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1.  Int rodução  

 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da 1ª revisão 

do Plano Director Municipal (PDM) de Guimarães.  

 

1.1  Enquadramento  legal  

 

O DL n.º 232/2007 de 15 de Junho, que transpôs para a ordem jurídica interna as Directivas nºs 2001/42/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de Maio, refere, na alínea a) do n.º 1 do artigo 3ª, que estão sujeitos a avaliação ambiental “os planos e 

programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, 

gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos...”.  

Mais recentemente, a publicação do DL nº 316/2007, de 19 de Setembro, que altera o regime jurídico dos 

instrumentos de gestão do território (RJIGT) estabelecida pelo DL nº 380/99, de 22 de Setembro, com as 

alterações dos Decretos Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro e 316/2007, de 19 de Setembro, integra naquele 

regime a avaliação ambiental de planos e programas. De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 86.º do 

RJIGT, o PDM é acompanhado de um relatório ambiental, “no qual se identificam, descrevem e avaliam os 

eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis 

que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos”.  

 

1 .2  Enquadramento  teór ico  

 

A definição de AAE que aqui se apresenta é a que vem sendo defendida por Maria do Rosário Partidário. 

A AAE é um instrumento de natureza estratégica, facilitador de processos de sustentabilidade (Partidário, 

2007). O seu papel é o de apoiar a decisão estratégica em processos de desenvolvimento, através da 

integração de princípios ambientais e de sustentabilidade numa perspectiva holística e de longo prazo. 

As abordagens estratégicas partilham, em geral, quatro características comuns:  

• Consideram cenários de futuro e opções alternativas de desenvolvimento;  

• Estabelecem caminhos possíveis considerando prazos alargados e uma visão de futuro; 

• Concentram-se em poucos objectivos prioritários; 
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• Revêem a estratégia proposta em períodos cíclicos e curtos, função da dinâmica do contexto.  

A abordagem da AAE como instrumento estratégico adopta o conceito mais alargado e integrado de ambiente, 

reconhece um contexto de sustentabilidade, múltiplas escalas temporais, geográficas e inter-geracionais, 

mantém uma focalização na estratégia, e não nas propostas de solução, de planos e programas, adopta 

factores de análise pragmáticos e assume um papel sócio-político em processos de decisão. 

Assim, a AAE é um instrumento de apoio à decisão que se desenvolve na forma de um processo, aplica-se a 

decisões de natureza estratégica, e constitui-se como um processo sistemático de identificação, análise e 

avaliação prévia de impactes de natureza estratégica. 

Entende-se como impactes de natureza estratégica os que são gerados por causas (acções e decisões) de 

natureza estratégica e cujos efeitos (consequências ou resultados dessas acções) devem ser interpretados 

numa óptica estratégica. Por estratégia entende-se as principais linhas de acção que permitam atingir 

objectivos de longo prazo, no quadro de princípios ou pressupostos estabelecidos. 

A AAE actua preferencialmente sobre o processo de concepção e elaboração de planos, e não sobre o seu 

resultado, e procura influenciar o modo e as prioridades de decisão bem como o âmbito dos vectores 

considerados relevantes para a decisão. 

Em AAE as acções causadoras de impacte correspondem às intenções de desenvolvimento, ou seja, à 

definição do conceito de desenvolvimento, de um modelo territorial físico pretendido, ou de um modelo 

económico e social, com objectivos e metas definidos e preferencialmente uma visão de longo prazo, e com 

opções de desenvolvimento para se atingir esses mesmos objectivos e metas. 

Ao nível de planos, a AAE debruça-se ainda sobre acções concretas de desenvolvimento, que se apresentem 

como soluções de planeamento. Contudo o objecto da AAE deve manter-se sempre bem focado nos impactes 

resultantes do conceito e estratégia de desenvolvimento representado por esse conjunto de acções, e nunca 

pelos impactes resultantes de cada uma das acções que constituem a solução de implementação do plano. 

O âmbito de consideração de impactes em AAE inclui os impactes físicos, ecológicos, sociais, culturais e 

económicos. A AAE é assim um instrumento de avaliação de impactes de decisões de natureza estratégica que 

actua previamente à decisão. Tem três objectivos muito concretos: 

• Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 

planeamento, de programação e de elaboração de política; 

• Detectar impactes, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto estas ainda 

se encontram em discussão; 

• Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento. 
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A AAE contribui igualmente para: 

• Uma decisão mais sustentável (em termos ambientais, sociais e económicos); 

• Promover decisões mais integradas em relação aos diversos pontos de vista relevantes (definidos em 

função de factores técnicos e de valores culturais); 

• Facilitar a consideração de impactes cumulativos; 

• Melhorar as condições de realização da AIA de acções individuais (projectos). 

 

1.3  Metodolog ia  

 

Para a elaboração da AAE da 1ª revisão do PDM de Guimarães, seguiram-se as orientações do “Guia de boas 

práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações  Metodológicas” (2007) da Agência Portuguesa 

do Ambiente. 

Segundo o referido Guia, a AAE possui três fases, cíclicas e contínuas. A primeira fase, que se inicia no 

momento em que se decide avançar com um plano, corresponde aos Factores Críticos para a Decisão e 

contexto para a AAE; a segunda, que ocorre aquando à elaboração do plano, corresponde à análise e avaliação; 

a terceira, a fase de seguimento, acompanha a execução do plano. 

O presente relatório, o relatório dos Factores Críticos para a Decisão (FCD) constitui a primeira fase da AAE. No 

entanto, a 1ª revisão do PDM de Guimarães não se encontra na sua fase inicial, pelo que terão que se fazer 

alguns ajustes à presente metodologia, que serão explicitados oportunamente. 

Nesta fase é necessária: a) a identificação e entendimento do objecto de avaliação e b) a definição dos 

Factores Críticos para a Decisão. 

Na definição e entendimento do objecto de avaliação deve-se procurar a sua dimensão estratégica e ter 

especial atenção às suas dimensões, linhas de força e objectivos estratégicos. 

Os FCD estruturam a avaliação estratégica e decorrem do contexto e da escala em que a AAE é realizada. Os 

FCD são identificados para cada caso em função da integração dos seguintes elementos: 

• Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE, com as macro-orientações de política nacional, 

europeia e internacional, e os objectivos e metas de longo prazo estabelecidos em matéria de 

ambiente e de sustentabilidade; 

• Questões Estratégicas (QE) fundamentais, que traduzem os objectivos estratégicos do plano e o seu 

potencial com implicações ambientais; 
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• Factores Ambientais (FA) pertinentes para a avaliação, seleccionados em face do alcance e da escala 

do objecto de avaliação. Definem-se com base nos factores ambientais estabelecidos pelo DL n.º 

232/2007, de 15 de Junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Factores Críticos para a Decisão como elemento integrador e estruturante em AAE  
Fonte: Partidário, 2007 

 

Em suma, serão identificadas as orientações nacionais e internacionais em matéria de ambiente e 

sustentabilidade, que serão cruzadas com as questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de Guimarães. Este 

cruzamento permitirá a selecção de um conjunto de factores ambientais e de sustentabilidade. Posteriormente 

serão definidos e analisados os FCD, definindo-se, para cada um deles, critérios, objectivos de sustentabilidade 

e indicadores. 

Ainda nesta fase serão definidas as autoridades competentes e o público relevante para envolvimento e 

participação no processo de AAE. 

O presente Relatório integra a fase 2 da AAE, definida por Maria do Rosário Partidário, análise e avaliação 

técnica, que engloba, idealmente, cinco etapas: 

• Utilização de cenários de futuros possíveis e consideração de opções e alternativas para atingir os 

objectivos propostos 

• Análise das principais tendências ligadas aos FCD 

• Avaliação e comparação de opções que permitam escolhas 

• Avaliar oportunidades e riscos 

• Propor directrizes de planeamento ou programação, monitorização, gestão e avaliação. 

QE 

QRE 

 
FA 

FCD 
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No entanto, a presente AAE iniciou-se quando se estavam já a fechar todas as propostas estratégicas da 1ª 

revisão do PDM de Guimarães, o que não permite que esta funcione como auxiliar da decisão, pelo que se 

adoptará uma metodologia mais aproximada da de avalição de impacte ambiental. Deste modo, as etapas 1 e 3 

não serão tidas em conta. 

Será utilizada a seguinte metodologia: 

1. Análise das principais tendências ligadas aos FCD 

Segundo Partidário (2007) os estudos que suportam a análise e avaliação dos FCD devem conter diagnósticos 

adaptados à escala de análise e avaliação, atendendo aos problemas ambientais pertinentes (relevantes) para o 

plano. Nestes estudos devem ser analisadas as principais tendências em três momentos: passado histórico, 

situação actual e tendências futuras. É fundamental no diagnóstico considerar a evolução que levou à situação 

actual. A avaliação das tendências futuras deve considerar os cenários de planeamento e contemplar as 

tendências de evolução na ausência do plano. O importante é garantir uma análise dinâmica relativamente a 

cada FCD. 

2. Avaliar oportunidades e riscos 

A avaliação das oportunidades e riscos deverá adoptar como referencial o Quadro de Referência Estratégico. 

Recorrer-se-á à análise SWOT. 

Deve igualmente considerar-se a avaliação do quadro de governança institucional para a implementação da 

estratégia, tendo em conta as barreiras institucionais que podem vir a criar conflitos estratégicos à 

implementação do plano. 

3. Propor directrizes de planeamento ou programação, monitorização, gestão e avaliação. 

As directrizes destinadas a prevenir e evitar ou reduzir os efeitos adversos devem ser estabelecidos para cada 

FCD identificando temas para o programa de seguimento. Devem ser preparadas directrizes para diferentes 

fases do processo de planeamento, monitorização, gestão ambiental e da sustentabilidade, e avaliação da 

implementação do plano. 

Deve ainda ser estabelecido um quadro de governança institucional que assegure o cumprimento das 

directrizes, concretizando o seguimento da AAE. 
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2  Ident i f icação e  entendimento do objecto  de aval iação  

 

Quando o processo da AAE da 1ª revisão do PDM de Guimarães se iniciou (2008), já o processo de revisão do 

Plano tinha as opções estratégicas delineadas, pelo que a capacidade da AAE influenciar a decisão estratégica 

ficou comprometida. Não sendo possível elaborar a AAE desejável, fez-se a possível, mais aproximada de uma 

metodologia AIA, focada nos resultados e actuando sobre as soluções propostas, do que de uma metodologia 

estratégica, focada no conceito, na estratégia de abordagem, que actua sobre o processo e auxilia na 

concepção.  

A 1ª revisão do PDM de Guimarães, para além de consubstanciar um modelo de organização territorial, reveste 

a natureza de instrumento orientador das estratégias de desenvolvimento do território concelhio, assente em 

objectivos definidos para quatro áreas chave – modelo urbano, infra-estruturas e sistemas de comunicação e 

mobilidade, qualificação ambiental e base económica e emprego. 

Tem como objectivo geral a estruturação e (re) qualificação do território. 

Apresentam-se, de seguida, os objectivos gerais e específicos das áreas consideradas chave na 1ª revisão do 

PDM de Guimarães, de modo a identificar claramente o objecto de avaliação e obter um perfeito entendimento 

do mesmo.  

 

A. Modelo Urbano 

Objectivo geral: Nuclearização e qualificação dos aglomerados urbanos, promovendo o seu funcionamento em 

rede 

Objectivos específicos: 

• Afirmação da cidade de Guimarães no contexto regional; 

• Afirmação do centro histórico como parte integrante da cidade e exemplo de qualificação do espaço 

público e do edificado, quer público, quer privado;  

• Consolidação e densificação da primeira periferia da cidade de Guimarães em relação ao centro 

histórico e expansão da sua área urbana para norte e poente – Creixomil, Silvares, Fermentões e 

Urgezes - motivada quer pelo investimento realizado em acessibilidades e equipamentos, quer pela 

condicionante física da Penha; 

• Consolidação das vilas, que se apresentam como estruturas intermédias de proximidade das 

freguesias à cidade, apostando no reforço de singularidade de cada uma delas e na nuclearização e 
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valorização das suas áreas centrais, dotando-as de um conjunto de serviços e equipamentos 

complementares à cidade de Guimarães; 

• Contenção do disperso dentro do limite das áreas afectadas por este tipo de povoamento, evitando a 

criação de novas áreas de expansão urbana em zonas não infra-estruturadas e sensíveis do ponto de 

vista paisagístico e biofísico; 

• Valorização do património que deverá extravasar o centro histórico e expandir-se a todo o concelho, 

valorizando a memória de qualidade da História e a sua importância para a identidade e afectividade 

dos cidadãos com a sua cidade; 

• Clarificação de usos de solo e funções, assegurando a compatibilização da função industrial com a 

função habitacional e salvaguardando uma localização estratégica de parques e unidades industriais 

relevantes; 

• Qualificação ambiental dos espaços urbanos e a sua articulação com os espaços rurais, protegendo e 

promovendo os sistemas integrantes da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

B. Qualificação ambiental 

Objectivo geral: Estabilidade física e sustentabilidade ecológica 

A Estrutura Ecológica Municipal (definição), a Reserva Ecológica Nacional (redefinição) e a Reserva Agrícola 

Nacional (redefinição) são as principais figuras que contribuem para a prossecução do presente objectivo geral, 

que tem como principais objectivos específicos: 

• Protecção e valorização dos valores e recursos naturais, paisagísticos e culturais; 

• Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

• Prevenção dos riscos naturais; 

• Potenciar a multifuncionalidade dos espaços, integrando a protecção e conservação com a actividade 

residencial, produtiva, de recreio e lazer; 

• Criação de um continuum naturale (estruturado sobretudo a partir das linhas de água ou de cumeada) 

em complementaridade com o continuum culturale (principalmente a partir das redes de circulação); 

• Sensibilização ambiental; 

• Qualificação urbanística e requalificação / valorização específica do património arquitectónico 

concelhio; 
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• Maximização das infra-estruturas habilitantes para construção já instaladas no terreno (abastecimento 

de água e saneamento) e qualificação ambiental (exemplo: SIDVA) 

 

C. Infra-estruturas e sistemas de mobilidade  

Objectivo geral: Rentabilização das infra-estruturas e reforço dos sistemas de mobilidade 

Objectivos específicos 

• Rentabilização das infra-estruturas viárias existentes, potenciando o aproveitamento da sua 

capacidade máxima; 

• Assegurar a acessibilidade interna do concelho (nomeadamente entre vilas e a cidade); 

• Assegurar ligações eficazes de Guimarães (e suas áreas industriais e de actividades mais 

expressivas) à região e país (variantes e ligação à auto-estrada); 

• Promoção de outras formas de circulação e transporte para além da automóvel, como seja o comboio 

(através da salvaguarda de um canal para uma possível linha de caminho de ferro que garanta a 

ligação de Guimarães e Braga), a bicicleta (através da salvaguarda de percursos/ ciclovias) ou 

mesmo o peão (com o estudo da área central da cidade; através do programa PAGUS, que visa 

reorganizar toda a circulação automóvel nesta área, racionalizando circulações automóveis e 

promovendo o conforto pedonal).  

 

D. Base económica e emprego 

Objectivo geral: Reforço da competitividade 

Objectivos específicos 

• Diversificação das actividades económicas, apostando no: 

o  Comércio - criação de áreas comerciais que, de forma concentrada, respondam à procura existente 

de médias e grandes superfícies, 

o Turismo, extravasando o centro histórico e evidenciando as potencialidades de todo o concelho e 

respectivas especificidades como a rota patrimonial da indústria, as termas de Caldelas ou a Citânia 

de Briteiros, 

o Logística a uma escala regional; 

• Contenção da dispersão industrial, compatibilizando a função industrial com a função habitacional; 
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• Optimização das zonas industriais existentes, nomeadamente através de:  

o Interligação viária (Via do Ave),  

o Ligação eficaz à rede viária arterial do concelho,  

o Optimização/reforço infra-estrutural,  

o Possíveis expansões, 

o Progressiva conversão em áreas empresariais qualificadas. 

• Potenciar novos, grandes e qualificados investimentos, aproveitando a existência de equipamentos 

como a Universidade do Minho ou o AvePark. 
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3 Def inição  de  Factores Cr í t icos  para  a Decisão  

 

Conforme referido anteriormente os FCD estruturam a avaliação estratégica e são identificados em função dos 

elementos descritos de seguida. 

 

3.1  Quadro de Refe rênc ia Es tratég ico  

 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE identifica as macro-orientações de política nacional, 

europeia e internacional, e os objectivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e 

sustentabilidade. 

O PDM é um instrumento de planeamento fundamental para a aplicação das estratégias definidas a nível 

regional, nacional e internacional ao nível local, por isso deve articular-se com os planos de diversas áreas, 

conforme ilustrado na figura abaixo apresentada. 

Imagem 2: Principais instrumentos de política 
Adaptado do Plano de Implementação da ENDS – PIENDS, Junho de 2006 

 

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, 

PNPOT 

PROT-N 

QREN 

PROF-BM 

PBH   Ave 
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devendo portanto avançar em conjunto. Existe, assim, uma convergência de objectivos destes planos, a seguir 

listados, e estratégias no sentido do desenvolvimento sustentável: 

• Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS); 

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

• Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); 

• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento das Águas Residuais (PEAASAR 2007-

2013);  

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

• Plano Nacional da Água (PNA);  

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

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

• Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Norte (PROT-N: em elaboração);  

• Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal (PADT-N); 

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

• Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Ave.  

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. 

 

Os objectivos definidos na RCM n.º 109/2007 de 20 de Agosto da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável são: 

• Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento».  

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

como base para a inovação e a qualificação; melhorar as qualificações e criar as competências adequadas 

para um novo modelo de desenvolvimento. Aposta-se, assim, no desenvolvimento do capital humano 

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

básico, secundário e superior, a aprendizagem ao longo da vida, a criação de novas competências e o 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                            CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                              1ª Revisão do PDM de Guimarães 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 16I123 

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 

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

comunicações, tirando partido da conectividade digital e reforçando as condições de competitividade 
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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. 

 

Os objectivos definidos no n.º 2 do art. 5º da Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro do Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território são: 

• Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 

 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Produzir, organizar e monitorizar o conhecimento sobre o ambiente e os recursos naturais. 

 2. Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e valorizar a 

biodiversidade e os recursos naturais. 
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 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 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reforçar a capacidade de as cidades se afirmarem como motores de internacionalização e 

desenvolvimento. 

2. Melhorar os sistemas e infra-estruturas de suporte à conectividade internacional de Portugal no quadro 

ibérico, europeu e global. 

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

4. Promover um maior equilíbrio na distribuição territorial da população e assegurar condições de atracção 

de populações de níveis elevados de qualificação. 

5. Implementar uma estratégia que promova o aproveitamento sustentável do potencial turístico de 

Portugal às escalas nacional, regional e local 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

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

difusa e nas regiões menos desenvolvidas. 
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2. Estruturar e desenvolver as redes de infra-estruturas de suporte à acessibilidade e à mobilidade, 

favorecendo a consolidação de novas centralidades urbanas e de sistemaa 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 infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover o ordenamento das redes de educação do pré-escolar, do ensino básico e do secundário, da 

formação tecnológico/profissionalizante e da educação e formação de adultos, e implementar critérios 

de racionalidade no ordenamento territorial do ensino superior. 

2. Desenvolver uma rede nacional de prestação de cuidados de saúde que garanta a universalidade de 

acesso e racionalize a procura do Serviço Nacional de Saúde (SNS), valorizando os cuidados de 

saúde primários e a resposta aos grupos mais vulneráveis. 

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

nomeadamente no que se refere aos grupos sociais mais vulneráveis. 

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

vulneráveis face à pobreza e à exclusão social. 

5. Desenvolver uma rede supra-municipal articulada de equipamentos desportivos e de lazer activo que 

valorize a motricidade, aprofunde a equidade de acesso e qualifique a evolução do sistema urbano. 

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

expressão artística num quadro de aprofundamento da educação para a cultura e de reforço da 

equidade de acesso e da participação nas actividades culturais. 

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

águas residuais e de resíduos, estruturando a gestão na óptica da co-responsabilidade social e 

melhorando os níveis e a qualidade de atendimento. 
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8. Desenvolver as redes de infra-estruturas, de equipamentos e de serviços de suporte à acessibilidade e à 

mobilidade, reforçando a segurança, a qualidade de serviço e as condições de equidade territorial e 

social. 

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

geográfica dos equipamentos públicos de Justiça, nomeadamente tribunais, julgados de paz, 

conservatórias, prisões e centros educativos. 

• Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente 

utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

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

apropriação económica e social das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

2. Promover as TIC como instrumento fundamental de desenvolvimento territorial e de coesão social, 

generalizando a sua utilização na difusão de informação e na oferta de serviços de interesse público. 

 

As prioridades estratégicas definidas no ponto IV.1 da RCM n.º 86/2007 de 03 de Julho do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional são: 

• Promover a qualificação dos portugueses e das portuguesas, desenvolvendo e estimulando o 

conhecimento, a ciência, a tecnologia, a inovação, a educação e a cultura como principal garantia do 

desenvolvimento do País e do aumento da sua competitividade; 

• Promover o crescimento sustentado através, especialmente, dos objectivos do aumento da 

competitividade dos territórios e das empresas, da redução dos custos públicos de contexto, 

incluindo os da administração, da justiça, da qualificação do emprego e da melhoria da produtividade 

e da atracção e estímulo ao investimento empresarial qualificante; 

• Garantir a coesão social actuando, em particular, nos objectivos do aumento do emprego e do reforço 

da empregabilidade e do empreendedorismo, da melhoria da qualificação escolar e profissional, do 

estímulo às dinâmicas culturais, e assegurando a inclusão social, nomeadamente desenvolvendo o 

carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades para todos e a 

igualdade de género, bem como práticas de cidadania inclusiva, reabilitação e reinserção social, 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e a valorização da saúde como factor de 

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

assegurar ganhos ambientais, promover um melhor ordenamento do território, estimular a 

descentralização regional da actividade científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e tecnológicos 

e, ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema urbano, tendo 

presente a redução das assimetrias regionais de desenvolvimento; 

• Aumentar a eficiência da governação privilegiando, através de intervenções transversais nos 

Programas Operacionais relevantes, os objectivos de modernizar as instituições públicas e a 

eficiência e qualidade dos grandes sistemas sociais e colectivos, com reforço da sociedade civil e 

melhoria da regulação. 

 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento das Águas Residuais 2007-2013, aprovado 

pelo Despacho n.º 2329/2007 do Ministro de Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Regional, publicado em Diário da República, 2ª Série, a 14 de Fevereiro de 2007, assume-se como um 

plano estratégico: 

• SOCIAL, na medida em que aposta na universalidade de um serviço de elevada qualidade, numa 

perspectiva de solidariedade nacional e regional, valorizando assim a vertente social e de saúde 

pública; 

• SUSTENTÁVEL, na medida em que aponta no sentido da eficiência da gestão e da operação e no 

sentido do equilíbrio económico e financeiro, valorizando assim a vertente da auto sustentabilidade; 

• SEGURO, na medida em que prossegue níveis elevados de qualidade na protecção do ambiente, 

valorizando assim a vertente ambiental. 

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; 
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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. 

 

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

104/2006 (publicada no Diário da República de 23 de Agosto) que aprova o Programa Nacional para as 

Alterações  Climáticas de 2006 e revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º 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. 
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• 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 

o Implementação da Directiva Embalagens – aumento da % de embalagens valorizadas; 

o Implementação da Directiva Aterros – redução dos RSU destinados aos aterros; 

o Implementação da Directiva PCIP. 

 

Os objectivos definidos na RCM n.º 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. 

 

Os objectivos definidos na RCM n.º 113/2005 no DR n.º 124 – I Série de 30 de Junho do Programa 

Nacional para o Uso Eficiente da Água são: 
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• Redução dos caudais captados e dos volumes de águas residuais afluentes ao meio hídrico; 

• Promoção do uso eficiente da água em Portugal, nos sectores urbano, agrícola industrial, contribuindo 

para minimizar os riscos de stress hídrico; 

• Consolidação de uma nova cultura da água em Portugal, valorizando crescentemente este recurso, 

não só pela sua importância para o desenvolvimento humano e económico, mas também para a 

preservação do meio natural. 

 

Os objectivos definidos no DL 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. 

 

Os objectivos definidos na Portaria 187/2007 de 12 de Fevereiro do Plano Estratégico para os Resíduos 

Sólidos Urbanos (PERSU II) são: 

• Diminuição do volume de resíduos a depositar em aterro; 

• Promoção da recolha selectiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis e de resíduos de embalagens e 

subsequente reciclagem e valorização (redução das emissões directas de gases com efeito estufa); 

• Construção de infra-estruturas de tratamento e valorização de modo a promover a sustentabilidade do 

território e a preservação dos recursos naturais. 
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A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Norte foi determinada pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2006, de 23 de Fevereiro. Tirando partido de estudos, 

diagnósticos e prospectivas anteriores e partindo do NORTE 2015 como documento estratégico regional 

para o desenvolvimento da Região, o PROT – Norte tem como objectivos fundamentais: 

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

territorial; 

• Espacializar tal visão, definindo o modelo de organização do território regional;  

• Identificar e hierarquizar os principais projectos estruturantes do modelo territorial proposto e 

operacionalizar os meios que permitam a sua progressiva concretização no terreno, pela criação de 

programas de acção contratualizados entre os diferentes sectores e actores intervenientes. 

 

Os objectivos definidos no n.º 3 do art. 5.º do Decreto Regulamentar n.º 17/2007 de 28 de Março que 

aprova o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho prossegue os seguintes objectivos 

estratégicos: 

• Ultrapassar o risco de incêndio; 

• Defender e prevenir as áreas florestais da região PROF das ameaças que constituem os fogos 

florestais, as pragas e as doenças; 

• Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal ardida; 

• Diminuição do número de ignições através da sensibilização e de uma mais intensa fiscalização; 

• Promover uma detecção do fogo mais célere e uma intervenção mais eficaz; 

• 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; 
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• 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; 

• 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 cap. 1 da parte IV do DR n.º 19/2002 de 20 de Março do 

Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Ave: 

• Redução das cargas poluentes emitidas para o meio hídrico, através de uma estratégia específica 

para as actividades económicas que constituem fontes de poluição hídrica, baseada em planos de 

acção que visem a eliminação dos incumprimentos legais e que tenham em conta, para cada trecho 

da rede hidrográfica, a classificação de qualidade da água em função das utilizações;  

• Superação das carências básicas de infra-estruturas, através da construção de novas, reabilitação 

das existentes e integração do ciclo urbano do abastecimento/rejeição da água;  

• Melhoria da garantia da disponibilidade de recursos hídricos utilizáveis, de forma a dar satisfação às 

necessidades das actividades sociais e económicas, através da melhoria da eficiência da utilização da 

água e da regularização de caudais;  

• Acréscimo da segurança de pessoas e bens, relacionada com o meio hídrico, através da prevenção e 

da mitigação de situações de risco do tipo hidrológicas extremas ou acidentais de poluição;  
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• 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, 

documento elaborado no âmbito da iniciativa NORTE 2015 são: 

• Qualificar e valorizar os recursos turísticos, potenciando os produtos turísticos prioritários e criar as 

infra-estruturas de suporte ao Turismo regional; 

• Desenvolver a oferta de Alojamento e Animação assente em padrões de qualidade e sustentabilidade; 

• Promover a Qualificação e Formação dos Recursos Humanos; 

• Projectar e promover a oferta turística do Porto e Norte de Portugal, afirmando os seus sub-espaços e 

produtos turísticos prioritários; 

• Promover um processo de dinamização, acompanhamento e informação do turismo regional. 

 

Apresenta-se, de seguida, a síntese dos objectivos dos instrumentos anteriormente referidos, que serão 

posteriormente cruzados com os objectivos da 1ª revisão do PDM de Guimarães, de modo a validá-los. 
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Estratégia Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território 

Quadro de Referência 

Estratégico Nacional 

• Preparar Portugal para a “sociedade 

do conhecimento” 

• Crescimento sustentado, 

competitividade à escala global e 

eficiência energética 

• Melhor ambiente e valorização do 

património natural 

• Mais equidade, igualdade de 

oportunidades e coesão social 

• Melhor conectividade internacional do 

país e valorização equilibrada do 

território 

• Um papel activo de Portugal na 

construção europeia e na cooperação 

internacional 

• Uma administração pública mais 

eficiente e modernizada. 

• 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 

• Reforçar a competitividade territorial 

de Portugal e a sua integração nos 

espaços ibérico, europeu e global 

• Promover o desenvolvimento 

policêntrico dos territórios e reforçar 

as infra-estruturas de suporte à 

integração e à coesão social 

• Expandir as redes e infra-estruturas 

avançadas de informação e 

comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, 

empresas e administração pública 

• Reforçar a qualidade e a eficiência da 

gestão territorial, promovendo a 

participação informada, activa e 

responsável dos cidadãos e das 

instituições 

• Promover a qualificação dos 

portugueses 

• Promover o crescimento 

sustentado 

• Garantir a coesão social 

• Assegurar a qualificação do 

território e das cidades 

• Aumentar a eficiência da 

governação 
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Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento das Águas Residuais 
Plano Nacional para as Alterações Climáticas 

 

• Universalidade, continuidade e qualidade do serviço: 

o Solidariedade nacional e regional nas soluções 

adoptadas 

o Lógica de serviços com elevada qualidade e 

fiabilidade 

 

• Sustentabilidade do sector 

o Melhoria da produtividade e da eficiência em 

articulação com o PNACE e PT 

o Credibilidade, eficácia, equilibrio e 

transparência dos modelos de gestão do sector 

o Coordenação com as políticas de 

desenvolvimento regional 

 

• Protecção de valores ambientais 

o Incorporação dos princípios subjacentes à 

estratégia nacional e comunitária para o 

desenvolvimento sustentável 

o Afirmação das boas práticas ambientais 

o Reforço dos mecanismos de regulação, 

controlo e penalização 

 

• Energia 

o Promoção da energia 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 

biocombustíveis no modo rodoviário 

 

• Agricultura 

o Implementação do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Floresta Portuguesa: aumento da 

área florestada 

• Resíduos 

o Implementação da Directiva Aterros – redução dos 

RSU destinados a aterros 

o Implementação da Directiva PCIP 
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Plano de Bacia Hidrográfica do 
Ave 

Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Baixo Minho 

Plano Regional de Ordenamento do Território - 
Norte 

 
• Redução das cargas 

poluentes emitidas para o 
meio hídrico;  

 
• Superação das carências 

básicas de infra-estruturas; 
 
• Melhoria da garantia da 

disponibilidade de recursos 
hídricos utilizáveis de forma 
a dar satisfação às 
necessidades das 
actividades sociais e 
económicas; 

 
• Acréscimo da segurança de 

pessoas e bens, relacionada 
com o meio hídrico;  

 
• Preservação e valorização 

ambiental do meio hídrico e 
da paisagem associada;  

 
• Diminuir o número de 

ignições de incêndios 
florestais; 

 
• Diminuir a área queimada; 
 
• Reabilitação de ecossistemas 

florestais; 
 
• Beneficiação de espaços 

florestais; 
 
• Consolidação da actividade 

florestal; 
 
• Aumentar o conhecimento 

sobre a silvicultura das 
espécies florestais; 

 
• Monitorizar o 

desenvolvimento dos 
espaços florestais e o 
cumprimento do plano. 

 

• A valorização da posição geoestratégica da 
região;  

• A afirmação da região como plataforma de 
internacionalização da economia nacional;  

• A salvaguarda e valorização dos recursos 
patrimoniais;  

• Consolidar o sistema de protecção e 
valorização ambiental;  

• Estruturar o sistema urbano e reforçar o 
policentrismo, envolvendo a qualificação 
funcional do Porto e da sua área 
metropolitana, o desenvolvimento de 
polarizações estruturantes na conurbação do 
litoral e o reforço dos pólos e eixos urbanos 
no interior;  

• Reforçar a rede regional de instituições de 
ensino superior, de I & D e de centros 
tecnológicos, em articulação com os 
espaços de localização de actividades 
intensivas em conhecimento e conteúdo 
tecnológico;  

• Organizar o sistema de acessibilidades;  
• Reordenar e qualificar os espaços de 

localização empresarial numa lógica de 
disponibilização de espaços de qualidade e 
de concentração de recursos qualificados;  

• Organizar uma rede de pólos de excelência 
em espaço rural;  

• Valorização das especificidades territoriais 
dos espaços sub-regionais e criação de 
complementaridades com vista ao reforço 
conjunto da competitividade e coesão 
regionais;  

• Contrariar os fenómenos de urbanização e 
edificação difusa;  

• Adequado ordenamento agrícola e florestal do 
território, bem como de salvaguarda e 
valorização da paisagem, das áreas 
classificadas e de outras áreas ou 
corredores ecológicos relevantes;  

• Protecção e valorização do património 
arquitectónico e arqueológico, 
condicionando o uso dos espaços 
inventariados e das suas envolventes. 
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3.2  Questões est ratég icas da 1ª revisão do PDM de Guimarães  

 

Os objectivos gerais e específicos identificados para cada área temática da 1ª revisão do PDM de Guimarães, 

anteriormente referidos, podem sintetizar-se nas seguintes questões estratégicas: 

• Contenção do povoamento disperso; 

• Consolidação das áreas centrais, promovendo o seu funcionamento em rede; 

• Rentabilização das infra-estruturas; 

• Protecção e valorização ambiental e paisagística; 

• Geração de valor. 

 

3.3  Convergênc ia entre  as  Questões Estratégicas da 1ª revisão do PDM de 

Guimarães  e  o  Quadro de Referênc ia Est ratég ico  

 

De forma a determinar o grau de convergência das questões estratégicas referidas no ponto anterior com o 

quadro de referência estratégico, foram elaboradas tabelas de dupla entrada. O objectivo é verificar o 

cumprimento de orientações relevantes e a coerência no cumprimento das mesmas, detectando e evitando, 

sempre que se justifique, eventuais conflitos. 
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ENDS

Uma administração pública 
mais eficiente e 
modernizada.

Melhor Conectividade 
Internacional do País e 
Valorização Equilibrada do 
Território

Crescimento Sustentado, 
Competitividade à Escala 
Global e Eficiência 
Energética

Melhor ambiente e 
valorização do património

Mais equidade, igualdade de 
oportunidades e coesão 
social

Preparar Portugal para a 
“sociedade do 
conhecimento”

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 1: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos da ENDS 
 
                                 

QREN

Geração de valor

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística

Promover a qualificação dos 
portugueses

Promover o crescimento 
sustentado

Garantir a coesão social

Assegurar a qualificação do 
território e das cidades

Aumentar a eficiência da 
governação

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 2: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do QREN 
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PNPOT

Expandir as redes e infra-
estruturas avançadas de 
informação e comunicação e 
incentivar a sua crescente 
utilização pelos cidadãos, 
empresas e administração 
pública

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

Reforçar a competitividade 
territorial de Portugal e a sua 
integração nos espaços 
ibérico, europeu e global

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

Promover o desenvolvimento 
policêntrico dos territórios e 
reforçar as infra-estruturas 
de suporte à integração e à 
coesão social

Assegurar a equidade 
territorial no provimento de 
infra-estruturas e de 
equipamentos colectivos e a 
universalidade no acesso 
aos serviços de interesse 
geral, promovendo a coesão 
social

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 3: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PNPOT 
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PEAASAR

Sustentabilidade do sector

Protecção de valores 

ambientais

Universalidade, 

continuidade e qualidade 

do serviço

Melhoria da produtividade e 
da eficiência em articulação 
com o PNACE e PT

Credibilidade, eficácia, 
equilíbrio e transparência 
dos modelos de gestão do 
sector

Solidariedade nacional e 
regional nas soluções 
adoptadas

Lógica de serviço com 
elevada qualidade e 
fiabilidade

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Coordenação com as 
políticas de desenvolvimento 
regional

Incorporação dos princípios 

subjacentes à estratégia 

nacional e comunitária para o 

desenvolvimento sustentável

Afirmação das boas práticas 

ambientais

Reforço dos mecanismos de 

regulação, controlo e 

penalização

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 4: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PEAASAR 2007-2013 
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PERSU II

PDM    

Geração de valor
Protecção e 

valorização ambiental 
e paisagística

Rentabilização das 
infra-estruturas

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Contenção do 
povoamento disperso

Promoção da recolha 
selectiva de
Resíduos Urbanos 
Biodegradáveis
e de resíduos de 
embalagens e
subsequente reciclagem e
valorização (redução das 
emissões
directas de GEE)

Diminuição do volume de
resíduos a depositar em 
aterro

Construção de infra-
estruturas de
tratamento e valorização de 
modo
a promover a 
sustentabilidade do
território e a preservação dos
recursos naturais

 
 

Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 
Tabela 5: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PERSU II 
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PNAC

Energia

Transportes

Agricultura

Floresta

Resíduos

Implementação da Directiva 
PCIP

Implementação da Directiva 
Aterros - redução dos RSU 
destinados a aterros

Implementação da Directiva 
embalagens - aumento da 
percentagem de embalagens 
valorizadas

Implementação do Programa 
de Desenvolvimento 
Sustentável da Floresta 
Portuguesa: aumento da 
área florestada

Implementação da Directiva 
PCIP - Prevenção e controlo 
Integrado de Poluição

Directiva dos 
biocombustíveis - introdução 
de biocombustíveis no modo 
rodoviário

Redução das velocidades 
praticadas em AE inter-
urbanas

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

Incentivo ao abate de 
veículos em fim de vida

PDM    

Geração de valor
Contenção do 

povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística

Promoção da produção 
eólica

Promoção da eficiência 
energética dos edifícios

Promoção da instalação de 
sistemas de água quente 
solar

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 6: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PNAC 
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PNAEE

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

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

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 7: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PNAEE 
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PNA

Promover a gestão 
sustentável da procura de 
água, baseada na gestão 
racional dos recursos e nas 
disponibilidades existentes 
em cada bacia hidrográfica e 
tendo a protecção a longo 
prazo dos meios hídricos 
disponíveis e as perspectivas 
sócio-económicas.

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.
e criar as infra-estruturas de 
suporte ao Turismo regional.

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.

Geração de valor

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística

Promover a informação e a 
participação das populações 
e das suas instituições 
representativas nos 
processos de planeamento e 
gestão dos recursos hídricos

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 o aumento do 
conhecimento, do estudo e 
da investigação aplicada dos 
sistemas hídricos.

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 8: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PNA 
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PNUEA

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.

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 e
industrial, contribuindo para 
minimizar os
riscos de stress hídrico.

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 9: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PNUEA
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PROT-N

Reforçar a rede regional de 
instituições de ensino 
superior, de I & D e de 
centros tecnológicos, em 
articulação com os espaços 
de localização de actividades 
intensivas em conhecimento 
e conteúdo tecnológico; 

Organizar o sistema de 
acessibilidades

Estruturar o sistema urbano 
e reforçar o policentrismo

A valorização da posição 
geoestratégica da região

A afirmação da região como 
plataforma de 
internacionalização da 
economia nacional

Consolidar o sistema de 
protecção e valorização 
ambiental

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

Reordenar e qualificar os 
espaços de localização 
empresarial numa lógica de 
disponibilização de espaços 
de qualidade e de 
concentração de recursos 
qualificados; 

Adequado ordenamento 
agrícola e florestal do 
território, bem como de 
salvaguarda e valorização da 
paisagem, das áreas 
classificadas e de outras 
áreas ou corredores 
ecológicos relevantes

Protecção e valorização do 
património arquitectónico e 
arqueológico, condicionando 
o uso dos espaços 
inventariados e das suas 
envolventes.

Organizar uma rede de pólos 
de excelência em espaço 
rural

Valorização das 
especificidades territoriais 
dos espaços sub-regionais e 
criação de 
complementaridades com 
vista ao reforço conjunto da 
competitividade e coesão 
regionais

Contrariar os fenómenos de 
urbanização e edificação 
difusa

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 10: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PROT-N
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PADT - Norte

PDM    

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

Desenvolver a oferta de 
Alojamento e Animação 
assente em padrões de 
qualidade
e sustentabilidade.

Qualificar e valorizar os 
recursos turísticos, 
potenciando os produtos 
turísticos prioritários
e criar as infra-estruturas de 
suporte ao Turismo regional.

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.

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 11: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PADT-N
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PBH do Ave

PDM    

Geração de valor
Contenção do 

povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística

Melhoria da garantia da 
disponibilidade de recursos 
hídricos utilizáveis por forma 
a dar satisfação às 
necessidades das 
actividades sociais e 
económicas

Redução das cargas 
poluentes emitidas para o 
meio hídrico

Superação das carências 
básicas de infra-estruturas

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

Preservação e valorização 
ambiental do meio hídrico e 
da paisagem associada

 
Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 

Tabela 12: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PBH do Ave 
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 PROF

PDM  

Contenção do 
povoamento disperso

Consolidação das 
áreas centrais 

promovendo o seu 
funcionamento em 

rede

Rentabilização das 
infra-estruturas

Protecção e 
valorização ambiental 

e paisagística
Geração de valor

 Diminuir o número de 
ignições de incêndios 
florestais

Reabilitação de 
ecossistemas florestais

Diminuir a área queimada

Beneficiação de espaços 
florestais

Consolidação da actividade 
florestal

Aumentar o conhecimento 
sobre a silvicultura das 
espécies florestais

Monitorizar o 
desenvolvimento dos 
espaços florestais e o 
cumprimento do plano  

Ligação fraca  Ligação média   Ligação forte 
Tabela 13: Interacção entre as QE da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os objectivos do PROF-BM 

 

Existe uma grande convergência entre as questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os 

objectivos dos instrumentos que orientam o planeamento estratégico nacional e regional, como comprovam as 

tabelas anteriormente apresentadas. 

Os instrumentos que apresentam menos interligações são, compreensivelmente, os de carácter sectorial. 

A questão estratégica “geração de valor” destaca-se pelo elevado número de interligações fortes que apresenta, 

seguida pela “protecção e valorização ambiental e paisagística”, com interligações sobretudo nos instrumentos 

de carácter sectorial. 

 

3.4  Factores ambienta is  

 

Os factores ambientais definem o âmbito ambiental relevante, orientado pelos factores ambientais legalmente 

estabelecidos. Os factores ambientais estão definidos na alínea e) do n.º1 do art. 6º do DL 232/2007 de 15 de 

Junho e são: biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, factores 
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climáticos, bens materiais, património cultural, incluindo o património arquitectónico e arqueológico e a 

paisagem. 

Os factores ambientais a analisar, e que contribuem para os FCD, devem ser ajustados a cada caso específico, 

função da focagem estratégica, da escala de avaliação e, consequentemente, da sua relevância. 

 

3.5  Factores Cr í t icos  para a Decisão  

 

Entende-se por factores críticos as dimensões de análise que estruturam a avaliação a ser desenvolvida e 

traduzem as principais dimensões do modelo de desenvolvimento sustentável nacional no âmbito da revisão do 

PDM.  

Em resultado da análise integrada das questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de Guimarães, do Quadro 

de Referência Estratégico e considerando os factores ambientais legalmente definidos identificam-se um 

conjunto de áreas estratégicas de convergência para o desenvolvimento sustentável e para o ambiente, que 

constituem os Factores Críticos para a Decisão (FCD) da 1ª revisão do PDM de Guimarães, que são: 

• Coesão territorial – inclui as questões de equidade no acesso a equipamentos, acesso e rentabilização 

de infra-estruturas viárias e de saneamento básico e mobilidade para todos; 

• Recursos naturais – compreende a protecção e valorização dos recursos naturais e prevenção dos 

riscos naturais; 

• Património cultural e paisagístico – atende à protecção e valorização do património concelhio, 

enquanto factor de diferenciação territorial e preservação da identidade concelhia; 

• Geração de valor – aborda o capital de recursos naturais, humanos e infra-estruturais relevantes para 

a geração de valor no concelho. 

 

3 .6  Convergênc ia entre  os  factores  ambientais  e  os  FCD 

 

Interessa agora verificar o grau de convergência dos factores críticos com os factores ambientais referidos DL 

232/2007 de 15 de Junho, anteriormente referidos, pelo que se elaborou a tabela de dupla entrada apresentada 

de seguida.  

Da análise da tabela abaixo apresentada infere-se que:  

� Todos os FCD apresentam uma grande convergência com os factores ambientais, com um mínimo 

de três e um máximo de sete correspondências; 
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� Os factores ambientais alvos de uma avaliação mais superficial serão os factores climáticos, pela sua 

menor convergência; 

� Os factores ambientais “património cultural”, “população”, “bens materiais”, “água” e “solo”, pelo 

elevado número de correspondências que apresentam, serão alvo de cuidada avaliação. 

 

 

FCD 

 

 

 

 

 

 

Factores ambientais C
oe

sã
o 

T
er

rit
or

ia
l 

R
ec

ur
so

s 
N

at
ur

ai
s 

P
at

rim
ón

io
 C

ul
tu

ra
l e

 

P
ai

sa
gí

st
ic

o 

G
er

aç
ão

 d
e 

V
al

or
 

Biodiversidade  X   

Fauna  X   

Flora  X X  

Paisagem   X  

Património Cultural   X X 

Factores Climáticos     

População X X X X 

Saúde Humana X    

Bens materiais X X  X 

Água X X   

Solo X X   

Atmosfera X    

Tabela 14: Interacção entre os FCD da 1ª revisão do PDM de Guimarães e os factores ambientais estabelecidos na lei 

 

A tabela acima apresentada permite garantir que na AAE sejam contemplados os domínios ambientais 

legalmente estabelecidos. Naturalmente que nem todos os domínios ambientais serão considerados para os 

diferentes FCD. Pelo contrário, e como se conclui das considerações anteriormente tecidas, para cada um 

serão apenas considerados os domínios que, à escala da revisão do PDM, forem os mais relevantes.  

Conclui-se que todos os factores ambientais definidos na lei serão avaliados, mas a cada um deles será 

atribuída diferente ponderação, de acordo com o quadro e as considerações acima mencionadas. 

 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                            CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                              1ª Revisão do PDM de Guimarães 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 46I123 

3.7  Anál ise  integrada para  cada FCD 

 

Conforme referido anteriormente, entende-se por FCD as dimensões de análise que estruturam a avaliação a ser 

desenvolvida posteriormente. Os critérios, por sua vez, devem ser entendidos como questões pertinentes 

associadas a cada FCD, que permitam estruturar a análise. A estes associam-se objectivos de sustentabilidade. 

 

FC
D Critérios Objectivos de sustentabilidade 

Co
es
ão
 T
er
rit
or
ia
l 

Uso do Solo 
 

Racionalizar o uso urbano do solo 
Assegurar a espacialização das políticas económica, social, cultural e 
ambiental 

 Mobilidade 
Promoção de outras formas de circulação e transporte para além do 
automóvel 
Redução da emissão de gases com efeito estufa 

Infra-estruturas de 
saneamento básico 

Programar as áreas urbanas tendo em conta as redes existentes e 
programadas 
Rentabilização das redes 

Pa
tr
im
ón
io
 

Pa
is
ag
ís
tic
o 
e 

Cu
ltu
ra
l 

Património arquitectónico Preservação e valorização do património arquitectónico 

Património arqueológico 
Preservação e valorização do património arqueológico 
 

Identidade 

Reforço da identidade do território  
Proteger o carácter e a diversidade da paisagem 

Re
cu
rs
os
 N
at
ur
ai
s 

Riscos naturais Proteger pessoas e bens 

Floresta 

Controlar as monoculturas de espécies de rápido crescimento e as 
invasoras lenhosas 
Protecção das espécies florestais autóctones e das folhosas de folha 
caduca 
Defesa da floresta contra incêndios 

Solo 
Salvaguarda dos solos pedologicamente evoluídos 
Racionalizar a expansão urbana 
Controlar a impermeabilização dos solos 

Recursos hídricos Protecção dos leitos dos cursos de água e respectivas margens  
Fragmentação de 
ecossistemas 

Evitar a fragmentação de habitats e promover a obtenção do continuum 
naturale 

Ge
ra
çã
o 

de
 V
al
or
 Atractividade Captação de investimento 

Especificidades territoriais Valorização dos recursos específicos 

Âncoras de desenvolvimento 
Aproveitamento do potencial que decorre da existência de estruturas como 
a Universidade do Minho e o Parque de Ciência e Tecnologia 

Tabela 15: Critérios e objectivos por factor crítico de decisão 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                            CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                              1ª Revisão do PDM de Guimarães 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 47I123 

4  Anál ise  e  aval iação  dos FCD 

 

Neste capítulo apresenta-se, para cada um dos FCD definidos: 

• Breve descrição; 

• Objectivos e metas; 

• Passado histórico e situação actual; 

• Tendências de evolução sem Plano; 

• Avaliação estratégica de impactes; 

• Indicadores de monitorização. 

 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                            CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                              1ª Revisão do PDM de Guimarães 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 48I123 

4.1  Coesão te rr i tor ial  

 

A política de coesão deve adaptar-se às necessidades e características específicas dos territórios, em função 

dos problemas ou das oportunidades resultantes da situação geográfica. A dimensão territorial incide, 

nomeadamente, nos seguintes temas (CE, 2006): 

� Contribuição das cidades (zonas urbanas) para o crescimento e o emprego (a fim de promover o 

espírito empresarial, o emprego local e o desenvolvimento das comunidades locais, por exemplo); 

� Apoio à diversificação económica das zonas rurais (nomeadamente as sinergias entre as políticas 

estruturais, as políticas de emprego e as políticas de desenvolvimento rural);  

� Cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional centrada em objectivos de crescimento e 

emprego. 

Uma boa implementação das acções destinadas a promover a coesão territorial exige mecanismos que possam 

garantir a equidade de tratamento das zonas segundo as suas capacidades individuais de competitividade. 

 

4.1.1 Objectivos e metas 

 

Na 1ª revisão do PDM de Guimarães a coesão territorial refere-se sobretudo à afirmação da cidade de 

Guimarães e consolidação das vilas, incluindo sobretudo questões de equidade no acesso a equipamentos, 

acesso e rentabilização de infra-estruturas viárias e de saneamento básico e mobilidade para todos. 

Os objectivos considerados para o FCD “coesão territorial” são: 

a) Racionalizar o uso urbano do solo e a sua expansão, através da nuclearização e qualificação dos 

aglomerados urbanos, promovendo o seu funcionamento em rede; 

b) Acessibilidade e transportes; 

c) Rentabilização das redes.  

 

4.1.2 Passado histórico e situação actual 

 

a) Uso urbano do solo 

Inserido na região do Ave, o concelho de Guimarães reflecte uma das suas principais características: a 

urbanização dispersa (imagem abaixo apresentada). À dispersão inicialmente “formatada” pelo modelo agrícola 
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e uma realidade cadastral/propriedade apertada e de dimensão reduzida, sucede-se uma urbanização 

sustentada na industrialização, aproveitando os leitos dos rios Ave, Selho e Vizela, numa primeira fase, e na 

rede viária principal, na segunda.  

 
Imagem 3: Edificado do concelho de Guimarães (cartografia, 2011) 

 

Apesar de predominar ainda a urbanização dispersa, assente numa enorme rede de pequenos arruamentos, e 

condicionada pela reduzida dimensão da propriedade, onde coexiste (cada vez menos) a prática agrícola e a 

indústria, a actualidade aponta para uma maior nuclearização e concentração nos núcleos urbanos.  

Assiste-se a uma progressiva densificação da cidade de Guimarães, que se projecta como pólo urbano de 

referência no contexto regional e nacional, e da sua primeira periferia. No entanto, “apesar da clara 

densificação/extensão construtiva do aglomerado mais importante de Guimarães e do seu reforço funcional nas 

actividades de serviços, o concelho cresceu em média 10,8%, enquanto que o aglomerado urbano principal 

cresceu 12,7% (1991-2001). Quer isto dizer que o reforço funcional traduzido na aglomeração e diversificação 

de serviços especializados não constitui 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 infraestruturado 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-arrumação 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” (PDM, 2008). 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                            CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                              1ª Revisão do PDM de Guimarães 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 50I123 

Por outro lado, as vilas localizadas em redor da cidade (Pevidém/Serzedelo) têm-se vindo a afirmar como 

estruturas intermédias de proximidade das freguesias à cidade. Apenas São Torcato, vila localizada a Norte de 

Guimarães, não segue essa tendência.  

Destacam-se ainda na estrutura urbana do concelho de Guimarães as seguintes vilas (imagem abaixo 

apresentada): 

� Caldas das Taipas/Ponte, no eixo para Braga (EN101); 

� Ronfe/Brito, no eixo para Vila Nova de Famalicão (EN206); 

� Lordelo/Moreira de Cónegos, no eixo para Santo Tirso (EN105 e Caminho de ferro). 

 
Imagem 4: Edificado e as principais estradas nacionais que estruturam o povoamento do concelho de Guimarães 

(cartografia, 2011) 
 

Na totalidade das vilas do concelho reside cerca de 24,2% do total da população. 

Assim, pelo anteriormente referido, conclui-se que pouco menos de 50% da população residente no concelho 

de Guimarães reside fora dos principais aglomerados, pelo que a dispersão é ainda indubitavelmente o modelo 

urbano predominante, como comprovam as imagens anteriormente apresentadas. 

De referir também a forte dispersão industrial, de origem histórica (industrialização do séc. XIX ao longo dos 

rios), reforçada pela expansão industrial dos anos 80, com a disseminação pelo território de micro e pequenas 

empresas. A política de oferta de novo solo industrial, devidamente infraestruturado, revelou-se atractiva e 

adequada para novos investimentos, mas não anulou essa situação. 

N 105 

N 101 

N 206 
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“Emprego disperso e habitação dispersa são complementares e explicam-se também pela elevadíssima 

fragmentação da parcela agrícola e da tendência para a auto construção 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 bastantes estudadas nos anos 80, enquanto 

favorecedoras da própria dinâmica de investimento industrial” (PDM, 2011). 

 

b) Acessibilidades e transporte 

Da análise do gráfico abaixo apresentado, conclui-se que na distribuição modal de Guimarães existe um claro 

predomínio do automóvel, que representa quase metade das deslocações totais, sendo seguida pelas 

deslocações a pé. As deslocações em autocarro ou motocicleta são também assinaláveis, enquanto os 

restantes meios de transporte têm uma expressão meramente residual. 

 

 
Fonte: Agenda 21 Local, 2004 

Gráfico 1: Distribuição modal em Guimarães 
 

No que se refere ao motivo das deslocações por meio de transporte utilizado (gráfico abaixo apresentado), 

verifica-se que é nas deslocações para o trabalho que o automóvel apresenta um maior peso relativo, tendência 

que se vem acentuando nos últimos anos (gráfico n.º 3), em detrimento das deslocações a pé, que 

predominavam em 1991. 

As deslocações a pé para o trabalho predominaram até há relativamente pouco tempo devido à proximidade 

existente entre o local de trabalho e a residência, consequência directa da disseminação de unidades industriais 

pelo território. Com o encerramento de várias indústrias têxteis, mas também devido ao aumento progressivo 

da taxa de motorização, assistiu-se à substituição da predominância das deslocações a pé pelas deslocações 

em automóvel para o trabalho, tendência que se vem acentuando. 
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Fonte: Agenda 21 Local, 2004 

Gráfico 2: Distribuição modal, por motivo, em Guimarães 
 

Também contribui para o aumento das deslocações em automóvel a melhoria das acessibilidades. Ao nível da 

rede viária (imagem abaixo apresentada), a conclusão da A7 e A11 asseguraram as acessibilidades e 

mobilidade de âmbito nacional, sendo que os principais problemas de acessibilidade e mobilidade se localizam 

nas estradas nacionais, ao longo das quais se tem vindo a densificar a urbanização (N206 para Vila Nova de 

Famalicão, N105 para Santo Tirso e N101 para Caldelas), com grandes conflitos funcionais, 

congestionamentos e sinistralidade, e na inexistência (com excepção da VIM) de uma rede viária intermédia, de 

âmbito regional. 

 
Imagem 5: Rede viária 

Fonte: CMG 

IP 
 

EN 
 

EM 
 

Caminho Municipal 
 

Vias sem classificação 
 

Caminho-de-ferro 
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De salientar o claro predomínio das deslocações a pé para ócio, convívio, compras e motivos pessoais.  

 
Fonte: Agenda 21 Local, 2004 

Gráfico 3: Relação entre o número de indivíduos que se desloca para o trabalho a pé em relação àqueles que o fazem 
em automóvel ligeiro particular 

 

De referir ainda a recente modernização da linha do Minho, que apesar de ter favorecido o uso do transporte 

ferroviário, ainda não foi capaz de retirar o peso meramente residual que o comboio representa na distribuição 

modal.   

Como consequência directa do aumento das deslocações em automóvel, tem aumentado a emissão de gases 

com efeito estufa (GEE) no concelho. Apesar de ser o sector da indústria o que mais contribui para as 

emissões de GEE no concelho, com uma percentagem de 41,5%, o progressivo aumento da motorização faz 

com que este seja seguido pelo sector dos transportes com 33,4%. 

De facto, é o sector dos transportes o consumidor energético que mais cresce.  

Na Europa, mais de 30% da energia é consumida pelos transportes. Aqui a emissão de GEE a partir do sector 

dos transportes (excluindo o transporte aéreo internacional e marítimo) aumentou 19% entre 1990 e 2000, 

contribuindo com um quinto do total das emissões de GEE em 2000. O CO2 é o principal GEE emitido a partir 

do sector dos transportes (97%) e o transporte rodoviário é o maior contribuinte para estas emissões, com 

92% em 2000, ao passo que em 1998 era de 84% (RA do RFAV, 2003). 

Alguns dados actuais (Portugal): 
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• Em 2006, o total de emissões de GEE (sem contabilizar as emissões equivalentes provenientes do 

uso e alteração do solo e a silvicultura) foi de 82,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (CO2 eq), correspondendo a um aumento de 40% nas emissões de 1990 para 2006; 

• A meta estabelecida no Protocolo de Quioto para Portugal, para o período 2008-2012, permite um 

aumento de 27% das emissões de GEE em relação aos valores de 1990. Mas de acordo com os 

dados apresentados neste inventário esta meta permitida por Quioto já foi ultrapassada em 13%; 

• A taxa média de crescimento anual de emissões de GEE, para o período 1990-2006, é 

aproximadamente 2,5%;  

• De 1990 a 2006 ocorreu um aumento de emissão em todos os GEE, o CO2 aumentou a sua emissão 

em 47,1%; 

• O sector dos transportes viu as emissões aumentarem significativamente no período 1990-2006. Os 

GEE emitidos no sector dos transportes aumentaram 98%, devido ao maior número de veículos e de 

viagens de automóvel, reflexo do aumento do rendimento das famílias e do elevado investimento na 

melhoria das estradas e vias de ligação.  

 

c) Redes 

Nas últimas décadas “a maior parte do investimento municipal dirigiu-se para a qualificação estrutural e para a 

construção de equipamentos, com o objectivo de resolver o “grau zero” da infraestruturação, e de construir as 

redes de equipamentos públicos (ensino, saúde, educação, desporto e cultura). Nos anos 80 e 90 procurava-

se aqui resolver problemas graves de saneamento, assegurar o abastecimento público de água, melhorar as 

condições de mobilidade e de acessibilidade aos serviços e equipamentos colectivos” (PDM, 2011). 

Assim, e apesar do grande investimento feito, a predominância da urbanização difusa constitui um entrave à 

procecussão plena dos objectivos existentes.  

As taxas de cobertura de saneamento e de abastecimento de água são de 82 e 78% e respectivamente (INE, 

2005), ainda longe das metas nacionais, mas superiores à média do Ave. Tem-se contudo registado, nesta 

área, uma evolução significativa, devido não apenas ao apoio de comparticipações comunitárias, mas também 

ao esforço da autarquia, que tem canalizado para esta actividade uma importante parcela dos seus recursos 

financeiros. 
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Imagem 6: Edificado e rede de saneamento (cartografia, 2011) 

 
Imagem 7: Edificado e rede de abastecimento de água (cartografia, 2011) 

 

A hierarquia dos aglomerados, identificada no ponto a) do presente sub-capítulo é também definida em função 

do número de equipamentos existentes nas freguesias. De acordo com o n.º e tipo de equipamentos existentes 
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o Plano de Desenvolvimento Social (2007), apresenta a seguinte divisão territorial (ver imagem abaixo 

apresentada): 

• A Área Urbana de Guimarães que integra as Freguesias da cidade e Freguesias limítrofes, existindo 

nelas o maior peso em termos demográficos e a localização de todo o tipo de categorias de 

equipamentos (administração, saúde, ensino, desporto, etc.), abrangendo uma grande área de 

influência. 

• Para além da Área Urbana, há a considerar os pólos principais – Vilas (Brito, Lordelo, Moreira de 

Cónegos, Pevidém, Ponte, Ronfe, Serzedelo, S.Torcato, Taipas). A sua atractividade reside no seu 

carácter urbano em relação às freguesias vizinhas, com um nível de equipamentos que abrangem 

uma área de influência média (Saúde, Ensino, Administração, Cultura…). 

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

Famalicão; Guimarães – Fafe; Guimarães – Sto. Tirso). Usufruem de boa acessibilidade, quer para a 

localização das actividades produtivas, nomeadamente a indústria, quer para a mobilidade 

populacional (movimentos pendulares: casa – trabalho e vice – versa). Os equipamentos aqui 

existentes têm uma área de influência média ou pequena. 

• As Freguesias localizadas nas franjas do Concelho (mais a Norte, Nordeste e Sudeste) são menos 

populosas, mais rurais, com um menor número de equipamentos e, consequentemente com uma 

reduzida área de influência (Carta Educativa, 2006). 

 
Imagem 8: Distribuição dos equipamentos no concelho de Guimarães 

Fonte: CMG, 2007 
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4.1.3 Tendências de evolução sem Plano 

 

a) Uso urbano do solo 

Pelo diagnóstico apresentado e pela evolução verificada nos últimos anos, não é previsível a reversão da 

urbanização e industrialização difusas. 

É, no entanto, previsível o reforço funcional da cidade de Guimarães, não acompanhado por um equivalente 

reforço populacional (que se prevê que venha a acontecer, apesar de menos significativo que o reforço 

funcional). Prevê-se o mesmo cenário para as vilas do concelho, com excepção de São Torcato, que não se 

tem afirmado no contexto urbano do concelho. 

Conclui-se que, para este FCD, existe uma tendência de manutenção da situação actual. 

 

b) Acessibilidade e transportes 

O crescente número de veículos e de viagens de automóvel, reflexo do aumento do rendimento das famílias e 

do investimento na melhoria das estradas e vias de comunicação, poderá originar um aumento no uso do 

automóvel e consequente aumento das emissões de CO2. De referir, no entanto, que a subida dos preços dos 

combustíveis poderá funcionar como desincentivo à utilização do automóvel, funcionando inversamente como 

incentivo à utilização dos transportes colectivos, nomeadamente o comboio, beneficiando da recente 

modernização da linha de Guimarães. 

Apesar de dependente da conjuntura, sem plano é previsível a afirmação da predominância do automóvel nas 

deslocações do concelho de Guimarães. 

De referir ainda que se prevê uma progressiva densificação da urbanização ao longo das EN, mantendo-se as 

elevadas taxas de sinistralidade, congestionamento e conflitos funcionais.  

É previsível uma evolução negativa deste FCD face às metas de sustentabilidade definidas.  

 

c) Redes 

É previsível uma evolução positiva rumo às metas de sustentabilidade definidas para este FCD, no que se refere 

à cobertura total do concelho, devido aos investimentos previstos para a extensão do sistema abastecimento de 

água e do sistema de drenagem e tratamento de águas residuais, bem como para a construção/beneficiação de 

equipamentos.  

No entanto, sem plano manter-se-ia a dificuldade em ir mais além na optimização das infra-estruturas 

existentes. 
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4.1.4 Avaliação estratégica de impactes 

 

a) Uso urbano do solo 

De acordo com a proposta de regulamento da 1ª revisão do PDM “o sistema urbano do município de 

Guimarães estrutura-se em quatro níveis de aglomeração e polaridade, correspondendo a um conjunto de 

relações funcionais e espaciais que fundamentam a sua própria organização, suporte e comportamento. 

Os quatro níveis de aglomeração e polaridade são: 

• Zona 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 Urgeses e Silvares; 

• Zona B: as vilas de Ronfe, Brito, S. Jorge de Selho, Caldelas, S. João de Ponte, S. Torcato, Lordelo, 

Moreira de Cónegos e Serzedelo; 

• Zona C: as freguesias de Fermentões (parcialmente), Nespereira, Polvoreira, Gondar, Selho S. 

Lourenço, Silvares, Guardizela, Aldão, Barco; 

• Zona D: as restantes freguesias. 

Pelo respectivo impacto no território, relações funcionais e de interdependência relevantes, englobam-se na 

zona A do sistema urbano, as áreas de actividades de AvePark (em fase de construção e consolidação), parque 

industrial de S. João de Ponte (e sua expansão tal como prevista no presente Plano) e parque industrial de Mide 

(Lordelo) e da zona de actividades e logística prevista para a envolvente ao nó de acesso à auto-estrada A7 na 

freguesia de Silvares.” 

Definiram-se as seguintes orientações estratégicas para as áreas referidas (PDM, 2011): 

• Cidade de Guimarães (nível 1) 

� Continuidade das políticas de regeneração da cidade antiga (Campurbis/zona de Couros); 

� Consolidação e densificação do anel envolvente ainda sem estrutura urbana definida e clara 

– relação com a circular urbana; 

� 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: Novo Hospital Privado e Complexo 

Desportivo. Intervenção no nó de Silvares da A7/A11. Ligação a Pevidém. 

• Vilas (nível 2) 
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� Pevidém: re-uso de edifícios industriais obsoletos ou abandonados. Melhoria da ligação a 

Guimarães e ao nó da A7. 

� Caldas das Taipas/São João de Ponte: intervenção nas margens do Ave entre Caldas das 

Taipas e São João de Ponte. Redesenho do sistema de espaços colectivos e traçados 

principais. Ligação ao AvePark. Eixo Guimarães/ São João de Ponte / Caldas das Taipas: 

percurso alternativo à EN101. Estruturação da malha urbana; 

� Lordelo/Moreira de Cónegos e Ronfe/Brito: reforço da polarização e mistura funcional. 

Intervenções pontuais de desenho urbano nas polaridades e traçados com maior relevância. 

Localização industrial e novas oportunidades: re-uso e novas áreas de actividades como os 

de Mide-Lordelo; 

� S. Torcato: continuidade do reforço da polarização do aglomerado urbano da cidade de 

Guimarães.” 

A proposta de definição de solo urbano da 1ª revisão do PDM de Guimarães, além de reflectir a hierarquia de 

aglomerados urbanos anteriormente referida, reflecte bem a preocupação com a contenção do difuso em áreas 

já afectadas por este tipo de povoamento (imagem abaixo apresentada). 

 
Imagem 9: Solo urbano - proposta 

Fonte: CMG, 2011 

 

b) Acessibilidades e transporte 
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A proposta de regulamento da 1ª revisão do PDM, no artigo dedicado à rede viária refere que “1- A rede viária 

do Concelho de Guimarães é constituída por uma rede rodoviária, hierarquizada em quatro níveis - nacional, 

regional intermunicipal e municipal, e por uma rede ferroviária composta por uma linha de caminho-de-ferro 

existente entre o limite sul do concelho e a estação de caminho-de-ferro central existente no concelho de 

Guimarães, e uma outra prevista entre a área das freguesias de Infias/Nespereira e Balazar, servindo as áreas 

industriais e a população do Concelho, a Vila das Taipas e o AVEPARK, Parque de Ciência e Tecnologia, S.A. 

direccionando-se ao Concelho de Braga.”. 

Assim, a principal acção com impacte no presente item é a proposta de prolongamento da linha de caminho-

de-ferro até Braga. Por um lado, pretende-se que a recente modernização da linha ferroviária modifique a 

importância residual deste modo de transporte, quer para as mobilidades locais, quer para o acesso ao Porto, 

por outro a proposta de expansão dessa linha até Braga, passando pelo pólo universitário e pelo AvePark, pode 

revelar-se muito promissora, quer pela sua importância nas ligações urbanas no eixo Guimarães/Caldelas, quer 

pela ligação à futura estação da rede de alta velocidade, em Braga. 

Para a rede viária a aposta não passa pela criação de novas vias, mas sim pela sua clarificação, através de 

acções de consolidação e colmatação.  

Assim, é de esperar que executando o plano haja uma melhoria geral das condições de mobilidade. 

 

c) Redes 

Conforme ilustrados nas imagens abaixo apresentadas, é também clara a articulação entre as redes de água e 

saneamento existentes e a proposta de solo urbano da revisão do PDM, que coincidem na sua quase totalidade.  

Inversamente, e conforme também ilustrado pelas figuras abaixo apresentadas, os núcleos edificados, mas não 

infra-estruturados, foram integrados no solo rural, enquanto aglomerados rurais, definidos na proposta de 

regulamento como “conjuntos habitacionais cuja génese se encontra ligada à actividade agrícola, que 

conservam ainda a estrutura e as características morfológicas originais, possuindo um significado histórico e 

arquitectónico representativo que se pretende preservar e requalificar.”. 
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Imagem 10: Solo urbano - proposta - e rede de abastecimento de água  

Fonte: CMG, 2011 

 
Imagem 11: Solo urbano - proposta - e rede de saneamento  

Fonte: CMG, 2011 
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Imagem 12: Aglomerados rurais/áreas de edificação dispersa - proposta - e rede de abastecimento de água  

Fonte: CMG, 2011 

 
Imagem 13: Aglomerados rurais/áreas de edificação dispersa - proposta - e rede de saneamento  

Fonte: CMG, 2011 

 

No que se refere à rede de equipamentos, na presente revisão do PDM percebe-se a discriminação positiva 

concedida à cidade de Guimarães e vilas de nível 2, sem contudo comprometer a localização de equipamentos 

básicos em todas as freguesias do concelho (imagem abaixo apresentada). 
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Imagem 14: Zona de equipamento - proposta  

Fonte: CMG, 2011 
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 Pontos fortes Pontos fracos Ameaças Oportunidades 

Uso urbano do solo 

Clara aposta na estruturação do sistema 
urbano do concelho, através de uma clara 
hierarquização dos núcleos urbanos e do 
seu efectivo funcionamento em rede. 

Grande extensão, fragmentação e 
complexidade das vilas de nível 2, 
sobretudo Lordelo, Moreira de Cónegos, 
Ronfe e Brito.  

Congestinamento, sinistralidade e 
conflitos funcionais das EN que servem 
as vilas de nível 2. 

Manutenção ou reforço da 
desustruturação urbana das vilas de 
nível 2, decorrentes da aposta no sua 
afirmação. 

 

Para o reforço da cidade de Guimarães e 
vilas de 2ª nível contribuirão os seguintes 
equipamentos/eventos: 
- Guimarães, Capital Europeia da Cultura 
2012 
- Parque Termal  
- AvePark 
- Parque Industrial de Mide 

Rede viária e formas de 
circulação e transporte 

Proposta de prolongamento da linha 
ferroviária de Guimarães até Braga, 
passando pelo pólo universitário e 
AvePark 

Estruturação da rede viária 

 

Intensa actividade lateral em algumas 
estradas nacionais (EN206, EN 105 e 
EN101) e elevado número de inserções 
que originam constantes movimentos de 
viragem, manobras de recurso e de 
atravessamento. 

Inexistência de um patamar intermédio 
(com a excepção da VIM) entre a rede 
regional e a rede local  

Manutenção/reforço do 
congestinamento, sinistralidade e 
conflitos funcionais de algumas EN 
(sobretudo EN206, EN 105 e EN101) 

O nó de acesso à A7/A11 constitui uma 
oportunidade urbanística  

Modernização da linha de caminho-de-
ferro (linha de Guimarães), importante 
para a mobilidade local e acesso ao Porto  

Pista de cicloturismo existente 

Redes 

Programação de áreas urbanas tendo em 
conta as redes de drenagem de águas 
residuais e abastecimento de água 
existentes e programadas 

Aposta na criação de equipamentos nas 
vilas de 2º nível 

Baixos níveis de atendimento no 
abastecimento de água e saneamento 
básico 

Baixas percentagens de adesão aos 
sistemas públicos de abastecimento 
de água e de saneamento 

Co-financiamento para a expansão de 
redes de abastecimento de água e 
saneamento 

Aposta do QREN na rede escolar 

Projecto “Quadrilátero” – redes urbanas 
para a competitividade e inovação 

Tabela 16: Análise SWOT do FCD “coesão territorial” 
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Questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de 
Guimarães 

Impactes positivos Impactes negativos Recomendações 

Contenção do povoamento difuso 

A contenção do modelo de povoamento difuso tem 
impactes positivos muito significativos no acesso a 
infra-estruturas, contribuindo sobretudo para o 
aumento dos níveis de cobertura das redes de 
abastecimento de água e saneamento, e 
consequentemente para a coesão territorial 
Impactes muito significativos na racionalização dos 
investimentos em equipamentos, uma vez que o 
modelo de povoamento disperso obriga a uma maior 
dispersão no investimento 

Na génese do modelo de povoamento 
difuso está a proximidade casa-trabalho, 
que poderá deixar de existir (também 
devido à crise do têxtil), conduzindo ao 
aumento dos percursos casa-trabalho e 
consequentemente ao aumento das 
deslocações de automóvel e das emissões 
de GEE 

Recomenda-se a requalificação em 
detrimento da construção nova, sobretudo no 
que se refere a edifícios industriais; 
Promover a densificação urbanística das 
áreas que possuem já um alto grau de infra-
estruturação de suporte (viária, 
abastecimento de água, saneamento); 
fixar parâmetros urbanísticos – frente de 
terreno para arruamento público e área de 
terreno – mais alargados e exigentes 
(aumentar a frente do terreno, fixar uma área 
mínima de terreno) para as áreas territoriais 
consideradas excêntricas e, do ponto de vista 
de apropriação territorial, a controlar e conter.  

Consolidação das áreas centrais promovendo o seu 
funcionamento em rede 

A consolidação das áreas centrais e o policentrismo 
têm impactes positivos muito significativos na coesão 
territorial, porque fomentam a qualidade de vida local, 
ao estender serviços/infra-estruturas, tradicionalmente 
localizadas na cidade de Guimarães, às vilas do 
concelho, promovendo a equidade no seu acesso. 

Não há impactes negativos Recomenda-se uma aposta nas 
especificidades dos diferentes aglomerados 
urbanos; 
Fomento da centralidade e a nuclearização 
das áreas urbanas nomeadamente através do 
reforço de serviços / comércio de 
proximidade, agilização de licenciamento e 
eventual discriminação positiva a nível de 
taxas urbanísticas. 

Rentabilização das infra-estruturas 

Impactes muito positivos na coesão territorial, devido 
ao aumento da área de influência das infra-estruturas, 
medida em número de pessoas que serve em perfeitas 
condições ou em redução do tempo médio de acesso 
às instalações. 

Não há impactes negativos Recomendam-se acções de incentivo à 
ligação dos edifícios às redes de saneamento 
e abastecimento de água. 

Protecção e valorização ambiental e paisagística 

A protecção e valorização paisagística têm impactes 
positivos muito significativos para a coesão territorial 
porque a afirmação das vilas de 2º nível e o reforço da 
sua urbanidade só é possível através da sua 
valorização ambiental e paisagística, sobretudo ao 
nível da poluição das linhas de água, mas também 
pela criação de espaços verdes urbanos e 
consequente valorização do espaço público 

Não há impactes negativos Recomenda-se o incentivo ao 
desenvolvimento de projectos inovadores 
com potencial para explorar vantagens 
competitivas associadas ao capital natural do 
concelho; 
 
 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                   CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                              1ª Revisão do PDM de Guimarães 

 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental        66I123 

Geração de valor 

Impactes muito significativos na coesão territorial, pela 
criação de emprego, qualificação das populações e 
atracção de investimentos 

Não há impactes negativos Recomenda-se o incentivo ao 
desenvolvimento de projectos inovadores 
com potencial para explorar vantagens 
competitivas associadas ao capital natural do 
concelho; 
Privilegiar o apoio a empresas que adoptem 
boas práticas ambientais. 

  Tabela 17: Avaliação estratégica do FCD “coesão territorial” 
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4.1.5 Indicadores de monitorização 

 

• População residente na cidade de Guimarães; 

• População residente nas vilas do concelho; 

• N.º de equipamentos criados na cidade de Guimarães; 

• N.º de equipamentos criados nas vilas do concelho; 

• Distribuição modal; 

• Distribuição modal por motivo; 

• Emissão de GEE; 

• Taxas de cobertura das redes de saneamento; 

• Taxa de cobertura das redes de abastecimento de água. 
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4.2  Pat r imónio paisagís t ico e  cu l tura l  

 

O património paisagístico e cultural, considerados como suporte da memória colectiva e como elemento 

formador das identidades territoriais e da cultura de um país, representa hoje um incentivo crucial para as 

regiões pela sua qualidade, diversidade e originalidade. É neste contexto, que se pretende avaliar de que forma 

estão salvaguardados e valorizados os elementos fundamentais que estabelecem este FCD. 

 

4.2.1 Objectivos e metas 

 

É objectivo deste FCD a protecção e valorização do património concelhio, enquanto factor de diferenciação 

territorial e preservação da identidade concelhia.  

Concorrem para este grande objectivo as seguintes metas:  

• Preservação e valorização do património arquitectónico: 

� Imóveis classificados ou em vias de classificação; 

� Identificação de imóveis com interesse patrimonial; 

� Normas de protecção e valorização do património arquitectónico. 

• Preservação e valorização do património arqueológico: 

� Sítios classificados ou em vias de classificação; 

� Identificação de áreas arqueológicas; 

� Normas de protecção e valorização do património arqueológico. 

• Reforço da identidade do território e protecção do carácter e a diversidade da paisagem: 

� Normas de edificação em espaço rural; 

� Estrutura Ecológica Municipal e respectivo código de boas práticas. 

 

4.2.2 Passado histórico e situação actual 

 

a) Património arquitectónico e arqueológico 

O sistema português de protecção do património remonta a D. João V, quando este determinou através do 

alvará régio de 20 de Agosto de 1721, atribuir à Real Academia de História a tarefa pela qual "daqui em diante 
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nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e condição que seja, [possa] desfazer ou destruir em todo nem 

em parte, qualquer edifício que mostre ser daqueles tempos ainda que em parte esteja arruinado e da mesma 

sorte as estátuas, mármores e cipos."  

Segundo a Constituição, compete ao Estado garantir a preservação de valores culturais de interesse histórico 

ou artístico e promover, em colaboração com as autarquias locais a qualidade ambiental das povoações e da 

vida urbana, nomeadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas, e promover a 

salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificante da identidade cultural 

comum. 

À presente data, foi publicada a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases políticas e o 

regime de protecção e valorização do património cultural, pretendendo a protecção e valorização do mesmo 

para a compreensão, permanência e construção da identidade nacional da cultura.  

De entre o património concelhio, destaca-se o Centro Histórico de Guimarães, classificado pela UNESCO como 

Património da Humanidade em 2001, de acordo com os seguintes critérios:  

• Guimarães é de um considerável significado universal, na medida em que aqui se desenvolveram 

técnicas especializadas de construção de edifícios durante a Idade Média que depois foram 

exportadas para as colónias portuguesas, na África e no Novo Mundo, transformando-se, mesmo, em 

características essenciais; 

• A história de Guimarães está intimamente associada ao  estabelecimento da identidade nacional 

portuguesa e da língua portuguesa no século XII; 

• Guimarães, uma cidade excepcionalmente bem preservada, reflecte a evolução de alguns edifícios 

particulares desde os tempos medievais até ao presente, com particular incidência entre os séculos 

XV e XIX. 

Do numeroso património cultural, encontram-se classificados 46 monumentos. Destes, 21 estão classificados 

como Monumentos Nacionais, 22 como Imóveis de Interesse Público e 3 como Imóveis de Valor Concelhio, 

seguidamente identificados: 

� Castelo de Guimarães, Monumento Nacional desde 1908; 

� Muralhas de Guimarães, Monumento Nacional desde 1910; 

� Paço dos Duques de Bragança, Monumento Nacional desde 1910; 

� Igreja de S. Miguel do Castelo, Monumento Nacional desde 1910; 

� Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Monumento Nacional desde 1910; 

� Paços Municipais (Antigos), Monumento Nacional desde 1910; 
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� Igreja de S. Domingos (Claustro), Monumento Nacional desde 1910; 

� Padrão de D. João I, Monumento Nacional desde 1910; 

� Cruzeiro da Sra da Guia, Monumento Nacional desde 1910; 

� Capela de S.Torcato, Monumento Nacional desde 1922; 

� Pontes de Serves, em Caldas das Taipas, Monumento Nacional desde 1938: 

� Ponte do Rio Ave, entre Guimarâes e Braga; Monumento Nacional desde 1938; 

� Igreja de Serzedelo, Monumento Nacional desde 1927; 

� Igreja de S. Martinho de Candoso, Monumento Nacional desde 1910; 

� Citânia de Briteiros, Monumento Nacional desde 1910; 

� Citânia de Sabroso, Monumento Nacional desde 1910; 

� Lápide das Taipas (Ara de Trajano), Monumento Nacional desde 1910; 

� 2 Marcos Miliários- (Série Capela), Monumento Nacional desde 1910; 

� Padrão Comerativo da Batalha do Salado, Monumento Nacional desde 1949; 

� Centro Histórico de Guimarães, Monumento Nacional desde 2001; 

� Estação Arqueologica da Penha, Imóvel de Interesse Público desde 1953; 

� Parte da igreja de S. Francisco, constituída pela Abside e Absidíolos, Claustro e edificio barroco da 

Ordem Terceira, inc. sacristia do século XVIII da igreja joanina, Imóvel de Interesse Público desde 

1953; 

� Rua D. João I (no seu conjunto), Imóvel de Interesse Público desde 1974; 

� Igreja de S. Domingos, Imóvel de Interesse Público desde 1959; 

� Igreja, Escadório e Mosteiro de Sta Marinha da Costa com todos os seus imóveis, Imóvel de 

Interesse Público desde 1936; 

� Igreja de S. João de Calvos, Imóvel de Interesse Público desde 1955; 

� Igreja e Oratórios de Nossa Sra da Consolação, Imóvel de Interesse Público desde 1955; 

� Cruzeiro de Granito Brasonado, Imóvel de Interesse Público desde 1944; 

� Capela de Nossa Sra da Conceição, Imóvel de Interesse Público desde 1955; 

� Capela do Espirito Santo e Cruzeiro, incluindo todo o seu recheio, Imóvel de Interesse Público desde 

1971; 
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� Cruzeiro Fronteiro  ao  Adro da Igreja de S. Francisco, Imóvel de Interesse Público desde 1971; 

� Paço de S. Cipriano, Imóvel de Interesse Público desde 1977; 

� Igreja Velha de S. Cipriano, Imóvel de Interesse Público desde 1993; 

� Casa  dos Lobos Machados, Imóvel de Interesse Público desde 1977; 

� Casa de Caneiros, abrange o jardim a nascente e o muro  que o separa do terreiro, Imóvel de 

Interesse Público desde 1993; 

� Casa nº 113, Imóvel de Interesse Público desde 1978; 

� Edifício da Misericórdia de Guimarães (Conjunto da parte setecentista, incluindo a igreja, sacristia e 

restos da construção inicial), Imóvel de Interesse Público desde 1978; 

� Casal do Alto e Jardim anexo, Imóvel de Interesse Público desde 1982; 

� Igreja do Convento das Capuchinhas ou da Madre de Deus, Imóvel de Interesse Público desde 1983; 

� Capela de Sta Cruz, Imóvel de Interesse Público desde 1984; 

� Casa e Quinta de Minotes, Imóvel de Interesse Público desde 2002; 

� Casa de Sezim -Casa Grande ou Paço de Sezim, Imóvel de Interesse Público desde 2003; 

� Casa das Rótulas, Imóvel de Valor Concelhio desde 1993; 

� Casa do Proposto, Conjunto formado pela Casa e respectivos Jardins, Imóvel de Valor Concelhio 

desde 1983; 

� Capela de Bom Despacho, Imóvel de Valor Concelhio desde 1983; 

A imagem abaixo apresentada identifica o património classificado, que se dispersa por todo o território 

municipal, com uma relativa concentração na cidade de Guimarães. 
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Imagem 15: Património classificado (cartografia, 2011) 

 

b) Paisagem 

Segundo Orlando Ribeiro, “qualquer paisagem apresenta, para além dos factores visíveis, a marca de muitos 

outros factos, de diferentes categorias, que influenciam e explicam os primeiros: desde o estado variável da 

atmosfera, até à produção e circulação dos produtos comerciais, em consequência de decisões políticas e 

económicas, mas que acabam por se inscrever no solo; a circulação de ideias, particularmente imponderável, 

mas que modifica gestos e hábitos, vislumbra-se também na paisagem modificando o comportamento das 

populações”. 

Assim, a paisagem deve ser entendida, como um todo biológico e orgânico, em que cada elemento que a 

compõe influencia e é influenciada pelos restantes numa cadeia, em permanente movimento cíclico, 

determinada pelo meio e recriada pelo Homem. A paisagem é uma herança do trabalho de sucessivas gerações 

que criam espaços e formas indispensáveis à permanência da fertilidade, ao equilíbrio ecológico e à 

estabilidade física. Por estes motivos, a identidade e a cultura de um povo estão incluídos na sua paisagem, 

bem como o seu estado de desenvolvimento e as crises da sua existência.  

No decorrer das duas últimas décadas, as preocupações relativas à paisagem têm integrado, de forma 

crescente, as políticas ligadas ao planeamento do território e à conservação da natureza a nível internacional 

mas também em Portugal (ver tabela abaixo apresentada).  



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS   CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda         1ª Revisão do PDM de Guimarães 

 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 73I123 

Numa primeira fase, e no contexto do planeamento territorial, apenas se atende a paisagens de interesse 

excepcional, muitas vezes assim consideradas por razões estéticas. Mais recentemente, passa-se a atender a 

todo o tipo de paisagens. Deste modo, o entendimento que o planeamento faz da paisagem reflecte os avanços 

da sua definição no campo teórico. 

 

 Objectivos relacionados com a paisagem com repercussões no planeamento 

IUCN Qualidade estética, identidade cultural e equilíbrio ecológico 

UNESCO Qualidade estética, identidade cultural e equilíbrio ecológico 

Conferência do Rio Conhecer a paisagem para melhor planear. Visão holística e integradora da paisagem. 

Convenção Europeia da 

Paisagem 

Identificar paisagens, definir o seu carácter, tendências e ameaças e avaliar a sua qualidade, 

para melhor definir estratégias e instrumentos de gestão. 

Ecologia da Paisagem Equilíbrio ecológico (equilíbrio dinâmico) 

Tabela 18: Objectivos relacionados com a paisagem com repercussões no planeamento – síntese 

 

Ao nível do corpo legislativo português, este “reconhece a relevância do conceito de paisagem e da sua 

utilização em termos ambientais e de ordenamento, mas, no geral, tal reconhecimento não é transposto para a 

realidade das actuações sobre o território”.  

A constituição portuguesa contém referências explícitas à paisagem no seu art. 66º, segundo o qual “incumbe 

ao Estado (…) classificar e proteger paisagens”, bem como “ordenar e promover o ordenamento tendo em 

vista (…) paisagens biologicamente equilibradas”.  

A Lei de Bases do Ambiente e a Lei de Bases do Ordenamento do Território fazem também várias referências à 

paisagem, a primeira define o conceito de paisagem e aponta a necessidade de criar instrumentos para a sua 

gestão, e a segunda introduz a definição de unidades de paisagem nos planos de ordenamento regional. 

Em Guimarães predomina a paisagem do difuso, onde se “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 colinas florestadas. O património, ou 

a leitura que dele se faz, varia entre conjuntos classificados e fortemente identitários (Centro Hisórico, 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 advêm das grandes permanências estruturais da paisagem (alternância de vales 

abertos e de colinas de baixa altitude) e da fisionomia dos campos onde predomina a pequena parcela, os 

socalcos, a vinha do 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 da auto-estrada.” (PDM, 

2011). 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS   CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda         1ª Revisão do PDM de Guimarães 

 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental 
 74I123 

Os estudos da 1ª revisão do PDM de Guimarães incluíram a elaboração do diagnóstico das unidades de 

paisagem. O texto apresentado de seguida é um resumo do referido diagnóstico. 

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 

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. 

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.  

A paisagem apresenta uma estrutura bastante compartimentada, sendo característica a pequena propriedade de 

campos delimitados por sebes ou vinha (em ramada). 

Nas áreas de encosta, desenvolve-se a floresta, essencialmente constituída por plantações mistas de pinheiro 

bravo e eucalipto. A floresta, em regime de propriedade particular, normalmente não se destina a uma 

exploração de tipo industrial. 

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. 

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. 

Paralelamente, salienta-se ainda um historial recente de alterações devidas à actividade industrial, 

nomeadamente do sector têxtil. 

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. 
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Na zona de transição e nas cotas mais elevadas, as plantações florestais de pinheiro têm sido gradualmente 

substituídas por espécies de crescimento rápido. 

 

4.2.3 Tendências de evolução sem Plano 

 

a) Património Cultural 

É previsível uma evolução francamente positiva face às metas de sustentabilidade deste FCD sobretudo devido 

ao “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura”.  

No entanto, o património cultural iria continuar a ser tratado de uma forma restritiva e estática, resumindo-se à 

identificação dos imóveis, por vezes ilegível, devido a uma cartografia com alguns anos de existência, sem 

meios informáticos. 

 

b) Paisagem 

Em acordo com o referido no item anterior, para a paisagem dentro dos limites da patrimonialização e do 

vernacular ou excepcional, prevê-se uma evolução positiva. 

No entanto, a paisagem de Guimarães caracteriza-se também pelo difuso, pelo minifúndio agrícola, a vinha do 

enforcado, o uso do granito, a residência unifamiliar. Ao contrário das paisagens excepcionais, esta paisagem é 

alvo de um discurso negativista, aceitando-se o fenómeno generalizado de degradação da paisagem, 

relacionado sobretudo com o abandono da actividade agrícola.   

 

4.2.4 Avaliação estratégica de impactes 

 

a) Património Cultural 

Os critérios utilizados para avaliação do património arquitectónico tendem a evoluir positivamente na 

continuação do PDM em vigor, quer por via das propostas do mesmo, quer pela legislação respectiva, mas 

sobretudo devido ao “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura”. 

A revisão do PDM contribui para melhorar a condição do património cultural, devido aos meios informáticos 

que proporcionam mais e melhor informação disponível. É também de referir que a revisão do PDM, permitiu o 

desenvolvimento de estudos para que o aprofundamento do conhecimento deste conjunto de imóveis de valor 
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patrimonial não classificados, permita fundamentar de forma consistente a sua classificação e determinar a 

respectiva zona de protecção. 

A proposta de revisão do PDM reflecte a importância da afirmação do centro histórico como parte integrante da 

cidade e exemplo de qualificação do espaço público e do edificado. Para além disso, prevê a valorização do 

património que deverá extravasar o centro histórico e expandir-se a todo o concelho, valorizando a memória de 

qualidade da História e a sua importância para a identidade e afectividade dos cidadãos com a sua cidade. 

A proposta de regulamento do plano dedica duas subsecções ao património, um ao património cultural e 

edificado e outra ao património arqueológico. 

Prevê-se, assim uma evolução positiva nestes critérios rumo aos objectivos e metas de sustentabilidade 

previstos no Quadro de Referência Estratégico considerado. 

 

b) Paisagem 

A proposta de regulamento da revisão do PDM, com a definição dos Aglomerados Rurais percebe-se a 

preocupação com a contenção do difuso em áreas já afectadas com este tipo de povoamento, evitando a 

criação de novas áreas de expansão urbana em zonas não infra-estruturadas e sensíveis do ponto de vista 

paisagístico e biofísico. 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                                                                 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                                                 1ª Revisão do PDM de Guimarães 

 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental               77I123 

 
 

 Pontos fortes Pontos fracos Ameaças Oportunidades 

Paisagem 

 

Definição de regras para a preservação da 
paisagem nas áreas de Espaço agrícola, 
florestal e agro-florestal  

 

Povoamento difuso 

Propriedade fragmentada 

Abandono da actividade agrícola 

Edificações em solo rural 

O carácter dinâmico da paisagem dificulta 
as acções para a sua 
preservação/valorização 

Valorização da paisagem como factor de 
diferenciação  

Manutenção do mosaico diversificado da 
paisagem 

Património Cultural 

Elaboração de uma nova Carta Municipal 
do Património Edificado 

Definição de directrizes referenciais a 
privilegiar nas intervenções a realizar nos 
“Imóveis de Valor Patrimonial Não 
Classificados”  

Mau estado de conservação de algum 
património arquitectónico 

Descaracterização arquitectónica de 
núcleos urbanos tradicionais 

Promoção de novas construções em 
detrimento da recuperação do património 
edificado 

Falta de apoios para a reabilitação do 
património 

Valorização e aproveitamento do 
património arqueológico para a realização 
de actividades didácticas e científicas 

 

Tabela 19: Análise SWOT do FCD “Paisagem e património cultural” 

 



 
                                                                           
            TRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIASTRAJECTÓRIAS                                                                                                 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

Silva A. Gomes & Duarte – Projectos e Planeamento do Território, Lda.                                                                                                 1ª Revisão do PDM de Guimarães 

 

                                                        

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental               78I123 

 
Questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de 

Guimarães 
Impactes positivos Impactes negativos Recomendações 

Contenção do povoamento difuso 

Impactes muito significativos, uma vez que a 
dispersão da edificação é uma das causas de 
descaracterização da paisagem e do património 
cultural 

Não há impactes negativos  

Consolidação das áreas centrais promovendo o seu 
funcionamento em rede 

Não tem efeito significativo Não há impactes negativos A consolidação das áreas centrais deve ter 
em conta o património cultural, quando 
existam, potenciando usos compatíveis 
com os mesmos. 

Rentabilização das infra-estruturas 

Não tem efeito significativo Não há impactes negativos As obras de requalificação/reabilitação dos 
equipamentos podem ser aproveitadas para 
efectuar ligações às redes públicas de 
abastecimento e saneamento, sempre que 
tal for possível. 

Protecção e valorização ambiental e paisagística 
A valorização ambiental decorrente de intervenções 
no património cultural inventariado favorece a 
condição deste 

Não há impactes negativos Articular a valorização do património 
cultural com a valorização do património 
natural  

Geração de valor 

Impactes muito significativos na coesão territorial, 
pela promoção e valorização do património 
paisagístico e cultural que atrai investimentos 

Não há impactes negativos Criação de mecanismos de incentivo (p. ex. 
redução das taxas municipais) à 
recuperação do património edificado 
existente em detrimento de novas 
construções 

  Tabela 20: Avaliação estratégica do FCD “coesão territorial” 
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4.2.5 Indicadores de monitorização. 

• N.º de imóveis/conjuntos/sítios classificados; 

• N.º de intervenções no património classificado; 

• N.º de acções de promoção do património classificado; 
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4.3  Recursos natura is  

 

A preservação dos recursos naturais é uma necessidade premente, uma vez que dela depende a biodiversidade 

e, consequentemente, a manutenção de códigos genéticos únicos, essenciais para: 

• Desenvolvimento de medicamentos; 

• Produção de alimentos; 

• Diversas actividades económicas, nomeadamente o turismo. 

A biodiversidade não só fornece os referidos benefícios directos, como também garante um sistema de suporte 

da vida. Ela é exigida para a reciclagem dos elementos essenciais, como o carbono, o oxigénio e o azoto. É 

igualmente responsável por mitigar a poluição, proteger os lençóis de água, combater a erosão dos solos, 

prevenção de risco naturais e actua como um tampão relativamente às variações do clima.  

 

4.3.1 Objectivos e metas 

 

No contexto da introdução do presente FCD, é objectivo da 1ª revisão do PDM de Guimarães, em acordo com a 

Convenção para a Diversidade Biológica (CDB), a conservação dos recursos naturais, a utilização sustentável 

dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios que advêm da utilização dos recursos 

genéticos. 

Para este objectivos geral, contribuem vários objectivos específicos, divididos por área temática, a saber: 

• Floresta 

� Controlo das monoculturas de espécies de rápido crescimento e das invasoras lenhosas; 

� Protecção das espécies florestais autóctones e das folhosas de folha caduca. 

• Riscos naturais 

� Proteger pessoas e bens. 

• Recursos hídricos 

� Protecção dos leitos dos cursos de água e respectivas margens. 

• Fragmentação de ecossistemas 

� Evitar a fragmentação de habitats e promover a obtenção de um continuum naturale. 
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4.3.2 Passado histórico e situação actual 

 

a) Floresta 

A floresta portuguesa é característica de um clima mediterrânico e, em tempos idos, a floresta era constituída, 

em larga escala, por espécies como o carvalho-alvarinho, Quercus robur, o castanheiro, Castanea sativa, a 

azinheira, Quercus rotundifolia, o sobreiro, Quercus suber, o medronheiro, Arbutus unedo e a oliveira, Olea 

europaea sativa. Dessas áreas restam manchas florestais, e das espécies, apenas pequenas zonas ou núcleos. 

As principais causas do seu declínio são os incêndios florestais, o abate desregrado e desenfreado de árvores 

(para a urbanização, construção de infra-estruturas, uso da matéria-prima, uso agrícola), mas também a 

introdução de eucaliptos e pinheiros-bravo. 

Os eucaliptos têm sido preferência em relação às espécies nativas, já que se desenvolvem mais rapidamente e 

têm maior capacidade de regeneração vegetativa. Com o desenvolvimento da indústria de celulose a sua 

expansão generalizou-se a todo o território. Os eucaliptais são pobres em termos de biodiversidade. 

Quanto aos pinheiros-bravos, apesar de serem uma espécie nativa, têm vindo a substituir outras espécies 

nativas. Enquanto espécie pioneira da sucessão ecológica, pode ser utilizada na recuperação de solos pobres 

ou degradados, criando as condições necessárias para as espécies de maiores exigências. A regeneração 

natural de carvalhos sob o coberto do pinhal é, aliás, frequente em todo o país, no entanto, a prática mais 

comum é substituir o pinhal por novo pinhal, em vez de aproveitar a regeneração natural das quercíneas. 

O concelho de Guimarães não é abrangido por Áreas Protegidas, pelo que a sua biodiversidade depende 

sobretudo dos espaços florestais, porque: 

• A sua biomassa por unidade de área é superior a outros biomas;  

• Mais de 50% do uso e ocupação do solo do concelho de Guimarães é florestal. 

De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Guimarães, o concelho 

de Guimarães apresenta uma área de 241 Km², distribuídos pelas suas 69 freguesias. 16% da área total do 

concelho são áreas sociais, 25% áreas agrícolas, 59% áreas florestais (incluindo as áreas incultas) – ver 

imagem abaixo apresentada. Existe uma clara predominância dos espaços florestais, que se vem acentuando 

nos últimos anos, sobretudo a expensas da ocupação de solo agrícola.  
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Imagem 16: Mapa de ocupação do solo do concelho de Guimarães 

Fonte: CMG 
 

Segundo o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho (região na qual se insere 

Guimarães), as principais espécies de vegetação existentes nesse concelho são o pinheiro bravo (270,42 ha) e 

o eucalipto (1250,48 ha), em área florestada, de resto bastante extensa, abrangendo um total de cerca 50,92% 

relativo ao concelho. 

No que diz respeito às espécies invasoras lenhosas é de destacar a presença das Acácias (Acacia sp.) da 

Robinia pseudoacacia e da Ailanthus altissima. Da vegetação climática, ou espécies autóctones, destacamos a 

presença de pequenas manchas seriamente ameaçadas de sobreiros (Quercus suber), carvalhos alvarinho 

(Quercus robur) carvalho negral (Quercus pyrenaica). Existem ainda pequenas manchas de castanheiro 

(Castanea sativa) que, apesar de não ser uma espécie autóctone, é uma espécie bem adaptada ao nosso clima. 

De salientar que essas manchas de sobreiros e castanheiros a par de outras espécies são classificadas por 

povoamentos mistos, dado que existem mais que duas espécies de árvores presentes na mesma zona. 

As freguesias de Airão Sta. Maria, Atães, Briteiros Sta. Leocádia, Brito, Conde, Figueiredo, Gonça, Leitões, 

Longos e Sande Vila Nova são as que se encontram mais densamente povoadas de pinheiros e eucaliptos, e 

que na estação seca são mais atingidas por incêndios florestais. 
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Imagem 17: Mapa dos povoamentos do concelho de Guimarães 

Fonte: CMG 
 

b) Riscos naturais 

Por risco entende-se a probabilidade de ocorrência de fenómenos capazes de provocar destruição durante um 

certo tempo, num determinado território. Não obstante “o risco só existe na medida em que, através das suas 

manifestações, afecta as populações “ (Faugères, 1990). 

“Os anos 90, que a Assembleia-geral das Nações Unidas proclamou como a Década Internacional para a 

Redução dos Desastres Naturais, foram abundantes em manifestações catastróficas de origem natural. Estão 

ainda guardadas na memória as imagens de sofrimento e desespero que, nos últimos meses do ano de 1997, 

nos chegaram das Ribeira Quente nos Açores, da Povoação na Madeira e de Ourique no Alentejo. Como 

consequência, registou-se um aumento do interesse académico e institucional por este assunto que acabou por 

traduzir-se, também, numa maior tomada de consciência pela opinião pública em geral e pelos agentes 

decisores em particular” (Teles, 1999). 

Até um passado recente, e apesar das manifestações catastróficas ocorridas (como as anteriormente 

referidas), a consciencialização do risco não se traduzia em acções preventivas. Este cenário tem vindo a 

alterar-se nos últimos anos, com especial destaque para a prevenção dos incêndios florestais.  

No concelho de Guimarães, de acordo com o Plano de Emergência, os principais riscos naturais em presença 

são os incêndios florestais e as cheias e inundações. 
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No que se refere ao risco de incêndio florestal, as suas consequências nos últimos Verões, com perda de 

pessoas e bens, além da perda de um valioso recurso natural, alertaram a opinião pública e os decisores 

políticos para a urgência de medidas de defesa da floresta contra incêndios.  

É neste contexto que surge a obrigatoriedade de criação, em todos os municípios, da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (artigo 5º da Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio), do Gabinete Técnico Florestal 

(n.º 5 do artigo 5º da Lei n.º 14/2004 de 8 de Maio) e a elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (Portaria nº 1139/2006, de 25 de Outubro).  

De acordo com o PMDFCI de Guimarães existe uma elevada pulverização dos espaços florestais, as 

“propriedades existentes têm na sua maioria dimensões reduzidas, o que aliado ao facto do elevado número de 

proprietários, os quais muitas das vezes são desconhecidos, e à ausência de cadastro, traz repercussões ao 

nível da gestão de combustíveis, da sensibilização, da acessibilidade e da própria recuperação”. Ou seja, a falta 

de intervenção nas áreas florestais por parte dos proprietários leva ao aumento da carga de combustível, 

potenciando assim a propagação de incêndios. 

No entanto, e através da análise da imagem abaixo apresentada, conclui-se que a quase totalidade dos espaços 

florestais do concelho apresentam risco de incêndio baixo e muito baixo, com excepção das franjas do 

concelho. 

 

  
Imagem 18: Mapa de risco de incêndio florestal 

Fonte: PMDFCI (CMG, 2008) 
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Nos últimos 17 anos, o ano em que se registou o maior número de incêndios foi 1998, com um total de 1102 

ocorrências e 990,64 ha de área ardida. Por outro lado, 2005 com condições meteorológicas 

consubstanciadas em altas temperaturas, humidades relativas muito baixas, bem como ventos instáveis 

predominantemente de leste, deram origem a uma simultaneidade e concentração de incêndios florestais, cuja 

força e velocidade de propagação resultaram em violência e proporções fora do comum, tendo-se registado 

671 ocorrências com 1216,58 ha de área ardida. Também com alguma significância, o ano de 2003 

apresentou 865 ocorrências, com uma área ardida de 749,55 ha. 

 

Fonte: PMDFCI 
Gráfico 4: Distribuição anual da área ardida e n.º de ocorrências de 1990 a 2006 

 

No que se refere a cheias e inundações, segundo o Plano Municipal de Emergência, “os Rios Ave, Selho e 

Vizela, Ribeira de Couros, Ribeira de Nespereira e Ribeira Sta. Luzia foram ao longo dos anos os causadores de 

inundações, sempre que se verifica um excesso de pluviosidade, dependentes de vários factores físicos e 

climáticos, sendo importante salientar as características orográficas do terreno, a constituição geológica do 

solo das bacias, condicionadora da sua permeabilidade”. 

O PDM vigente definiu as áreas ameaçadas pelas cheias, subsistema da Reserva Ecológica Nacional, com uma 

área de 380ha. No entanto, foram excluídas da delimitação final da REN os sistemas “leitos dos cursos de 

água” e “zonas ameaçadas pelas cheias” nas áreas urbanas que se encontram comprometidas. 

 

c) Água 

Actualmente o recurso natural água está presente em múltiplas actividades e, como tal, é utilizado para 

finalidades muito diversificadas, em que assumem maior importância o abastecimento doméstico e público, os 

usos agrícolas e industriais e a produção de energia eléctrica. 

As crescentes necessidades de água, a limitação dos recursos hídricos, os conflitos entre usos e os prejuízos 

causados pelo excesso de água, exigem que o planeamento e a gestão da utilização e do domínio da água se 
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façam em termos racionais e optimizados, tornando-se imprescindível a consciencialização para os problemas 

da água. 

A caracterização da rede hidrográfica seguidamente apresentada baseou-se no “estudo de delimitação das 

Zonas Inundáveis no concelho de Guimarães”, elaborado no âmbito do processo de revisão do PDM. 

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.  

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 (ver 

imagem abaixo apresentada), 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. 

 
Imagem 19: Linhas de água do concelho de Guimarães 

Fonte: CMG 

 

Esta zona é caracterizada por precipitações elevadas e temperaturas moderadas de Verão e Inverno. 

Rio Ave 

Rio Selho 

Rio Vizela 
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A bacia do Ave caracteriza-se também pela existência de solos com boa aptidão agrícola, de altas densidades 

populacionais e pela elevada concentração industrial com destaque para as indústrias do ramo têxteis e 

vestuário. 

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 a zona de 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%. 

De referir que “os rios e ribeiros do concelho de Guimarães apresentam-se, de uma maneira geral, em mau 

estado de conservação, dado a canalização de alguns troços e vestígios de poluição, nomeadamente relativos a 

descargas de resíduos domésticos. Estas 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.  

A título de exemplo identificam-se o troço da ribeira de Santa Luzia situado no parque da Quintã, o qual é 

canalizado a jusante do parque e até desembocar na ribeira de Couros e o Rio Selho, poluído devido sobretudo 

a descargas industriais e domésticas. 

No entanto, convém referir a existência de troços, nomeadamente os situados mais a montante, que 

apresentam margens em bom estado de conservação, como é o caso do troço da ribeira de Costa/Couros em 

estado quase natural. Este troço atravessa o Parque da Cidade, e apresenta na sua margem esquerda, já na 

Veiga de Creixomil, bons terrenos para a prática da agricultura.” (Agenda 21). 

 

d) Fragmentação de ecossistemas 

A fragmentação de ecossistemas resulta em efeitos negativos para a preservação dos recursos naturais, que se 

traduzem na redução de áreas, exposição e isolamento das zonas de fronteira, bem como numa interrupção de 

processos ecológicos (RA QREN, 2006). Recorrendo ao uso do solo é possível analisar as principais 

alterações registadas na área total das classes de ecossistemas descritos pelo projecto Corine Land Cover 

2000, entre 1985 e 2000, para Portugal continental (IA, 2006): 

• A área de vegetação natural perdeu cerca de 75 000 ha (redução de 8,6%); 

• A área mista de agricultura com áreas naturais diminuiu 3,6%, o que representa uma perda de 46.000 

ha; 

• A área total de ocupação agrícola (culturas e pastagens) registou uma variação negativa de 1,1% 

(perderam-se cerca de 34.000 ha nesta classe); 
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• O conjunto das zonas descobertas e com pouca vegetação, das zonas húmidas e das massas de 

água foi reduzido em cerca de 8.000 ha (variação de -4,1%); 

• Os territórios artificializados ocupam mais 70.000 ha face a 19852 (aumento de 41,2%); 

• A área florestal aumentou 2,8% (94.000ha). 

Para o concelho de Guimarães, e através da análise da evolução do edificado entre 1991 e 2001, verifica-se 

que na generalidade o crescimento da área construída se localiza na continuidade das áreas já ocupadas com 

construção ou entre núcleos existentes estabelecendo a sua ligação, com excepção de casos quase sempre 

relativos a novas áreas destinadas a ocupação industrial. 

No entanto, a dispersão urbana e industrial continua a ser a marca do concelho. Mas, a predominância da 

habitação unifamiliar, onde a vegetação está sempre presente, diminui os impactes negativos da fragmentação 

devida à dispersão. 

 

4.3.3 Tendências de evolução sem Plano 

 

a) Floresta 

Sem plano é previsível um aumento da área florestal, conseguida sobretudo a expensas de áreas agrícolas. No 

entanto, prevê-se também a proliferação do eucalipto, do pinheiro bravo, e de invasoras lenhosas, o que reduz 

significativamente a contribuição da floresta para a conservação dos recursos naturais. 

 

b) Riscos naturais 

É previsível uma evolução positiva rumo às metas de sustentabilidade definidas para o risco de incêndio devido 

às várias acções em curso de defesa da floresta contra incêndios definidas no PMDFCI. No entanto, sem Plano 

essas medidas permaneceriam sectoriais. 

No que se refere às áreas ameaçadas pelas cheias, sendo um subsistema da Reserva Ecológica Nacional, a 

sua gestão não é municipal e a sua avaliação e redefinição só é possível com a revisão do PDM. Assim, sem 

Plano é previsível a manutenção da situação actual. De referir contudo a nova lei da REN, que introduz avanços 

significativos na gestão destas áreas, uma vez que considera a diversidade dos seus subsistemas, atribuindo-

lhes diferentes capacidades de carga, e consequentemente diferentes potencialidades quanto à utilização pelas 

actividades humanas. 

 

c) Água 
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No que se refere às tendências de evolução sem plano, é previsível uma evolução positiva rumo às metas de 

sustentabilidade definidas para este FCD, sobretudo no que se refere à poluição das linhas de água, devido aos 

investimentos previstos para a rede de drenagem de águas residuais, ao Sistema Integrado de Despoluição do 

Vale do Ave e aos projectos de recuperação de linhas de água (Ribeira de Couros e Rio Selho). 

 

d) Fragmentação de ecossistemas 

É previsível um aumento da fragmentação de ecossistemas, sobretudo devido ao modelo de povoamento 

existente (povoamento disperso). Ainda que os dados não permitam avaliar, em toda a sua extensão, os efeitos 

da fragmentação desses ecossistemas, a sua integridade continuará ameaçada caso não sejam adoptadas 

medidas capazes de travar aquela tendência, nomeadamente através de uma maior articulação das políticas de 

conservação da natureza e da biodiversidade com as políticas agrícola, florestal, e de desenvolvimento urbano 

e económico. 

 

4.3.4 Avaliação estratégica de impactes 

 

a) Floresta 

A proposta de revisão do PDM de Guimarães identifica, como categoria do solo rural, os Espaços Florestais, 

compreendendo duas subcategorias denominadas “Espaço florestal de conservação” e “Espaço florestal de 

produção”, reconhecendo-se a multifuncionalidade como garantia da sustentabilidade dos espaços florestais.  

A proposta de regulamento da revisão do PDM reconhece a importância do espaço florestal de protecção para 

a preservação dos recursos naturais, referindo como “sub-funções principais a protecção da rede hidrográfica, 

a protecção contra a erosão hídrica e cheias, a protecção micro-climática e a protecção ambiental”. É nesta 

sub-categoria que a prevervação e gestão sustentável dos recursos naturais mais se evidencia. 

Por outro lado, a importância dos espaços florestais para a economia é sobretudo tida em linha de conta na 

sub-categoria “espaço florestal de produção”, que tem como “sub-funções principais a produção de madeira, a 

produção de biomassa para energia, a produção de frutos e sementes e a produção de outros materiais 

vegetais e orgânicos”. 
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Imagem 20: Sub-categorias do espaço florestal - proposta 

Fonte: CMG 

 

A proposta de regulamento apresenta várias normas relativas à preservação dos recursos naturais, que não se 

limitam aos espaços florestais de protecção, condicionando “toda a actividade que possa constituir risco de 

degradação de solos e dos recursos hídricos e de perda de biodiversidade”; “a constituição de novos maciços 

contínuos de monoculturas de resinosas e eucalipto, com excepção de folhosas produtoras de madeira nobre” 

e preservando “os recursos naturais ou paisagísticos privilegiando a conservação dos valores e recursos 

naturais, como o solo, a água e a biodiversidade”, os “núcleos de vegetação natural existentes constituídos por 

espécies florestais de folhosas autóctones” e incentivando a “recuperação, manutenção e conservação da 

vegetação autóctone”. 

Fica assim garantida a persecução de um dos objectivos específicos deste FCD: a protecção das espécies 

florestais autóctones e das folhosas de folha caduca, que contribui para o objectivo geral de preservação da 

diversidade biológica. 

 

b) Riscos naturais 

A proposta de regulamento da revisão do PDM refere especificamente o risco de incêndio florestal definindo 

que “nos espaços florestais classificados no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) 

Espaço florestal de protecção 
 
Espaço florestal de produção 
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com risco de incêndio elevado ou muito elevado é interdito, nos termos da legislação em vigor, a construção de 

edificações para habitação, comércio, serviços e indústria”. 

Atendendo à reduzida área existente no concelho de Guimarães de risco de incêndio elevado e muito elevado, 

considera-se garantida a persecução dos objectivos relativos ao risco de incêndio florestal. 

No que se refere ao risco de cheias e inundações, a 1ª revisão do PDM de Guimarães incluiu a elaboração do 

“estudo de delimitação das zonas inundáveis do concelho de Guimarães”. O texto seguidamente apresentado é 

um resumo do referido estudo. 

A delimitação das áreas inundáveis do concelho de Guimarães seguiu 3 fases metodológicas: 

• Delimitação das zonas vulneráveis às inundações em todo o território concelhio (através de métodos 

automáticos); 

• Identificação de inundações históricas; 

• Delimitação das zonas inundáveis em áreas urbanas. 

A metodologia adoptada para a delimitação das áreas inundáveis compreendeu, para além da pesquisa 

bibliográfica e o uso de fontes cartográficas, o trabalho de campo e a interpretação da informação obtida. 

 

1 - Carta de Susceptibilidade de Inundação  

A carta de susceptibilidade de inundação procura traduzir os espaços onde é previsível a manifestação deste 

fenómeno.  

Para a definição da vulnerabilidade do território concelhio aos riscos hidrológicos consideram-se as seguintes 

variáveis: 

• Ocupação do solo – áreas impermeabilizadas vs áreas permeáveis 

• Ocorrência anteriores - áreas onde já ocorreram inundações 

• Geologia – tipos de rochas e suas características (alteração, fracturação, permeabilidade) 

• Solos – tipos de solos e suas características quanto à porosidade e à permeabilidade 

• Cursos de água – caudais, posição ocupada na hierarquia segundo Strahler dos cursos de água 

• Declives – terrenos planos ou quase planos (inclinações até 7%) 

Para as classes que contribuíam fortemente para a ocorrência de inundações atribuiu-se um valor de peso 

elevado. 
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As áreas impermeabilizadas constituem o elemento mais preponderante na individualização das áreas 

susceptíveis à ocorrência de inundações, sendo que lhe foi atribuída a ponderação de 40% no peso total de 

todas as variáveis. 

Os declives são também um factor decisivo na determinação das áreas inundáveis. Este factor foi classificado 

em 4 classes sendo que as classes mais baixas (0% a 7%) influenciarão positivamente a ocorrência do 

fenómeno enquanto que a partir de 7% constatamos que a probabilidade de ocorrência é praticamente nula. 

Para este elemento atribuiu-se uma ponderação de 30% do total de todas as variáveis consideradas. 

A variável pedologia assumiu um peso de 20% e foram considerados os seguintes solos dominantes: fluvissolo 

dístrico mediano, em aluviões recentes; regossolos dístricos normais (ou órticos) em materiais de granitos e 

rochas afins, de coluviação, em sedimentos detríticos não consolidados em terraços; antrossolos cumúlicos 

dístricos de materiais de granitos ou rochas afins, em coberturas antrópicas sobre materiais coluvionares; 

cambissolos dístricos pardacentos em sedimentos detríticos não consolidados, em terraços fluviais. 

Na litologia foi necessário agregar os dados referentes ás unidades litológicas em duas classes (Depósitos e 

outras litologias), resultante do maior contributo dos terrenos cobertos por aluviões, terraços fluviais e por 

depósitos de solifluxão, com uma ponderação de 10% no peso total. 

Contudo e apesar das diferentes importâncias relativas de cada elemento, a impermeabilização e os declives 

são destacadamente os que mais intervêm na susceptibilidade das áreas à ocorrência de uma inundação.  

No processamento da álgebra de mapas foi utilizado o operador adição na ponderação de todos os parâmetros 

no mapa final.  

Finalmente, e para que ficassem delimitadas apenas as áreas que reuniam as condições naturais para a 

ocorrência de inundação, consideram-se todos os cursos de água com excepção dos de 1ª e 2ª ordens 

correspondentes aos cursos de água com carácter temporário e, com base no operador da distância foram 

seleccionadas todas as células que se encontravam a menos de 500 metros destas linhas de água.  

Resulta assim a carta de vulnerabilidade a inundações, onde é possível distinguir 4 classes: a primeira classe 

(muito reduzida susceptibilidade à ocorrência de inundações) corresponde às áreas com características físicas 

e morfológicas muito fracas para a ocorrência de inundação. São áreas de muito forte declive, afastadas dos 

leitos de cursos de água e a cotas elevadas ás quais dificilmente um acréscimo no volume de água provocaria 

uma inundação. 
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Imagem 21: Carta de vulnerabilidade a inundações 

Fonte: CMG 

A classe de baixa susceptibilidade corresponde a áreas onde a morfologia facilita a sua invasão pela água, mas 

tal só se verificará em situações de caudais muito elevados. 

A classe com moderada susceptibilidade integra áreas de declives baixos, com influência de solos e litologias 

permeáveis, que estão próximos de leitos de cursos de água e onde a impermeabilização é intensa. 

Finalmente, as áreas com muito elevada susceptibilidade à ocorrência de inundações correspondem à 

conjugação de todos os critério físicos e morfológicos onde é maior a propensão para a acumulação das 

águas. 

É perceptível através do mapa de susceptibilidade que a maior expressividade das áreas de baixa 

susceptibilidade se encontra praticamente confinada a montante dos principais cursos de água e estão 

próximas das linhas de água de menor ordem hierárquica.  

As áreas de elevada susceptibilidade ocupam fundamentalmente as áreas marginais dos principais cursos de 

água do rio Ave. Têm bastante expressão a jusante destes.  

A cartografia de susceptibilidade reveste-se de elevada importância no planeamento municipal pelo facto de 

permitir identificar áreas sensíveis que merecem ser regradas de acordo com este estatuto. A utilização destes 

espaços deverá ser objecto de um estudo aprofundado no sentido de mitigar os eventuais impactos negativos 
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da sua ocupação inconsciente. A utilização destes espaços com finalidade urbana/industrial merece medidas 

excepcionais de execução. 

 

2 - Carta da Inundações Históricas 

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 mais 

perigosas, principalmente porque mais susceptíveis de ocorrerem em áreas densamente urbanizadas.  

Foram estimados os caudais de cheia para as várias sub-bacias do Ave no Concelho de Guimarães, para os 

períodos de retorno (T) de 10, 50 e 100 anos, de acordo com a Fórmula de Loureiro (1984), em que se 

correlacionam os caudais de ponta (obtidos a partir de parâmetros regionais relacionados com o período de 

retorno) com a área da bacia, apresentam-se no quadro seguinte. 

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. 

 

Sub-bacia   Área (km2)  Caudal máximo de cheias (m3/s) 

     T5 T10 T25 T50 T100 

Rio Ave 1   30,12  141,55 173,18 222,01 246,99 281,06 

Rio Ave 2   11,81  87,82 107,44 137,74 153,24 174,37 

Rio Pequeno  29,74  140,64 172,06 220,58 245,40 279,25 

Rio da Veiga  25,02  128,78 157,55 201,98 224,70 255,70 

Rio Vizela 1  139,97  309,88 379,12 486,02 540,71 615,29 

Rio de Agrela  26,23  131,93 161,40 206,92 230,20 261,95 

Rio das Pontes  20,55  116,48 142,50 182,68 203,24 231,27 

Rio Ave 4   39,51  162,57 198,89 254,98 283,67 322,80 
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Rio Pele   59,90  201,00 245,91 315,25 350,72 399,10 

Rio Pelhe   28,56  137,76 168,54 216,06 240,37 273,53 

Rio Ave 5   17,61  107,65 131,70 168,83 187,83 213,74 

Regato de Nespereira 21,21  118,38 144,83 185,67 206,56 235,05 

Rio Vizela 2  20,37  115,97 141,88 181,89 202,36 230,27 

Rio Selho   70,25  218,03 266,74 341,95 380,43 432,90 

Rio Ave 3   34,56  151,85 185,77 238,15 264,95 301,50 

Tabela 21 – Caudais de cheia estimados para os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos. 

 

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).  

Uma consulta ao principal órgão de comunicação social local “O Comércio de Guimarães” percorrendo quase 

todas as décadas do século passado, permitiu a identificação das zonas mais vulneráveis a este tipo de 

ocorrência, sendo de referir neste ponto as situações mais gravosas se sucederam principalmente na zona de 

Couros e Caldeiroa. 

Os episódios que mais marcaram o panorama das inundações no concelho de Guimarães à semelhança do que 

se sucedeu um pouco por todo o país, diz respeito aos anos hidrológicos de 1955, 1962, 2001 e 2004, 

deixando marcas significativas em resultado das abundantes precipitações que se registaram.  

Pelo exposto se percepciona que inúmeras inundações se sucederam em várias freguesias marginais ao rio 

Ave e ao rio Selho, bem como a diversas ribeiras afluentes registando-se danos materiais provocados 

principalmente em unidades habitacionais e industriais. Na cidade, o impacto foi mais significativo, provocando 

estragos em várias zonas da cidade, especialmente nas áreas adjacentes à Ribeira de Couros.  

 

3 - Carta das Zonas Inundáveis 

Os parâmetros de delimitação das zonas inundáveis foram baseados nos seguintes aspectos: 

• Registo cartográfico das áreas atingidas pelas cheias de 2000/01; 

• Registo cartográfico dos dados obtidos pelos organismos oficiais desde o ano de 2002; 
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• Registo cartográfico dos dados da protecção civil de Guimarães desde o ano de 2002; 

• Relacionamento das áreas inundáveis com as características do terreno: relevo, geomorfologia, 

coberto vegetal, clima; 

• Os relatos destas ocorrências, na comunicação social escrita (Comércio Guimarães);  

• Estudo das áreas vulneráveis à inundação; 

• Criação de uma faixa de 100 metros para cada lado da linha de margem dos cursos de água 

principais e daqueles que estiveram na origem de inundações. 

Assim, da necessidade de elaboração da Carta de Zonas Inundáveis, conforme definido pelo DL nº 364/98, de 

21 de Novembro, e depois de elaborados diversos estudos e análises específicas, onde a análise das 

condicionantes hidrológicas é efectuada tendo em conta as características físicas e morfológicas do concelho e 

tendo ainda em consideração os dados obtidos quer por documentos/registos históricos quer através de 

inquéritos realizados, foram delimitadas duas zonas a ser consideradas nos instrumentos de gestão e de 

ordenamento do território, nomeadamente no PDM: 

• Zona inundável ou de ocupação condicionada (conjugação de todos os parâmetros de delimitação): 

são áreas de edificação condicionada ou mesmo proibida, ou seja, é interdita a expansão urbana 

quando esta possa agravar as condições de inundação, quando impermeabilize os solos e se 

traduzem em actividades susceptíveis de pôr em perigo a segurança das pessoas e bens (realização 

de qualquer obra que propicie a obstrução da livre passagem das águas). 

• Zona de ocupação preventiva (faixa de 100 metros): constitui uma área de risco potencial de 

ocorrência de inundação, onde se pretende desenvolver acções preventivas que minimizem as 

consequências do fenómeno das cheias. 

De acordo com a legislação em vigor, nos terrenos objecto de licenciamento de operações de loteamento, de 

obras de urbanização ou de obras particulares que se insiram, total ou parcialmente, em zonas inundáveis ou 

em zona de ocupação preventiva, os alvarás devem conter, obrigatoriamente, a menção deste facto. 

Os requerentes de pedido de informação prévia ou de licença de obras particulares, de obras de urbanização ou 

de operação de loteamento devem ainda fazer prova, através de estudo adequado, de que o empreendimento, 

tal como se encontra projectado, não é susceptível de pôr em perigo a segurança de pessoas e bens. 
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Imagem 22: Carta das zonas inundáveis 

Fonte: CMG 

 

Pelo anteriormente exposto, conclui-se que os riscos naturais cheias e inundações e incêndios florestais, foram 

devidamente considerados na presente revisão do PDM. 

 

c) Água 

A protecção das zonas ribeirinhas, áreas interiores e áreas de máxima infiltração e, consequentemente do ciclo 

da água, são sobretudo garantidas pela Reserva Ecológica Nacional. 

No âmbito do processo de revisão do PDM do Concelho de Guimarães, a Câmara Municipal e a CCDR-N, em 

sede de Comissão Mista de Coordenação, acordaram quanto à necessidade de se proceder à redelimitação da 

REN Concelhia.  

Apresentam-se, de seguida, um resumo do relatório entregue à CCDR-N. 

A REN concelhia em vigor apresenta algumas imprecisões que se verificaram durante a fase de estudos de 

caracterização da revisão do PDM. Chegou-se à conclusão que a REN publicada para o Concelho seria sujeita a 

alterações decorrentes de erros e desajustamentos face à realidade biofísica do Concelho.  

Apresenta-se, na tabela da página seguinte, a síntese dos critérios usados na redelimitação da REN do 

concelho de Guimarães, pertinentes para o presente FCD. 
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Tabela 22 - Síntese dos critérios usados na redelimitação da REN do concelho de Guimarães 

Sistemas da REN Sistemas da REN 

Recursos 

Naturais 

Fundamentais 

Critérios Objectivos de Protecção 

Zonas Ribeirinhas, 

Águas Interiores e 

Áreas de Infiltração 

Máxima 

Leitos dos Cursos de  

Água 

Água 

� Hierarquização da rede hidrográfica (classificação de 

Strahler) 

� Exclusão dos cursos de água de 1ª e 2ª ordens       

� Preservar o recurso água (em quantidade e qualidade) 

� Permitir a boa utilização da água 

� Manter as características biológicas da água e o seu potencial de vida 

� Controlar os fenómenos de erosão hídrica nas margens 

� Manter as condições de permeabilidade dos leitos 

� Manter a vegetação natural 

� Reduzir os riscos naturais 

� Evitar alterações forçadas no regime de escoamento da água 

� Evitar a redução das secções de vazão 

� Defender os usos agro-silvo-pastoris e turístico-recreativos 

� Permitir um adequado enquadramento a todas as actividades humanas 

Zonas Ameaçadas pelas 

Cheias 

� Delimitação das cheias centenárias (DSRHD) 

� Delimitação pelos declives muito suaves (inferiores a 

7%) 

� Áreas de risco de cheia e de inundações definidas no 

Plano Municipal de Emergência  

� Áreas correspondentes a depósitos aluvionares 

� Reconhecimentos e inquéritos de campo 

Ínsuas � Demarcação com base na cartografia do concelho 

Cabeceiras das Linhas  

de Água 

� Densidade da rede hidrográfica  

� Definição das linhas de cumeada e de festo 

� O traçado acompanha as curvas de nível 

� Topografia em forma côncava 

� Promover a infiltração da água e a sua utilização nas cotas altas das bacias hidrográficas 

� Evitar fenómenos de erosão hídrica  

� Alargar, durante o ano, o período de cedência de água para outros usos a cotas mais baixas 

� Assegurar um abastecimento regular das águas pluviais à rede hidrográfica a às nascentes 

� Reduzir os riscos de cheias nos cursos de água médios e finais da bacia hidrográfica 

� Melhorar a qualidade da água 

Áreas Infiltração Máxima  

� Áreas adjacentes a linhas de água 

� Delimitação pelos declives inferiores a 7% 

� Aluviões da carta geológica (actualizada) e cruzados 

com declives planos 

� Solos com boa aptidão agrícola (A1, A2) 

� Uso Actual do Solo (Agrícola) 

� Promover a infiltração das águas 

� Evitar o escoamento superficial 

� Promover a recarga de aquíferos ou áreas de acumulação de água 

� Conservação e gestão da água (em quantidade e qualidade) 

� Armazenamento natural da água em zonas de escassez 
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A referida redefinição seguiu uma tripla metodologia: 

 

• REN “bruta” 

Na definição da REN “bruta”, que compreende a 1ª fase deste processo, descreveu-se a metodologia de 

delimitação das áreas constantes no Anexo I, do Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, de acordo com 

critérios específicos para cada um dos subsistemas considerados para o Concelho de Guimarães. 

 

• Propostas de alterações por “não inclusão” 

Na definição das propostas de alterações por “não inclusão” delimitaram-se as áreas que, em consequência 

das actividades humanas e de acordo com os critérios específicos para cada um dos subsistemas, não 

deverão ser incluídos na proposta final da REN. 

Os critérios de “não inclusão” definidos abrangiam as seguintes áreas: 

- Áreas de REN “Bruta”, não incluídas pela instalação de outros usos, nomeadamente pela passagem do 

corredor das auto-estradas, por uso urbano/industrial consolidado e por uso agrícola (terrenos alterados pela 

construção de terraços ou pela plantação de vinha); 

- Áreas de REN isoladas que não obedecem aos critérios de continuidade e representatividade num contexto de 

escala regional (áreas integrantes da Estrutura Ecológica Municipal); 

- Áreas de REN “Bruta”, não incluídas por compromissos assumidos pela autarquia. 

 

• Propostas de exclusão 

As propostas de exclusão da REN basearam-se nos seguintes critérios: 

  - áreas de REN adjacentes a áreas urbanas consolidadas e para as quais se propõe a expansão de 

aglomerado resultante da indisponibilidade de solo (sobretudo, nas freguesias de maior dinâmica urbanística) 

que garanta a indispensabilidade de qualificação e valorização; 

  - inclusão em área urbana de edificações existentes e devidamente licenciadas, anteriores à publicação da 

REN (Resolução do Conselho de Ministros nº 101/94, de 13 de Outubro) confinante a um aglomerado urbano 

existente. 

Da metodologia apresentada, resultou a carta apresentada de seguida. 
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Imagem 23: Carta da REN por sistemas 

Fonte: CMG 

d) Fragmentação de ecossistemas 

Em consonância com a problemática identificada no presente relatório relativa à fragmentação de 

ecossistemas, a proposta de regulamento da revisão do PDM refere que a Estrutura Ecológica Municipal do 

concelho de Guimarães “consiste na identificação, preservação e promoção de componentes biofísicas, 

interligando e valorizando os sistemas naturais e culturais através do reconhecimento unidades da paisagem 

marcantes no território concelhio, com vista à integração destes sistemas, garantindo a sua continuidade e o 

funcionamento entre eles.” 

 

Leitos e cursos de água 
 
Zonas ameaçadas pelas cheias 
 
Cabeceiras de linhas de água 
 
Áreas de infiltração Máxima 
 
Ínsua 
 
Áreas com risco de erosão 
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 Pontos fortes Pontos fracos Ameaças Oportunidades 

Floresta 

Redefinição da Reserva Ecológica 
Nacional 

Normas regulamentares relativas à 
preservação de espécies florestais 
autóctones e à contenção de espécies de 
rápido crescimento 

Descontinuidade dos espaços florestais 

Fragmentação da propriedade 

Proliferação de monoculturas. 

Permissão para acções e operações 
urbanísticas em áreas florestais, 
aumentado o risco de incêndio 

Interligação entre projectos 
direccionados para a preservação da 
biodiversidade e o turismo (por ex. 
observação de aves) 

Contribuição da floresta na prevenção 
e mitigação dos efeitos de acidentes 
naturais 

Riscos naturais 

Redefinição da Reserva Ecológica 
Nacional 

Elaboração do estudo de delimitação das 
zonas inundáveis do concelho de 
Guimarães 

Existência de normas regulamentares de 
DFCI (tratamento diferenciado para as 
áreas com risco de incêndio elevado ou 
muito elevado) 

Edificações em áreas inundáveis Permissão para acções e operações 
urbanísticas em áreas florestais e em 
áreas inundáveis 

O QREN prevê o co-financiamento da 
elaboração de cartas de risco  

Existência de Estratégia Nacional de 
DFCI e Plano Nacional de DFCI 

Água 

Redefinição da Reserva Ecológica 
Nacional 

Ligação entre a proposta de áreas 
urbanas e áreas infra-estruturadas ao 
nível da rede de saneamento 

Inexistência de incentivos à 
deslocalização das indústrias situadas 
nas margens dos rios. 

Poluição das linhas de água devido a 
descargas industriais e domésticas 

Sistema Integrado de Despoluição do 
Vale do Ave 

Projectos de recuperação de linhas de 
água 

Fragmentação de 
ecossistemas 

Estrutura Ecológica Municipal, enquanto 
instrumento que promove a continuidade 
dos espaços verdes 

Contenção do modelo de povoamento 
disperso 

A construção das redes propostas conduz 
à alteração de uso do solo, destruição de 
habitats e efeito barreira 

Povoamento difuso 

Construção de rede rodoviária e 
ferroviária 

Aplicação do cógigo de boas práticas 
da Estrutura Ecológica Municipal 

Tabela 23: Análise SWOT do FCD “recursos naturais” 
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Questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de 

Guimarães 
Impactes positivos Impactes negativos Recomendações 

Contenção do povoamento difuso 

A contenção do modelo de povoamento difuso tem 
impactes muito significativos na preservação dos 
recursos naturais pelo impacte positivo na 
contenção da fragmentação dos ecossistemas. 
É também importante para a contenção da área a 
impermeabilizar, contribuindo para o controlo do 
risco de cheias. 
Por outro lado, a definição das áreas de risco 
contribui para uma adequada definição dos 
perímetros urbanos 

Existem impactes pouco significativos que 
decorrem de uma maior concentração de 
pessoas e bens, pelo que, na ocorrência de 
acidentes, os danos serão de maior 
magnitude. 

Recomenda-se a requalificação em 
detrimento da construção nova que 
permite evitar novos impactes 
ambientais nomeadamente afectando o 
solo e os recursos hídricos 

Consolidação das áreas centrais promovendo o seu 
funcionamento em rede 

Podem esperar-se efeitos positivos resultantes da 
qualificação do território e na recuperação natural de 
áreas abandonadas 
A definição de áreas de risco permite uma adequada 
definição dos perímetros urbanos, salvaguardando 
as áreas de risco. 

O aumento da artificialização do solo pode 
conduzir à perda de valores naturais 

Promover o investimento no capital 
natural, enquanto factor de 
diferenciação  

Rentabilização das infra-estruturas 
Impactes muito significativos na preservação da 
água, através da rentabilização da rede de 
saneamento e do SIDVA 

Poderão ocorrer impactes negativos 
devidos ao aumento da fragmentação de 
ecossistemas 

Localização criteriosa dos 
equipamentos 

Protecção e valorização ambiental e paisagística 

Impactes muito significativos na conservação dos 
recursos naturais, nomeadamente da água, espécies 
florestais autóctones e minimização da 
fragmentação dos ecossistemas 

Não existem impactes negativos Recomenda-se a revisão da carta de 
risco de incêndio, de modo a incorporar 
as directrizes do Ministério da 
Agricultura 

Geração de valor 

Podem esperar-se impactes indirectos com a aposta 
em estratégias de inovação e qualificação que 
valorizem a eco-eficiência e a consequente redução 
das pressões humanas sobre a biodiversidade 

O aumento da artificialização do solo pode 
conduzir à perda de valores naturais 

Recomenda-se o incentivo ao 
desenvolvimento de projectos 
inovadores com potencial para explorar 
vantagens competitivas associadas ao 
capital natural do concelho 
Deverá promover-se a adopção de 
práticas de responsabilidade social 
empresarial, nomeadamente orientadas 
para a conservação e gestão sustentável 
dos recursos naturais 

  Tabela 24: Avaliação estratégica do FCD “recursos naturais” 
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4.3.5 Indicadores de monitorização 

 

• Povoamentos florestais puros ou mistos de eucalipto 

• Povoamentos florestais puros ou mistos de pinheiro-bravo 

• Área florestal; 

• N.º de ignições; 

• Área ardida; 

• Parâmetros de qualidade da água superficial; 

• Construções em RAN; 

• Construções em REN. 
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4.4  Geração de va lor  

 

A instauração da nova ordem económica determinada fundamentalmente pela globalização dos mercados 

obriga a pensar sobre estratégias de promoção dos territórios que ressaltem todos os atractivos da sua oferta e 

os diferenciem. Neste contexto, o presente FCD aborda o capital de recursos naturais, humanos e infra-

estruturais relevantes para a geração de valor no concelho, pelo que está intimamente relacionado com os 

anteriores FCD. 

 

4.4.1 Objectivos e metas 

 

É objectivo deste FCD a geração de valor no concelho de Guimarães, apostando nas características que o 

diferenciam e que possam contribuir para o reforço da sua atractividade. 

Os seus objectivos específicos são: 

• Reforço da atractividade 

� Captação de investimento 

� Valorização dos recursos específicos 

• Potenciar âncoras de desenvolvimento 

� Aproveitamento do potencial que decorre da existência de estruturas como a Universidade 

do Minho e o AvePark 

 

4.4.2 Passado histórico e situação actual 

 

No âmbito da valorização dos recursos específicos é de salientar o importante papel da cidade de Guimarães e 

do seu centro histórico para a geração de valor.  

“O centro histórico de Guimarães é um exemplo de intervenção na cidade histórica, 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 (...) A sua terciarização 

aumentou o poder de polarização e a importância funcional da cidade. (...) Para além da revitalização do centro 

histórico, e do re-uso do edificado para instalar funções de referência (Centro Cultural de Vila Flor, Complexo 

Multifuncional de Couros, Biblioteca, Câmara Municipal, Posto de Turismo, Museus, Pousada, etc.), 

localizaram-se nas novas áreas de crescimento contíguas à cidade velha, o Pólo de Azurém da Universidade do 
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Minho, o Hospital, o Pavilhão Multiusos, a Zona Desportiva, o Estádio, o Centro Comercial e a Estação de 

Camionagem, o Parque da Cidade e o teleférico da Penha, a Pousada, a renovação da estação dos CF e os 

novos hotéis. (...) A protecção da veiga de Creixomil e a encosta da Serra da Penha, e o novo Parque Urbano 

fazem parte da “cintura verde” que enquadra a cidade e preserva os valores ambientais e paisagísticos mais 

relevantes” (PDM, 2011). 

A cidade de Guimarães constitui, neste contexto, um exemplo de geração de valor, aproveitando as 

especificidades existentes, nomeadamente ao nível do património construído, para aumentar a sua 

atractividade, tendo como consequência a sua afirmação no contexto regional e nacional. 

As actividades económicas, sendo o principal motor da geração de valor, são analisadas de seguida, 

apresentando-se uma breve descrição dos vários sectores de actividade, baseada na Carta Educativa, 

analisando-se o passado histórico e situação actual. 

No que se refere ao sector primário, a estrutura agrária 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 (Porto), quer para o interior (Espanha). 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 (ver imagem abaixo apresentada), com a flexibilidade 

suficiente para permitir manter a miscigenação entre indústria/casa/campo, sempre que aquela não cause 

problemas de poluição. 
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Imagem 24: Áreas industriais e peso da população activa por sector de actividade 
Fonte: Carta educativa, CMG, 2006 

 

Mais recentemente tem-se vindo a verificar a Terciarização do Sector Secundário 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, mas sendo de realçar, também, 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 será alheia, entre outros aspectos, 

a influência do Pólo de Guimarães da Universidade do Minho e a elevação do Centro Histórico da cidade de 

Guimarães à categoria de Património Cultural da Humanidade. No entanto prevalece o Sector Secundário devido 

à proximidade de cidades com forte peso neste campo, Braga e Porto sobretudo, e por se encontrar 

disseminada nas próprias instalações industriais. 
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4.4.3 Tendências de evolução sem Plano 

 

É previsível uma evolução positiva rumo às metas de sustentabilidade definidas para o presente FCD devido 

sobretudo à afirmação da cidade de Guimarães, mas também ao impacte positivo de infra-estruturas como a 

Universidade do Minho ou o AvePark. 

 

4.4.4 Avaliação estratégica de impactes 

 

Uma das principais propostas da revisão do PDM de Guimarães é a criação de um “espaço de actividades 

económicas”. Numa primeira fase, estes espaços definiam-se como “zona de construção de actividades e de 

logística”, definida na 1ª proposta de regulamento como “áreas dedicadas às actividades económicas 

nomeadamente indústria, armazenagem, logística, comércio por grosso, que a respectiva dimensão e 

concentração reforçam a carga infraestrutural da área e respectiva acessibilidade”. 

Nesta última proposta o “espaço de actividades económicas” define-se como “espaços destinados às 

actividades económicas, potencializando a diversidade, multiplicidade, e complementaridade das actividades 

produtivas e de consumo, usufruindo da proximidade a vias estruturantes de acesso, constituindo no seu 

conjunto, um, ou vários, Cluster(s), cuja dimensão e concentração reforcem a carga infra-estrutural destes 

espaços.” 

Pela imagem abaixo apresentada percebe-se uma clara concentração junto dos principais eixos viários, 

nomeadamente nas ligações a Braga, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, além da zona envolvente à cidade 

de Guimarães. 

De referir ainda que na estruturação do sistema urbano identificada na proposta de regulamento, “pelo 

respectivo impacto no território, relações funcionais e de interdependência relevantes, englobam-se na alínea a) 

do numero anterior (Zona A do sistema urbano), as áreas de actividades do AVEPARK (em fase de construção 

e consolidação), do parque industrial de S. João de Ponte (e sua expansão tal como prevista no presente 

Plano), do parque industrial de Mide (Lordelo) e da zona de actividades e logística prevista para a envolvente ao 

nó de acesso à auto-estrada A7 na freguesia de Silvares.”.  
As acções referidas reflectem a importância concedida na presente revisão à geração de valor. 
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Imagem 25: Espaço de actividades económicas - proposta 

Fonte: CMG, 2011 

 

Por outro lado, e não menos importante para a geração de valor, a definição da Estrutura Ecológica Municipal 

afigura-se como uma mais valia para a preservação das especificidades territoriais. 

De acordo com a proposta de regulamento “a Estrutura Ecológica Municipal é constituída pelos seguintes níveis 

de hierarquização, identificadas na Planta de Ordenamento: 

A) NÍVEL I -  engloba componentes cuja preservação deve ser assegurada e que tem como função contribuir 

para a estabilidade física e sustentabilidade ecológica. Corresponde a um nível que define áreas de 

condicionamento à edificação e assume carácter estratégico 

B) NÍVEL II - engloba componentes naturais e culturais únicas e que constituem continuidades com os 

restantes sistemas, que pelas suas características não obrigam à imposição de um regime não edificável. 

Contribuem para a conservação e devem ser valorizados de forma a promover para uma melhor identidade e 

leitura da continuidade da estrutura 

C) NÍVEL III - integração de componentes de valorização específica, acções de protecção e regeneração, com 

interesse municipal e com funções salvaguardar”. 

Para o presente FCD é especialmente importante o nível II. 
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 Pontos fortes Pontos fracos Ameaças Oportunidades 

Atractividade 

Criação de “Zonas de construção de 
actividades e de logística”, devidamente 
infra-estruturadas 

O acesso a algumas das “Zonas de 
construção de actividades e de logística” 
faz-se por EN com graves problemas de 
congestionamento, sinistralidade e 
conflito funcional 

Proximidade a Braga 

Crise da fileira do têxtil e vestuário 

A geração de valor destas zonas pode 
ser potenciada através de uma adequada 
ligação empresas/Universidade 

Especificidades territoriais 
Definição da Estrutura Ecológica 
Municipal 

 Degradação da paisagem e de 
determinado património cultural 

Guimarães Capital Europeia da Cultura 
2012 

Âncoras de desenvolvimento 
AvePark e Universidade do Minho, 
integradas no nível 1 na hierarquia do 
sistema urbano do concelho 

 Pouca abertura das instituições de 
ensino superior à sociedade civil 

Estreitamento das relações entre o 
Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional e as empresas 

Tabela 25: Análise SWOT do FCD “geração de valor” 
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Questões estratégicas da 1ª revisão do PDM de 

Guimarães 
Impactes positivos Impactes negativos Recomendações 

Contenção do povoamento difuso 

A correcta política de localização das unidades 
industriais evita a sua disseminação pelo território, 
contribuindo para a contenção do difuso 

A contenção do povoamento difuso, aliada 
à concentração das actividades 
económicas conduzirá a uma maior 
distância casa/trabalho, aumentando o uso 
do automóvel 

Recomenda-se a requalificação de 
unidades industriais devolutas 

Consolidação das áreas centrais promovendo o seu 
funcionamento em rede 

A disponibilização de áreas para a localização de 
actividades económicas poderá ter impactes 
positivos na deslocalização de unidades industriais, 
localizadas em áreas centrais, para estas novas 
áreas, permitindo a sua reconversão funcional 
A consolidação de áreas centrais terá impactes 
positivos muito significativos na promoção das 
respectivas especificidades territoriais 

Não existem impactes negativos Recomenda-se uma efectiva aposta nas 
especificidades territoriais (ex: termas 
de Caldelas) 

Rentabilização das infra-estruturas 

Os impactes são muito significativos, uma vez que a 
qualificação das áreas empresariais passa pela sua 
adequada infra-estruturação, nomeadamente na 
ligação ao SIDVA 
 

Não existem impactes negativos  

Protecção e valorização ambiental e paisagística 

Os impactes são muito significativos, uma vez que a 
qualificação das áreas empresariais passa pela sua 
adequada infra-estruturação, nomeadamente na 
ligação ao SIDVA  
Podem esperar-se impactes indirectos com a aposta 
em estratégias de inovação e qualificação que 
valorizem a eco-eficiência e a consequente redução 
das pressões humanas sobre a biodiversidade 

Poderão ocorrer impactes negativos 
devidos ao aumento da artificialização do 
solo 

Recomenda-se o incentivo ao 
desenvolvimento de projectos 
inovadores com potencial para explorar 
vantagens competitivas associadas ao 
capital natural do concelho 
Deverá promover-se a adopção de 
práticas de responsabilidade social 
empresarial, nomeadamente orientadas 
para a conservação e gestão sustentável 
dos recursos naturais 

Geração de valor 

A geração de valor é simultaneamente um FCD e uma questão estratégica da 1ª revisão do PDM de Guimarães, pelo que os seus impactes 
esperam-se muito positivos, seja pelo aumento da atractividade gerada pela execução do Plano, seja pelo aproveitamento das especificidades 
territoriais na afirmação dos principais aglomerados urbanos do concelho, ou pelo efectivo aproveitamento de estruturas de referência como o 
AvePark ou a Universidade do Minho, importantes para a aproximação empresas/ensino 

  Tabela 26: Avaliação estratégica do FCD “geração de valor” 
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4.4.5 Indicadores de monitorização 

 

• N.º de intervenções no património construído da cidade de Guimarães; 

• Funções de referência instaladas na cidade de Guimarães; 

• Percentagem de áreas industriais, localizadas em áreas residenciais, reconvertidas a outro uso; 

• População activa por sector de actividade; 

• Ocupação das novas áreas de “actividades económicas”. 
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5 Síntese  

 

5.1.1 Situação actual e tendências de evolução sem Plano 

FCD Sub-temas Situação Actual 
Tendências de 

evolução sem Plano 

Coesão territorial 

Uso urbano do solo   � 
Acessibilidade e transportes  � 
Redes  � 

Paisagem e património cultural  

Património Cultural  � 
Paisagem  � 

Recursos naturais 

Floresta  � 
Riscos naturais  � 
Água  � 
Fragmentação de ecossistemas  � 

Geração de valor 

Atractividade  � 
Especificidades territoriais  � 
Âncoras de desenvolvimento  � 

 
 

Tendências 
de evolução 

� � � 
Negativa 

Afastamento dos objectivos e 
metas 

Sem alteração significativa 

Positiva 

Aproximação aos objectivos e 
metas 

 

Distância à situação 

desejável 

(objectivos e metas) 

    

Muito distantes Distante Próximo Muito próximo 
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5.1.2 Avaliação 

 

FCD Sub-temas Situação Actual 

Tendências de 

evolução sem 

Plano 

Tendências de evolução com 

Plano 

Cenário menos 

favorável 

Cenário mais 

favorável 

Coesão territorial 

Uso urbano do solo   � � � 
Acessibilidade e 
transportes 

 � � � 
Redes  � � � 

Paisagem e 
património cultural  

 

Património Cultural  � � � 
Paisagem  � � � 

Recursos naturais 

Floresta  � � � 
Riscos naturais  � � � 
Água  � � � 
Fragmentação de 
ecossistemas 

 
� � � 

Geração de valor 

Atractividade  � � � 
Especificidades 
territoriais 

 
� � � 

Âncoras de 
desenvolvimento 

 
� � � 

 
 

Tendências 
de evolução 

� � � 
Negativa 

Afastamento dos objectivos e 
metas 

Sem alteração significativa 

Positiva 

Aproximação aos objectivos e 
metas 

 

Distância à situação 

desejável 

(objectivos e metas) 

    

Muito distantes Distante Próximo Muito próximo 
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6  Fases seguintes  do processo 

 

6.1  Declaração Ambiental  

 

Após a aprovação da Revisão do Plano Director Municipal de Guimarães, será elaborada a Declaração 

Ambiental, nos termos do art. 10.º do DL n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

Nesta declaração será identificada a forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental foram 

integrados na Revisão do Plano Director Municipal de Guimarães. Serão também referidas as observações 

apresentadas na consulta pública e pelas entidades, bem como a forma como esses contributos foram 

ponderados na elaboração da revisão do PDM, justificando-se eventuais situações em que não tenham sido 

acolhidos. 

A declaração apresentará, ainda, as razões que fundaram a aprovação do plano e as medidas de controlo dos 

efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação da revisão do PDM. 

A declaração ambiental será entregue à Agência Portuguesa do Ambiente a qual a disponibilizará para consulta, 

na sua página de Internet. 

 

6.2  Seguimento  

 

Esta fase tem como objectivo dar sequência a um programa de seguimento que deverá acompanhar o ciclo de 

planeamento durante o prazo de vigência do Plano e concretizar a sua aplicação. Este programa permite 

trabalhar as múltiplas dimensões de incerteza que caracterizam qualquer processo de decisão estratégico e 

assegura o contributo da AAE na integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de 

decisão. Nesta fase a entidade responsável pelo Plano, a Câmara Municipal de Guimarães, procede ao controlo 

dos efeitos significativos da revisão do PDM no ambiente. A avaliação das consequências ambientais da 

aplicação da revisão do PDM e da evolução dos objectivos de sustentabilidade definidos serão acompanhados 

pela aferição dos indicadores, sendo os resultados divulgados anualmente pelo município, na sua página 

electrónica, e enviados para a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que disponibilizará a informação a 

todos os interessados.  
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FC
D Critérios Objectivos de sustentabilidade Indicadores 
Unidade de 
Medida 

Metas/ 
Objectivos 

Periodicidade Fonte 

Co
es
ão
 T
er
rit
or
ia
l 

Uso do Solo 
 

Racionalizar o uso urbano do solo 
Assegurar a espacialização das 
políticas económica, social, cultural e 
ambiental 
 
 
 

População residente na cidade de Guimarães 
 
 

Número Aumentar 
Anual 
 

CM 
Guimarães 

População residente nas vilas do concelho 
 

Número Aumentar Anual 
 

CM 
Guimarães 

Equipamentos criados na cidade de Guimarães 
 

Número Aumentar 
Anual 
 

CM 
Guimarães 

Equipamentos criados nas vilas do concelho Número Aumentar 
Anual 
 

CM 
Guimarães 

Mobilidade 

Promoção de outras formas de 
circulação e transporte para além do 
automóvel 
Redução da emissão de gases com 
efeito estufa 

Distribuição modal % 
Diminuir o uso 
do automóvel Anual 

CM 
Guimarães 

Distribuição modal por motivo % 

Diminuir o uso 
do automóvel 
nas 
deslocações 
para o trabalho 

Anual 
 

CM 
Guimarães 

Emissão de GEE Concentrações  µg/m3 
Anual 
 

CM 
Guimarães 

Infra-
estruturas de 
saneamento 
básico 

Programar as áreas urbanas tendo em 
conta as redes existentes e 
programadas 
Rentabilização das redes 

Taxas de cobertura das redes de saneamento; 
 

% Aumentar Anual 
CM 
Guimarães 

Taxa de cobertura das redes de abastecimento de 
água. 
 

% Aumentar Anual 
CM 
Guimarães 

Pa
tr
im
ón
io
 P
ai
sa
gí
st
ic
o 
e 
Cu
ltu
ra
l 

Património 
arquitectónico 

Preservação e valorização do 
património arquitectónico 
 

Imóveis/conjuntos classificados e em vias de 
classificação 

 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

CM 
Guimarães 

Intervenções no património classificado; 
 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

CM 
Guimarães 

Acções de promoção do património classificado 
 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

CM 
Guimarães 

Imóveis de valor patrimonial não classificados 
 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

CM 
Guimarães 

 Imóveis de valor patrimonial não classificados 
alvo de operações urbanísticas com vista á sua 
valorização e recuperação 

 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

CM 
Guimarães 

    CM 
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Áreas submetidas a medidas de valorização e 
protecção patrimonial 
 
 

Número Aumentar Anual Guimarães 

Património 
arqueológico 

Preservação e valorização do 
património arqueológico 
 

Sítios classificados ou em vias de classificação; 
 

 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

 
CM 
Guimarães 

Prospecções arqueológicas com achados 
relevantes; 
 

 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

 
CM 
Guimarães 

Áreas submetidas a medidas de valorização e 
protecção patrimonial. 
 

 
Número 

 
Aumentar 

 
Anual 

 
CM 
Guimarães 

Identidade 
Reforço da identidade do território  
Proteger o carácter e a diversidade da 
paisagem 

Acções de promoção da paisagem do difuso Número - Anual 
CM 
Guimarães 

Re
cu
rs
os
 N
at
ur
ai
s 

Riscos 
naturais 

Proteger pessoas e bens Edificações em Áreas inundáveis Número - Anual 
CM 
Guimarães 

Floresta 

Controlar as monoculturas de 
espécies de rápido crescimento e as 
invasoras lenhosas 
Protecção das espécies florestais 
autóctones e das folhosas de folha 
caduca 
Defesa da floresta contra incêndios 

Povoamentos florestais puros ou mistos de 
eucalipto 
 

m2 Diminuir Anual 
CM 
Guimarães 

Povoamentos florestais puros ou mistos de 
pinheiro-bravo 
 

m2 Diminuir Anual 
CM 
Guimarães 

Área florestal 
 m2  Anual 

CM 
Guimarães 

N.º de ignições 
 Número Diminuir Anual 

CM 
Guimarães 

Área ardida m2 Diminuir   

Solo 

Salvaguarda dos solos 
pedologicamente evoluídos 
Racionalizar a expansão urbana 
Controlar a impermeabilização dos 
solos 

Construções em RAN 
 

Número 0 Anual 
CM 
Guimarães 

Construções em REN Número 0   

Recursos 
hídricos 

Protecção dos leitos dos cursos de 
água e respectivas margens  

Parâmetros de qualidade da água superficial 
 

--- 

Obter a 
classificação 
de excelente 
para todos os 

Anual 
CM 
Guimarães 
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parâmetros 
Fragmentação 
de 
ecossistemas 

Evitar a fragmentação de habitats e 
promover a obtenção do continuum 
naturale 

Estrutura Ecológica Municipal 
   Anual 

CM 
Guimarães 

Ge
ra
çã
o 
de
 V
al
or
 Atractividade Captação de investimento 

 
Ocupação das áreas de actividades económicas 

% Aumentar Anual 
CM 
Guimarães 

Especificidad
es territoriais 

Valorização dos recursos específicos Intervenções no Património  Número Aumentar Anual 
CM 
Guimarães 

Âncoras de 
desenvolvime
nto 

Aproveitamento do potencial que 
decorre da existência de estruturas 
como a Universidade do Minho e o 
AvePark 

Qualificação da população % Aumentar Anual 
CM 
Guimarães 

Tabela 27: Factores críticos seleccionados, critérios e indicadores utilizados na AAE 
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7  Ponderação dos Pareceres sobre o  Relató r io  dos  Factores Cr í t icos  para a  

Decisão  

 

Foram solicitados pareceres sobre do Relatório dos Factores Críticos para a Decisão às entidades com 

responsabilidades ambientais específicas às quais possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 

aplicação do plano, ou seja, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, I. P., o Instituto da Água, I. P., a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte 

e a Administração Regional de Saúde do Norte. Apenas respondeu à solicitação a CCDR-N que englobou a 

posição da futura Administração de Região Hidrográfica. As principais considerações são analisadas no quadro 

abaixo apresentado. 
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Entidade Data Principais comentários Ponderação da equipa 

CCDR-N 21/08/2008 “1. É referido, na pág. 8 que será aplicada uma dupla metodologia, aplicável 
consoante as propostas estejam já fechadas ou ainda em discussão. No 
entanto, no desenvolvimento do relatório não resulta clara esta distinção, pelo 
que a mesma deverá ser devidamente explicitada no RA” 

Devido ao desenvolvimento avançado da proposta da 1ª revisão do PDM, 
apenas foi possível utilizar uma metodologia. Assim, utilizou-se uma 
metodologia aproximada da de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), focada 
nos resultados e actuando nas soluções propostas. 

 

“2. É nosso entendimento que na constituição do Quadro de Referência 
Estratégico (QRE) deveria igualmente ter sido considerado o Plano Estratégico 
para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II), o Plano Nacional de Acção para 
a Eficiência Energética (PNAEE), o Plano Nacional da Água (PNA), o Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) e o Plano de Acção para o 
Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal… Neste seguimento, deveriam 
ter sido analisadas as interacções entre os objectivos dos documentos 
referidos com os do PDM” ” 

Foi dado seguimento à sugestão efectuada 

“3. No capítulo Factores Ambientais (pág. 34), não é explícito de que forma foi 
efectuada a selecção das questões ambientais relevantes, que resultaria da 
análise da correspondência entre as QE do Plano e os domínios ambientais 
previstos na legislação.” 

Foi dado seguimento à sugestão efectuada 

“4. Tendo em conta o destaque que merecem os Factores Críticos de Decisão 
(FCD) “Coesão Territorial e “Património Paisagístico e Cultural” é conveniente: 

- assegurar a contenção/ estabilização do solo urbanizado e/ou de urbanização 
programada, com rentabilização das redes existentes e áreas infra-
estruturadas, tanto na expansão da cidade e vilas industriais como nas 
pequenas aldeias rurais da periferia serrana 

- garantir normas e limitações (tanto de localização como de tipologia) para a 
edificação em espaço rural, que garantam a identidade do território e a 
diversidade da paisagem, dado que o património histórico construído já está 
suficientemente interiorizado nos objectivos da autarquia, sendo que, ligado a 
este objectivo, está a promoção do turismo de espaço rural e de natureza e a 
promoção dos produtos locais de qualidade” 

 

 

 

Foi dado seguimento à sugestão efectuada 
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“5. Uma vez que o FCD “Coesão Territorial” inclui as questões de rentabilização 
e acesso ao saneamento básico, deveria ser considerada a convergência que 
existe entre este FCD e o factor ambiental “Água”, que deveria ser traduzida na 
tabela n.º 9. Na mesma tabela, não se compreende a interacção entre o FCD 
“Geração de Valor” e os “Factores Climáticos”, tanto mais que a temática não é 
desenvolvida nos Critérios ” 

Foi dado seguimento à sugestão efectuada 

“6…. A Tabela 10 – Critérios, objectivos e prioridades por factor crítico de 
decisão, deveria ser revista, tendo em consideração o seguinte: 

- para cada objectivo de sustentabilidade deveriam ter sido identificados os 
respectivos indicadores, de modo a que facilmente se apreendam as 
tendências de evolução, o que nem sempre se verifica (p.ex: Normas de…; 
Controle normativo…) 

- propõe-se a inclusão de critérios associados à qualidade da água, qualidade 
do ar, eficiência energética, ruído e gestão de resíduos, bem como 
identificados os respectivos objectivos de sustentabilidade e indicadores 

- propõe-se, ainda, que sejam consideradas as infra-estruturas de 
abastecimento de água e saneamento e incluídos indicadores referentes às 
taxas de atendimento e à respectiva gestão, de modo a permitir aferir da 
eficiência das redes.” 

Foram identificados indicadores de monitorização 

“7. No que se refere aos indicadores de avaliação a identificar posteriormente, 
considera-se que na sua definição dever-se-á atentar ao facto de que estes 
deverão ser facilmente mensuráveis e representativos, de modo a permitir aferir 
do cumprimento ou não dos objectivos de sustentabilidade. A disponibilidade e 
acesso á informação também deverão ser tidos em atenção” 

Foram tidas em consideração as observações efectuadas 

“8. Entende-se que o relatório deveria incorporar uma referência explícita à 
Declaração Ambiental a emitir após consulta pública, reflectindo o 
compromisso a assumir pelo Município” 

Foi dado seguimento à sugestão efectuada 

“9… o Programa de Seguimento referido na página 7 deverá já constar no 
Relatório Ambiental, com o devido desenvolvimento. ” 

Foi dado seguimento à sugestão efectuada 

 
Tabela 28: Ponderação dos pareceres emitidos pelas entidades  
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