa longitudinalmente todo o 

concelho, apresentando-se como elemento de referência, e pela figura do rio Vizela, como principal afluente 

do Ave. 

Considera-se para efeito de margem das águas do rio Ave e do rio Vizela a largura de 50 metros e do 

rio Selho e das restantes linhas de água a largura de 10 metros. 
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V. Análise SWOT 

 

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: 

▪ Demografia, sociedade e habitação 

▪ Dinâmica urbana e empresarial 

▪ Infraestruturas e equipamentos 

▪ Potencialidade turística 

▪ Biodiversidade e ocupação do solo 
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Análise externa 

 

Pontos fortes Pontos fracos 

Oportunidades Ameaças 
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1. 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 

 

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 empreendorismo que se revela ao 
nível das novas tecnologias e design 
▪ Equipamentos como o AvePark 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, 
AvePark) 
▪ 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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2. 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 
▪ AvePark 
▪ 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 infraeestruturada sem a 
correspondente densidade populacional de 
suporte 
▪ Urbanização em áreas excêntricas, de grua 
infraeestrutural baixo, fraca acessibilidade e de 
presença visual/paisagística complexa 
▪ Vulgarização de “Não lugares” 
▪ Pouco I&D agrícola/florestal 
▪ Urbanização marginal das estradas nacionais, 
perdendo o seu carácter de ligação e 
transformando-se em arruamentos urbanos 

 
 
Análise Externa 
 
Oportunidades 

 
Ameaças 

  
▪ Realização de eventos, formalização de 
associações, promoções de projectos singulares: 
Quadrilátero Urbano; Capital Europeia da Cultura 
2012; CampUrbis; 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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3. 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, Santo 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 
infraeestruturas instaladas 
▪ Falta de fiscalização municipal no consumo 
de água 
▪ Dispersão urbanística 
▪ Falta de clareza e qualidade em variadas 
infraeestruturas 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 

 
Análise Externa 
 
Oportunidades 

 
Ameaças 

  
▪ Quadrilátero Urbano 
▪ AvePark, CampUrbis 
Realização de eventos, formalização de associações, 
promoções de projectos singulares: Quadrilátero 
Urbano; Capital Europeia da Cultura 2012; 
CampUrbis; Mapa 2012 
▪ Rede ferroviária prevista em PDM 
▪ Potencialização do “arco” industrial  
▪ 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 
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4. 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 

 
Análise Externa 
 
Oportunidades 

 
Ameaças 

 
▪ Capital Europeia da Cultura 
Realização de eventos, formalização de associações, 
promoções de projectos singulares: Quadrilátero 
Urbano; Capital Europeia da Cultura 2012; 
CampUrbis; 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 Eixo Atlântico) 

 
▪ 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 
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5. 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 

 
▪ 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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concelho, proporcionando paisagens de qualidade; 
▪ Elevado potencial para a criação de espaços de 
recreio e lazer relacionados com espaços naturais. 
 
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 contínuas, 
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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VI. SÍNTESE DE ENQUADRAMENTO E OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
 
1. Historial do actual PDM e sua aplicação 

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 infraeestruturação 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. 

 

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 
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fundos comunitários, sendo acompanhado por um crescimento e desenvolvimento do concelho como este 

nunca tinha registado. 

 

2. 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 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 população10; 

 

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 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 Porto11 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 

                                                 
10 1ªsessão: 31 Outubro ‘02 - estudo urbanístico da “cidade desportiva”; estudo urbanístico das Hortas; 

2ªsessão: 14 Novembro ’02 – estudo urbanístico da envolvente da 2ª fase da circular urbana; estudo urbanístico de Couros; 
3ªsessão: 28 Novembro ‘02 – estudo urbanístico do Monte do Cavalinho; estudo urbanístico da zona da Costa/Mesão 

Frio/parque da cidade; 
4ªsessão: 12 Dezembro ‘02 – vilas de S. Torcato, Taipas, Ponte, Serzedelo, Moreira de Cónegos, Lordelo, Ronfe, Brito e S. 
Jorge Selho; 

11 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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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. 

 

3. O fundamento para rever o Plano e metodologia adoptada 

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 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 
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– 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: 

 

4.1. Sobreposições gráficas, erros e omissões que importa corrigir (inexistência ou sobreposição de 

tramas e incompatibilidades entre as Plantas 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 infraeestruturas, nomeadamente viárias, de forte impacto no 

território, através de soluções notoriamente divergentes daquelas consagradas em Plano e 

concretização de outras infraeestruturas 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 4 Setembro de 2007 e o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) (ainda não aprovado e eficaz), portadores de 
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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 infraeestrutura 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 2004 e Capital Europeia da Cultura 2012 – à emergência de estruturas empresariais e serviços 

de base tecnológica como por exemplo o AvePark, 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. 

 

4. 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 
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necessidades encontradas e fornecendo os indicadores enquadrantes de toda a política municipal na 

elaboração dos Planos de Actividades… e, por isso, também é normativo responsabilizante dos Órgão 

Municipais e dos Munícipes na aplicação dos princípios e regras que ora são propostas”12? 

 

“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.  

 

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 

                                                 
12 Marques, Fernando da Costa, 1993 (vereador responsável pela elaboração do PDM) 
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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 infraeestrutural 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 infraeestruturas ambientais, as 

vantagens da proximidade das relações casa trabalho, ou a acessibilidade às 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 infraeestrutural e para a construção de 

equipamentos, com o objectivo de resolver o "grau zero" da infraeestruturação, 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 infraeestruturado 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 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.”13 

 

5. 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. 

 

 

                                                 
13 Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura, 2008 
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Quadro 15 - Orientações estratégicas 

 

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: 

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

• Plano Rodoviário Nacional (PRN); 

• Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT); 

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS); 

• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento das Águas Residuais (PEAASAR 

2007-2013);  

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

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

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

• Plano Nacional da Água (PNA);  

• Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC); 

• Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Norte (PROT-N: em elaboração);  

PEPC 

PPLIS 

A21 Local 

PMDFCI 

PBH-Ave 

PADT-N 

PNAC PNA PNAEE PNUEA PERSU II PEAASAR 

PROT-N 

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

• Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Ave (PBH-Ave); 

• Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal (PADT-N); 

• Estudo das Ondas de Inundação – Sistema do Ave (EOI-SA); 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI); 

• Plano de Emergência e Protecção Civil (PEPC); 

• Agenda 21 Local (A21 Local); 

• Plano Piloto de Luta contra Incêndios e Segurança (PPLIS). 

 

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 no nº 2, do artigo 5º, da Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro do Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT) 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. 

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 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

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

2. Melhorar os sistemas e infraeestruturas 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 infraeestruturas 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 infraeestruturas de suporte à acessibilidade e à mobilidade, 

favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de sistemas urbanos mais policêntricos. 

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 infraeestruturas 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. 

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. 
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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 infraeestruturas, 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 infraeestruturas 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). 

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. 

 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) (Decreto-Lei nº 222/98, de 7 de Julho, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho, pela Declaração de Rectificação nº 19-D/98, de 31 de 

Outubro e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto) prossegue os seguintes objectivos: 

• Correcto funcionamento do sistema de transportes rodoviários;  

• Desenvolvimento das potencialidades regionais;  

• Redução do custo global dos transportes rodoviários;  

• Aumento da segurança da circulação;  

• Satisfação do tráfego internacional;  

• Adequação da gestão financeira e administrativa da rede;  

• Potenciação do correcto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários;  

• Desenvolvimento de potencialidades regionais;  

• Redução do custo global dos transportes rodoviários;  

• Aumento da segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da 

gestão da rede.  
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Os objectivos definidos na Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2007, de 4 de Abril, do Plano 
Estratégico Nacional do Turismo (PENT) são: 
 

• Dinamizar os novos pólos turísticos e os produtos turísticos estratégicos, promover eventos de 

projecção internacional, requalificar os destinos, assim como promover a inovação e reforçar a 

competitividade das empresas. 

 

Os objectivos definidos na Resolução de Conselho de Ministros nº 109/2007, de 20 de Agosto, da 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 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 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 
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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.  

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 infraeestruturas 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. 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. 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento das Águas Residuais 2007-2013 

(PEAASAR), 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: 
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• 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. 

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 

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. 
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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 infraeestruturas de tratamento e valorização de modo a promover a sustentabilidade 

do território e a preservação dos recursos naturais. 

 

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 (PNUEA) 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 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; 

• 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. 
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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, 

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. 

 

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 (PNAC) 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 

o Implementação do Programa de desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa: aumento da 

área florestada. 

• Resíduos 
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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. 

 

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 (QREN) 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; 

• 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. 

 

A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Norte (PROT-N) foi 

determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2006, de 23 de Fevereiro. Tirando partido de 

estudos, diagnósticos e prospectivas 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;  



 

 
168 

• 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 nº 3, do artigo 5º do Decreto Regulamentar nº 17/2007, de 28 de Março que 

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

• 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 Decreto Regulamentar nº 19/2002, 

de 20 de Março do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave (PBH – 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 infraeestruturas, 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. 

 

Os objectivos definidos no Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal 

(PADTN), documento elaborado no âmbito da iniciativa NORTE 2015 são: 

• Qualificar e valorizar os recursos turísticos, potenciando os produtos turísticos prioritários e criar as 

infraeestruturas 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. 

 

Os objectivos definidos no Estudo das Ondas de Inundação – Sistema do Ave (EOI-SA) são: 

• Proteger as pessoas e bens situadas nas zonas críticas de inundação;  
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• Evitar o aparecimento de novas zonas críticas ou reduzir (ou mesmo eliminar) algumas dessas 

zonas.  

 

Tendo por base o conhecimento das causas dos incêndios, as suas motivações e localização geográfica 

(com base no historial da freguesia), a estratégia concelhia é descrita no Plano Municipal de Defesa 

Contra Incêndios (PMDFCI) e tem como objectivos: 

• Reduzir o número de incêndios causados por negligência, designadamente através de sensibilização, 

sinalização, informação, divulgação do risco, e acções de queima tecnicamente assistida de 

resíduos e de pastagens; 

• Reduzir o numero de incêndios com causa intencional, designadamente através da detecção e da 

resolução local de conflitos entre vizinhos, da estabilização dos usos e ocupações do solo (caca, 

construção, outros), do controlo dos danos provocados por animais bravios, e do aumento das 

tarefas de dissuasão; 

• Reduzir o tempo de intervenção, melhorando os circuitos de vigilância, a rede de comunicação, a 

organização do dispositivo local e o pré-posicionamento dos recursos de combate; 

• Reduzir a carga combustível nas áreas prioritárias, de acordo com as orientações estratégicas do 

Conselho Nacional de Reflorestação; 

• Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais, nomeadamente através da definição das funções 

de uso do solo, da adopção de modelos de silvicultura adequados, do ordenamento do território e 

da promoção da gestão florestal activa. 

 

Os objectivos definidos no Plano de Emergência e Protecção Civil de Guimarães (PEPC), são: 

• Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à 

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe;  

• Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de protecção civil;  

• Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver; 

• Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção 

das entidades intervenientes;  

• Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe;  

• Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou 

catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;  

• Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de 

todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e 

dimensões das ocorrências o justifique;  
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• Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessários à gestão de acidentes graves ou catástrofes;  

• Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em vista a sua 

preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o entrosamento na estrutura de 

resposta à emergência. 

 

Embora não sujeito a nenhum Plano Nacional, o tema da Protecção Civil revela-se transversal a todo 

território devendo merecer particular atenção e relevo, salientando-se a articulação verificada entre este Plano 

e o PEPC.  

Encarando-se sempre a protecção civil como uma realidade a atender e valorizar, não só em nome do 

reconhecimento de um território complexo como também de prevenção, combate e reacção aos fenómenos 

verificados, sendo exemplo maior a articulação feita entre este mesmo Plano e o Plano de Emergência e 

Protecção Civil de Guimarães, o Plano em causa tenta responder a esta problemática na justa medida do 

seu carácter e natureza. Carácter estratégico e natureza territorial extensiva a todo o concelho, conferindo ao 

mesmo um potencial de alerta e visibilidade dos problemas e riscos que importa visibilizar para futura 

incorporação nas acções de planeamento e gestão do espaço territorial mas específicas que deverão, 

desejável e obrigatoriamente, ser desenvolvidas e concretizadas! 

 

Os objectivos definidos na Agenda 21 Local (A21 Local) são: 

• Garantir a sustentabilidade das actividades humanas, colocando as questões ambientais no topo das 

prioridades da gestão do município e assegurar, sempre que possível, que a população e demais 

forças vivas participem de modo a influenciar mais directa e significativamente no concelho. 

 

Os objectivos definidos no Plano Piloto de Luta contra Incêndios e Segurança (PPLIS) são: 

• Fazer uma avaliação do risco de incêndio do centro histórico de Guimarães e propor de medidas 

com vista à melhoria das suas condições de segurança. 

 

6. 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 Vila Nova de 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 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, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Penafiel/Paredes, Vizela, Felgueiras, Trofa, Paços 

de Ferreira, Lousada, Amarante, Marco de Canaveses). 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 

(...). 
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(...) 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 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. 

 

7. Elementos constantes do território - A habitação e actividade económica; a rede viária e as 

infraeestruturas; 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 (infraeestruturas 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 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. 
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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. 

 

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, infraeestruturas 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 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. 
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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 infraeestruturado (Parque de Mide, parque industrial de Ponte e parque 

tecnológico AvePark) 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). 

 

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 infraeestruturas 

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 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; 
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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 infraeestruturais 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 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 AvePark), podendo afirmar-

se como uma enorme alternativa ao transporte automóvel privado e complemento ao transporte 

público já instalado no território municipal. 

 

De forma idêntica do ocorrido em muitos outros Municípios, e fruto do contributo inquestionável dos fundos 

comunitários, ao nível infraeestrutural, o território municipal conheceu um desenvolvimento ímpar, registando 
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hoje um grau de infraeestruturação 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 infraeestruturas como rede de gás, 

recolha de resíduos, e embora mais tenuemente, infraeestruturas de comunicação como cabo ou fibra óptica. 

 

“Ao nível concelhio, a rede viária necessita de uma clarificação. Com os investimentos recentes na rede 

arterial, A7 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/ Vila Nova de 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 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 Vila Nova de 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 Vila Nova de 

Famalicão N206, Santo 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 Santo Tirso. O modelo policêntrico de urbanização necessita de clarificar estas situações 
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de "polaridade linear ou axial", o que não significa necessariamente a construção de novas vias, mas 

sobretudo a reciclagem das que existem.” 14 

 

No território difuso, o tema do ambiente é sempre matéria tão presente quanto controversa. 

 

Tido como predador de solo e consumidor de infraeestruturas 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 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 infraeestruturação 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. 

 

                                                 
14 Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP), 2008 
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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 opções urbanísticas municipais, fomentando-se estratégias 

de articulação, consolidação de infraeestruturação 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. 

 

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 
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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.  

 

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 infraeestruturas 

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. 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.  
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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 infraeestruturação ambiental básica (água e saneamento), quer ao nível 

concelhio, quer nos Planos de Bacia Hidrográfica.”15 

 

8. 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 infraeestruturação 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 infraeestruturação 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, 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. 

 

                                                 
15 Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP), 2008 
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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 infraeestruturada 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 infraeestruturação 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 AvePark (em desenvolvimento). 

 

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 infraeestruturação 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 infraeestruturação, 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 
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evidente, configurando as freguesias abrangidas por estes 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 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 infraeestruturas 

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; 
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4. ordenação das actividades económicas e relevância dos elementos naturais e ecológicos: 

qualificação das áreas industriais existentes (nomeadamente ao nível da infraeestruturação, desenho 

do espaço público de suporte e relação com a malha viária envolvente e de nível superior), 

reconversão das áreas industriais abandonadas, promovendo diferentes usos e apropriações, 

valorização e promoção do parque de ciência e tecnologia AvePark 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 infraeestruturas básicas (água, saneamento, electricidade, …), rentabilizando e 

colmatando a infraeestrutura instalada e dotar o segundo conjunto de infraeestruturas 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 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.  
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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 infraeestruturadas 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 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.  
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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 

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-Vila Nova de 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 proximidade trabalho-residência, a proximidade aos serviços e comércio mais rotineiros, o acesso a 

uma infraeestrutura razoável e a facilidade ocasional de se deslocar á cidade de Guimarães ou a outras cidades 

vizinhas (Porto, Famalicão, Joane, Braga, Vizela, Santo Tirso, Vila das Aves,... ) para procuras menos 

quotidianas lido ao contrário: a terciarização recente de Guimarães teve, até agora, um papel modesto em termos 

de concentração residencial embora se perceba que essa tendência apenas se iniciou. É importante, por isso, 

acompanhar a evolução da indústria no concelho e saber até que ponto a resolução da actual crise substitui in 

situ o emprego que se vai perdendo. Apesar disso não é de crêr que nos próximos dez anos aconteça uma 

ruptura nos padrões de urbanização. O que existe - habitação, infraeestruturas e outros edifícios - possui uma 

grande inércia e, parte, das instalações industriais podem e devem reciclar-se; as incertezas do mercado de 

trabalho e a mobilidade irão resolvendo o resto.  
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infraestruturados, se intercalam entre construções já existentes. Ao contrário, uma gestão equilibrada da 

extensa rede de infraeestruturas 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.  

 

 

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, para qualificar os seus espaços, seja através da densificação ou 

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. A urbanização difusa ocupa territórios extensos cuja infra-estruturação, juntamente com a 

facilidade de mobilidade, facilita a probabilidade de se construir nas imensas reservas de solo fragmentadas em 

pequenos interstícios entre o construído. O problema não é tanto o de conter novas frentes de construção 

periféricas às manchas da urbanização actual, mas sim o de regular a ocupação dentro das manchas 

preexistentes.  
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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:  

 

 

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:  

O difuso que funciona - interioriza as potenciais 

desvantagens da construção (ambientais, de equilíbrio 

entre as cargas urbanas e a infraeestrutura e serviços 

de uso colectivo)  

O difuso que não funciona - aumenta as desvantagens e 

as disfunções entre carga urbana e infraeestrutura; 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 infraeestrutura 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. 

· 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) 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;  



 

 
189 

 

 

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.  

 

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  

· 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;  
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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 AveParK; Eixo 

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;  

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 infraeestruturação 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; 
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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; 

d. Reconversão de áreas abandonadas pela indústria (Pevidém e outras) e regulação de 

novos usos nos edifícios industriais localizados em áreas ambientalmente sensíveis” 16 

 

9. 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 infraeestruturas 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 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: 

                                                 
16 Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FAUP), 2008 
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1. aglomerados compactos e legíveis, com um grau de infraeestruturas 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 infraeestrutural, 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: 

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, infraeestruturas, 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 infraeestrutural 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 

infraeestruturação 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 infraeestruturas deficitárias; 

 



 

 
193 

2. Como grau intermédio, quer da existência de acessibilidades e infraeestruturas, 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 infraeestrutural 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 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. 
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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: 

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, infraeestruturas de qualificação ambiental, pedreiras, sucatas, indústrias em áreas 

sensíveis, áreas ardidas entre outras). 

 

A assunção destes princípios e acções repercutem-se naturalmente na reclassificação do solo municipal, 

sendo intenção produzir um resultado final onde a clareza e distinção do solo urbano e solo rural, dos 

vários níveis de estrutura ecológica e dos factores infraeestruturais do território (nomeadamente rede viária) 

sejam passíveis de legibilidade e evidência. 

 

Embora sujeitos a legislação e enquadramento jurídicos distintos, de uma forma sintética, este Plano permitiu 

uma reclassificação de solo em nome dos princípios atrás enunciados e da qual resultou: 

 área (ha) 
Solo rural para solo urbano 716,6 
Solo urbano para solo rural 2269,8 

 

Desta realidade, e em termos absolutos, resulta claramente a constatação do aumento do denominado solo 

rural em 1553,2 ha, fruto da conjugação dos factores de valorização e preservação ambiental com critérios 

de ajustamento e nuclearização dos aglomerados. 

 

Embora se registe um valor aproximado de 716 ha de solo antes rural e agora urbano (situação essa 

resultante: de acertos realizados à delimitação anteriormente observada, corrigindo, rectificando, eliminando 

áreas excêntricas e excedentes das grandes “manchas” de solo urbano; da assunção de um conjunto de 

áreas territoriais com forte potencial urbanístico, ora de consolidação do tecido urbano existente, ora de 

abertura a grandes intervenções estruturadoras do solo, ora ainda de situações já instaladas no território e 

que o anterior Plano não incorporou ou evitou), constata-se que a relação inversa (de solo urbano para 

solo rural) é substancialmente superior, ora em consequência da valorização ambiental e ecológica realizada, 

ora na leitura e defesa da paisagem em presença, ora pelo cruzamento dos valores naturais, patrimoniais e 

ambientais em causa). 

 

Este facto comprova a materialização efectiva dos princípios de actuação atrás enunciados e visibiliza, de 

facto, um grande esforço de contenção, colmatação e consolidação dos aglomerados urbanos. Acresce a tal 



 

 
195 

o facto de (parcialmente) no solo rural ser apenas admissível aquele conjunto de edificações que, do 

ponto de vista funcional, se afiguram compatíveis e não prejudiciais à sua leitura global (como sejam a 

habitação para o proprietário da parcela com área mínima de terreno garantida, empreendimentos turísticos 

ou equipamentos de interesse público. 

 

Assumindo-se uma reclassificação de solo que, visivelmente, faz apelo à nuclearização e consolidação dos 

aglomerados urbanos e uma defesa mais acérrima dos valores naturais, ambientais e patrimoniais em 

presença, este Plano visa assegurar a regeneração do território em causa, regeneração que se entende pela 

valorização ambiental, paisagística e ecológica observada, pela nuclearização e reforço dos aglomerados 

urbanos, pela rentabilização das infraeestruturas e acessibilidades instaladas, pela assunção do solo como um 

bem público que deve ser usufruído e apropriado em nome de uma constante qualificação da vida de quem 

habita este mesmo território, seja proporcionando áreas infraeestruturadas, acessíveis e funcionalmente 

capazes, seja preservando e defendendo áreas de valor natural inegável para o território. 

 

Decompondo quer o solo urbano, quer o solo rural nas suas várias partes, 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 relevantes 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 
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; 
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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, …). 

 

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 infraeestruturação, acessibilidade e polarização do 

mesmo, a fixação (solo urbano) de três 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); 
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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). 

 

10. 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. 

 

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; 
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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; 

 

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, infraeestrutura 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 nº 

380/99, de 22 de Setembro pressupondo duas etapas: 

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. 
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VII. 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 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! 
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– População e dinâmica construtiva 

– Dinâmica das actividades produtivas 

– Equipamentos e alojamentos turísticos 

– Hierarquia dos equipamentos de utilização colectiva quanto à dimensão e especialização de serviços 

– Evolução da estrutura do povoamento 
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Quadros Anexos 

 

 

 

– Inventário de Recursos Turísticos no Concelho de Guimarães; 

– Empreendimentos turísticos classificados no Concelho de Guimarães; 

– Projectos de Interesse Público (PIP) ou Projectos de Arquitectura com parecer favorável do Turismo de 

Portugal no Concelho de Guimarães; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nome Descrição de Abordagem Morada Freguesia

Capela de Santa Luzia igrejas/capelas/ermidas Lugar de Santa Luzia Airão(Sta Maria)
Biblioteca da Universidade do Minho Guimarães bibliotecas Campo de Azurém Azurém
Capela de Nossa SrªConceição ‐Guimarães igrejas/capelas/ermidas Lugar da Conceição Azurém
Convento de Sto.António dos Capuchos/Igreja e igrejas/capelas/ermidas Rua D.Teresa Azurém
Hospital de Sto.António dos Capuchos
Casa dos Peixotos/Casa de Pousada palácios/solares Rua da Pousada de Dentro Azurém
Citânia de Briteiros estações arqueológicas Monte de S.RomãoEN309(desclassificada) Briteiros S.Salvador
Igreja S.Salvador Briteiros igrejas/capelas/ermidas Rua da Igreja Briteiros S.Salvador
Moinho da Quinta da Ponte moinhos/lagares/espigueiros Lugar da Ponte Briteiros S.Salvador
Rio Briteiros‐Guimarães rios/ribeiros Brteiros (Sto.Estevão)
Caldas das Taipas estâncias termais Largo das Termas Caldelas
Ponte do Rio Ave ou Ponte das Taipas pontes(obras de arte) Lugar da Ponte Caldelas
Praia Fluvial da Seca praias oceânicas/fluviais Taipas Caldelas
Praia Fluvial das Taipas praias oceânicas/fluviais Caldas das Taipas Caldelas
Igreja de S.João de Calvos igrejas/capelas/ermidas Rua da Igreja Calvos
Igreja de S.Martinho Candoso igrejas/capelas/ermidas Rua S. Martinho Candoso (S.Martinho)
Mosteiro de Sta.Marinha da Costa conventos/mosteiros Lg.Domingos Leite de Castro Costa
Estação Arqueológica da Penha estações arqueológicas Monte da Penha Costa
Cruzeiro da Costa/Oratório do Sr.dos Serôdios pelouros/cruzeiros/obeliscos TV. de Sta. Ana(Lg. do Srº dos Serôdios) Costa
Santuáriode Nossa Senhora da Penha santuários/locais de peregrinação Monte da Penha Costa
Capela de S.Lázaro igrejas/capelas/ermidas Rua D.João I Creixomil
Ponte de Donim pontes(obras de arte) Rua da Cachada(Lugar da Ponte) Donim
Adega Cooperativa de Guimarães,CRL. caves,adegas,destil. e cerv. Rua da Boavista Apartado 153 Prazins Sto. Tirso
Centro Equestre Loureiro de Velho Centros Hípicos Quinta do Loureiro Velho ‐ Apartado455 Fermentões
Museu Agrícola de Fermentões museus Rua N.Srªde Fátima Fermentões
Casa de Caneiros palácios/solares EN101(Lugar de Caneiros) Fermentões
Casa e Quinta de Minotes palácios/solares Rua de Souto e Minotes Fermentões
Jardim da Casa de Caneiros parques/jardins públicos EN101(Lugar de Caneiros) Fermentões
Ponte de Caneiros pontes(obras de arte) Rua da Devesa (Caneiros) Fermentões
Capela do Bom Despacho igrejas/capelas/ermidas Rua do Bom Despacho(Srª do Bom Despacho) Gominhães
Ponte de Serves pontes(obras de arte) Sobre o rio Ave, Pte Serves Gondar
Praia Fluvial de Gondomar praias oceânicas/fluviais Gondomar Gondomar
Centro Equestre de Guimarães Centros Hípicos Quinta dos Veigas, Matamá, Apartado220 Infantas
Casa de Margaride na Quinta Luar de Margaride palácios/solares S.Romão de Mesão Frio Mesão Frio
Casa de Sezim caves,adegas,destil. e cerv. Nespereira Nespereira
Sociedade Hípica de Sezim Centros Hípicos Casas Novas Nespereira
Paço de Nespereira palácios/solares EN105,desvio em Nespereira na Urb.Igreja Nespereira
Igreja Paroquial de Oleiros igrejas/capelas/ermidas Rua do Assento Oleiros
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta ‐ Guimarães bibliotecas Lg.Cónego José Maria Gomes Oliveira do Castelo
Biblioteca Municipal Raul Brandão ‐ Guimarães bibliotecas Lg.Cónego José Maria Gomes Oliveira do Castelo
Castelo de Guimarães castelos/fortes Monte Latito‐ Guimarães Oliveira do Castelo
Muralhas de Guimarães castelos/fortes Av.Alberto Sampaio Oliveira do Castelo
Convento de Santa Clara ‐ Guimarães conventos/mosteiros Lg.Cónego José Maria Gomes Oliveira do Castelo
Chafariz do Carmo * fontes/chafarizes/aquedutos Lg. Toural S.Paio
Fonte do Largo Dr.João Mota Prego/Tanque de Sto.António fontes/chafarizes/aquedutos Lg.DrºJoão Mota Prego Oliveira do Castelo
Fonte do Largo João Franco fontes/chafarizes/aquedutos Lg. João Franco Oliveira do Castelo
Capela de Nossa Srª da Guia igrejas/capelas/ermidas Rua Alfredo Guimarães Oliveira do Castelo
Capela de Santa Cruz ‐ Guimarães igrejas/capelas/ermidas Junto ao Castelo de Guimarães Oliveira do Castelo
Capela de Sto.António da Arcela igrejas/capelas/ermidas Rua da Arcela Oliveira do Castelo
Capela do Anjo da Guarda e S.Crispim igrejas/capelas/ermidas Rua da Rainha,na Viela de S.Crispim Oliveira do Castelo
Igreja da Misericórdia de Guimarães igrejas/capelas/ermidas Rua da Rainha e Largo da Misericórdia Oliveira do Castelo
Igreja de Nossa Srª da Oliveira ‐ Guimarães igrejas/capelas/ermidas Lg. da Oliveira Oliveira do Castelo
Igreja de S.Miguel do Castelo igrejas/capelas/ermidas Monte Latito‐ Guimarães Oliveira do Castelo
Igreja e Antigo Convento do Carmo/Lar de Sta.Estefânia igrejas/capelas/ermidas Lg. Martins Sarmento Oliveira do Castelo
Museu Alberto Sampaio museus Rua Alfredo Guimarães Oliveira do Castelo
Museu do Paço dos Duques de Bragança museus Rua Conde D.Henrique Oliveira do Castelo
Sala Museu José Guimarães museus Interior dos Paços dos Duques Oliveira do Castelo
Casa do Barão de Pombeiro palácios/solares Rua de Serpa Pinto Oliveira do Castelo
Casa dos Coutos/Tribunal da Relação palácios/solares Rua da Rainha D.Maria II Oliveira do Castelo
Casa dos Laranjais palácios/solares Lg.dos Laranjais Oliveira do Castelo
Casa dos Lobos Machados palácios/solares Rua da RainhaD.Maria II Oliveira do Castelo
Paço dos Duques de Bragança palácios/solares Rua Conde D.Henrique Oliveira do Castelo
Cruzeiro de N. Srª da Guia/Cruzeiro de N.Srªda Piedade  pelouros/cruzeiros/obeliscos Rua da Srª da Guia Oliveira do Castelo
Cruzeiro Manuelino pelouros/cruzeiros/obeliscos Fronteiro à Rua João de Melo Oliveira do Castelo
Padrão Comemorativo da Batalha do Salado pelouros/cruzeiros/obeliscos Lg. da Oliveira Oliveira do Castelo
Solar de Carvalho de Arca palácios/solares EN 105 Polvoreira
Cruzeiro Paroquial de Polvoreira pelouros/cruzeiros/obeliscos Lugar do Cruzeiro Polvoreira
Igreja Velha de Sta.Maria de Corvite igrejas/capelas/ermidas Lugar do Assento, Corvite Corvite
Igreja de S.Dâmaso igrejas/capelas/ermidas Rua D. Mafalda Oliveira do Castelo
Jardim do Mosteiro de Santa Marinha da Costa parques/jardins públicos Lg.Domingos Leite de Castro Costa
Centro Histórico de Guimarães partrimónio mundial
Citânia de Sabroso estações arqueológicas Monte do Castro de Saboroso Sande S.Lourenço
Capela do Espírito Santo igrejas/capelas/ermidas Rua Fonte de Auzanda Sande S.Lourenço
Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento bibliotecas Rua Paio Galvão S.Paio
Via de Braga Guimarães‐ 2 marcos miliários,série capela estações arqueológicas R.Paio Galvão‐Sociedade Martins Sarmento S.Paio
Estádio D.Afonso Henriques ‐ Guimarães estádios Av. S.Gonçalo S.Paio
Capela da Venerável Ordem Terceira de São Domingos igrejas/capelas/ermidas Rua D.João I S.Paio
Capela do Senhor dos Aflitos igrejas/capelas/ermidas Travessa do Picoto S.Paio

Inventário de Recursos Turísticos no Concelho de Guimarães



Igreja de S.Domingos e Claustro igrejas/capelas/ermidas Rua D.João I S.Paio
Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento museus Rua Paio Galvão S.Paio
Padrão de D.João I pelouros/cruzeiros/obeliscos Rua D.João I S.Paio
Igreja de N.Srº da Consolação e Santos Passos igrejas/capelas/ermidas Lg. República do Brasil Sebastião
Igreja de S.Francisco igrejas/capelas/ermidas Lg. S.Francisco Sebastião
Igreja Sebastião ou Convento das Domínicas  igrejas/capelas/ermidas Rua Dr.Bento Cardoso Sebastião
Igreja e Oratório de N.Srªda Consolação igrejas/capelas/ermidas Lg.da República do Brasil Sebastião
Museu das Alfaias Agrícolas museus Rua Dr.Bento Cardoso(Igreja Sebastião) Sebastião
Casa dos Lobatos palácios/solares Rua da Caldeiroa Sebastião
Cruzeiro em Guimarães pelouros/cruzeiros/obeliscos Fronteiro ao Adro da Igreja S.Francisco Sebastião
Cruzeiro fronteiro ao Adro da Igreja de S.Francisco pelouros/cruzeiros/obeliscos Jardim de S.Francisco Sebastião
Capela de S.Torcato ‐ Mosteiro igrejas/capelas/ermidas Lugar do Mosteiro, Rua do Assento S.Torcato
Museu da Irmandade de S.Torcato museus Lugar do Mosteiro de  São Torcato S.Torcato
Santuário de S.Torcato ‐Mosteiro santuários/locais de peregrinação S.Torcato S.Torcato
Ponte de S.Lourenço de Selho pontes(obras de arte) Lugar da ponte Selho S.Lourenço
Casa de Cerdeiro caves,adegas,destil. e cerv. Cerdeiro Serzedelo
Igreja de Sta.Cristina de Serzedelo igrejas/capelas/ermidas Lg.do Mosteiro Serzedelo
Igreja de Sta.Cristina de Serzedelo ‐ Guimarães igrejas/capelas/ermidas Lg. do Mosteiro Serzedelo
Rio  Selho ‐ Guimarães  rios/ribeiros Serzedelo
Santuário de Nossa Srªdo Monte em Serzedelo santuários/locais de peregrinação N.Srª  do Monte Serzedelo
Igreja Paroquial de Serzedo igrejas/capelas/ermidas Rua de S.Miguel Serzedo
Ponte do Arco ‐ Serzedo pontes(obras de arte) Rua Ponte do Arco Serzedo
Igreja do Antigo Mosteiro de S.Salvador do Souto/Igreja igrejas/capelas/ermidas Lg.Prior Luís Dias da Silva Souto S.Salvador
do Antigo Mosteiro do Divino Salvador
Cruzeiro de Granito Brasonado pelouros/cruzeiros/obeliscos Rua Manuel Alves de Matos‐ Lugar da Careta Souto S.Salvador
Igreja Velha de S.Cipriano de Taboadelo igrejas/capelas/ermidas Lg. da Igreja velha Taboadelo
Paço S.Cipriano palácios/solares Rua S.Cipriano nº284 Taboadelo
Jardim do Paço de S.Cipriano parques/jardins públicos Taboadelo
Igreja de N.Srªda Consolação e Santos Passos igrejas/capelas/ermidas Lg. S.Gualter S.Sebastião
Igreja do Convento das Capuchinhas igrejas/capelas/ermidas Rua D.Domingos S.Gonçalves S.Sebastião
Palácio de Vila Flor palácios/solares Av.D.Afonso Henrique Urgezes
Jardim da Casa de Vila Flor parques/jardins públicos Av.D.Afonso Henrique Urgezes
Castro de S.Miguel‐o‐Anjo estações arqueológicas Monte de S.Miguel ‐ o ‐ Anjo Vermil

*Deslocado para o Largo do Toural

Fonte:Turismo de Portugal,IP

Informação actualizada pela CMG em Outubro de 2011



Tipo de Empreendimento Turistico Nº de camas  Categoria Freguesia

Parque de Campismo Público 200 1Estrela Caldelas
Turismo Rural 12 Calvos
Pensão 34 3ºCategoria Costa
Pousada 102 Pousada Costa
Parque de Campismo Público 160 1Estrela Costa
Hotel 134 2Estrelas Creixomil
Turismo de Habitação 4 Creixomil
Turismo Rural 12 Infantas
Hotel 123 4Estrelas Longos
Hotel 32 3Estrelas Lordelo
Turismo de Habitação 11 Nespereira
Pensão 20 2ºCategoria Oliveira do Castelo
Pousada 32 Pousada Oliveira do Castelo
Hotel 36 2Estrelas Ponte
Pensão 12 3ºCategoria Ponte
Agro ‐ Turismo 5 Ponte
Casa de Campo 12 Sande São Lourenço
Hotel 30 2Estrelas São Paio Guimarães
Hotel 29 1Estrela São Paio Guimarães
Hotel 62 4Estrelas São Paio Guimarães
Pensão 46 Albergaria São Paio Guimarães
Hotel 81 4 Estrelas São Sebastião
Turismo de Habitação 10 Tabuadelo
Hotel 232 4Estrelas Urgezes
Hotel 140 3Estrelas Urgezes
Hotel 102 4Estrelas MesãoFrio
Hotel* 77 4Estrelas S.Paio
Hotel* 34 4Estrelas S.Paio
Hotel 28 2Estrelas Urgezes
Apartamentos Turisticos 39 4Estrelas Selho S.Jorge

*Empreendimento Turistico em fase de construção

Fonte:Turismo de Portugal,IP e CMG

Informação actualizada pela CMG em Outubro de 2011

Empreendimentos Turísticos Classificados no Concelho de Guimarães



Tipo de Empreendimento Turistico Nº de camas  Categoria Freguesia/Lugar

Hotel 4Estrelas Silvares
Hotel 49 4Estrelas MesãoFrio
Hotel 30 4Estrelas Costa/Azenha de Cima
Hotel 194 4Estrelas Azurém
Pensão 52 Albergaria Pinheiro
Motel 68 3Estrelas Penso de Baixo
Apartamentos Turísticos  4Estrelas S.Torcato/Mosteiro
Hotel Rural 35 Rural Brito/Vila Meã
Parque de Campismo Rural S.Torcato/Quinta do Cabo

Fonte:Turismo de Portugal,IP

Informação actualizada pela CMG em Outubro 2011

Projectos de Interesse Público (PIP) ou
Projectos de Arquitectura com parecer favorável do Turismo de Portugal ‐ Concelho de Guimarães




