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PROGRAMA DE EXECUÇÃO DO PDM 

 

 

O Plano Director Municipal (Plano) é um instrumento de carácter estratégico que visa orientar a actuação 

municipal sobre o território numa perspectiva temporal de médio prazo, influenciando, condicionando, 

facilitando e incorporando as valências – económicas, sociais, culturais, ambientais, arquitectónicas, … – que, 

sobre o mesmo território se vão manifestando e desenvolvendo. Como tal, o Plano é um instrumento que 

deverá ser, em simultâneo, objectivo na leitura e análise produzida sobre a realidade territorial e prospectivo 

nos caminhos que aponta e expectativas que gera. 

 

Para além disso, o Plano é ainda um instrumento de gestão territorial que versa sobre uma realidade tão 

complexa quanto diversificada e que encontra limites à sua actuação que, por força da própria 

regulamentação, muitas vezes, é incapaz de reagir e acompanhar as mudanças verificadas no território num 

tempo cada vez mais curto e rápido (mas, ao mesmo tempo, e aparentemente, com um grau de 

consolidação e afirmação muito elevado). 

 

Perante esta realidade (e num mundo que regista a mudança como um paradigma do seu quotidiano) a 

programação e execução de um instrumento de gestão territorial desta natureza afigura-se tão complexa e 

abrangente quanto necessariamente estratégica e reflexiva. 

 

Complexa e abrangente porque, pela própria natureza do território e seu âmbito, deverá chegar a “todo o 

lado” do Município, mesmo sabendo-se que os “territórios” são variados e de matizes tão específicas 

quanto diversas (na expressão física, orográfica e topográfica, na natureza cultural e social, na dimensão 

económica e participação da população, …). 

 

Estratégica e reflexiva porque deverá, a partir dos dados da realidade actual, perspectivar o futuro, favorecer 

o desenvolvimento estruturado do concelho, identificando, incentivando e dinamizando aqueles caminhos tidos 

como os melhores e mais convenientes. 

 

Sempre subsequente às premissas e objectivos que presidem à elaboração do plano, as programação e 

execução do mesmo visa, em última instância, a concretização daqueles pressupostos que o informaram, 

nomeadamente: 

1. consolidação, densificação e expansão do aglomerado central da cidade, seja pelo prolongamento 

da reabilitação urbana em prática, seja pela (re) qualificação da envolvente ao núcleo urbano 

central, seja pelo reforço da rede de equipamentos e serviços de atractividade elevada; 

2. consolidação das vilas como estruturas urbanas qualificadas intermédias entre um território disperso 

e a cidade consolidada, valorizando-se a especificidade e singularidade de cada unidade 

administrativa, reforçando o papel de âncora e referência territorial de proximidade; 
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3. valorização ambiental e paisagística do território em conjugação com a rentabilização das infra-

estruturas de suporte e habilitantes, já instaladas e reforço da competitividade do concelho, quer 

pela indução da diversidade económica, quer pela potenciação da inovação e criatividade, quer 

pela mobilidade e energia. 

 

Por outro lado, estas mesmas programação e execução deverão também conter menção e dela fazer 

referência (porque, não possuindo eventualmente impacto e consequências imediatas no território e 

implicando concertação com concelhos vizinhos, influenciarão o futuro do concelho) ao prolongamento da 

linha de caminho de ferro de Guimarães até Braga e a participação do Município de Guimarães na rede 

para a competitividade, inovação e internacionalização denominada Quadrilátero Urbano. 

 

Assim… 

…considerando que, do ponto de vista habitacional, o plano persegue a qualificação construtiva e conforto 

de utilização do parque habitacional, favorecendo medidas de eficiência energética, melhor integração 

paisagística e exposição solar, utilização de materiais perenes e “sustentáveis”, procurando igualmente a 

implementação de um política de “habitação a custos controlados” que favoreça a requalificação da habitação 

existente e já instalada e novas formas de promoção (e inserção social) de habitação digna para toda a 

população municipal necessitada; 

 

…considerando que, ao nível das actividades económicas urge incentivar a diversidade de actividades, (re) 

qualificar as áreas industriais existentes e efectivar territorialmente a área de logística / terciarização de 

Silvares; 

 

…considerando que se procura a rentabilização e maximização das infra-estruturas instaladas em conjugação 

com a colmatação e consolidação da rede viária municipal (destacando-se, como factor construtivo novo e 

da forte importância e impacto no parque tecnológico do AVE PARK, a acessibilidade prevista na carta de 

Ordenamento de ligação do parque tecnológico AVE PARK e nó de acesso à auto-estrada A7/A11, 

Silvares); 

 

…considerando que importa prosseguir a consolidação de rede de equipamentos de proximidade nas vilas e 

freguesias do concelho que complementam aquelas de mais carga atractiva instalados na cidade (e que 

também é alvo de consolidação e aprofundamento); 

 

…considerando-se que o turismo, incluindo visitantes funcionais, é cada vez mais uma actividade presente 

no concelho que importa alargar, valorizar e externalizar; 

 

…considerando a paisagem como valor natural e construído fundamental para o concelho e que urge reforçar 

a sua integração e valorização da transformação qualitativa do território; 



 

 
3 

 

…considerando os sistemas naturais, com particular destaque para a água, como elementos fundamentais no 

equilíbrio ecológico do território e factor qualificador do ambiente urbano que importam valorizar e tratar no 

sentido do respeito pelas suas características intrínsecas e possibilidades imensas no contributo para a 

construção de um território mais qualificado. 

 

Pelo presente documento fixa-se as programação e execução do Plano, as quais resultam do consagrado 

no decreto-lei nº 380/99, de 29 de Setembro nomeadamente no seu artigo 118º, alterado pelos decretos-

lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro e nº 181/2009, de 7 de Agosto e deverá, naturalmente, contribuir 

para a prossecução dos objectivos e visão do Plano realizado, envolvendo todos os agentes, sejam eles 

públicos ou privados, singulares ou colectivos, que participam na gestão e transformação do solo (note-se 

que, tratando-se de acções de dependência da administração central, a concretização de intenções e 

investimentos previstos em plano superam a lógica da acção do próprio Município). 

 

A programação do Plano foi estruturada em função de dois níveis temporais: estratégica e operacional. 

 

A programação estratégica resultará tacitamente da “política urbanística” assumida pela Administração 

Municipal, privilegiando nomeadamente acções e intervenções que possuam carácter estruturante e catalisador 

do desenvolvimento do território. 

 

A programação operacional procura assegurar a viabilidades e oportunidades da estratégia preconizada pelo 

Plano, definindo: 

1. Objectivos, recursos e programa de intervenção; 

2. Parâmetros urbanísticos e directivas do desenho urbano; 

3. Modos de execução física e temporal 

 

Na sequência do trabalho desenvolvido, e tendo em vista a sua execução coerente e coordenada, foi 

delineado o programa de execução do Plano (na sua vertente estratégica), o qual visa: 

1. identificar as acções a realizar; 

2. os responsáveis por tais acções; 

3. as prioridades de execução; 

4. as fontes de financiamento; 

5. enquadramento (na temática em causa) das unidades operativas de planeamento e gestão 

(UOPGs) e os critérios de perequação aplicáveis a todo o processo de planeamento assim que 

considerado útil e legalmente obrigatório. 

 

Como suporte a toda a programação do plano, define-se um conjunto de instrumentos de planeamento e 

documentos de gestão autárquica que, hoje, são parte integrante da vida do Município, a saber: 
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1. plano plurianual da actividade da Câmara Municipal; 

2. lista de investimentos propostos para incorporação no Orçamento de Estado, componente programa 

de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração central (PIDDAC); 

3. plano de desenvolvimento social, carta educativa, plano municipal de defesa da floresta contra 

incêndios, agenda 21 local; 

4. estudos e planos urbanísticos de gestão do território de iniciativa municipal; 

5. programas operacionais do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), programa PARES 

e NORTE2015. 

 

Do ponto de vista temporal, entende-se identificar três tempos determinantes para a programação e 

execução do plano, os quais se perfeitamente delimitados e balizados temporalmente, não deixarão de 

influenciar todo o tempo posterior do plano (na prática, até à sua próxima revisão, legalmente fixada no 

tempo…): 

1. 2012, correspondendo este tempo à concretização específica de todas as acções, materiais e 

imateriais, inerentes ao evento “Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012”; 

2. 2013, correspondendo este tempo quer à conclusão do quadro de financiamento comunitário 

(QREN) hoje disponível, quer ao momento do novo acto eleitoral, quer, se necessária, a revisão 

do Plano; 

3. 2021, correspondendo este tempo a dez anos de aplicação do PDM e momento (também ele 

decorrente da legislação em vigor) de nova revisão; 

 

Embora o acto de planeamento obrigue a um constante processo de análise, diagnóstico, projecto e acção 

(e, como tal, passível sempre de ajustamentos), é convicção que serão estes três momentos aqueles que 

mais marcarão e influenciarão a história próxima do concelho. 

 

Como tal, o presente documento contempla, como regra, não só as intervenções individuais já identificadas 

como também as grandes acções genéricas, aceitando que, ao longo do tempo, possam ser acrescentadas 

e alteradas intenções de investimento em nome de novas oportunidades, hoje, não identificadas ou de 

diferentes prioridades que o tempo e o desenvolvimento territorial assim o justificam. 

 

Por isso mesmo, as acções e intervenções apresentadas serão nomeadas genericamente, dir-se-á, por 

domínios (que enquadrarão os grandes conjuntos de actuação), sendo apenas especificados projectos 

quando o grau de certeza e decisão sobre os mesmos assim se justificar… 

 

Esclarece-se ainda que o mesmo PDM fará uso dos dispositivos legais ao seu dispor, nomeadamente ao 

nível dos decretos-lei nº 380/99 e 555/99 (e posteriores alterações e republicações), fixando como 

compromisso, e parte integrante do desenvolvimento territorial do concelho, a concretização das Unidades 

Operativas de Planeamento e Gestão (UOPGs) (que, não invalidando a conformação de outras, o plano 
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identifica aquelas consideradas prioritárias no suporte à urbanização através de “estudo urbanístico” / 

unidade de execução / contrato de urbanização / negociação entre o público e o privado /plano de 

pormenor entre outros. 

 

O relatório das acções e intervenções programadas estrutura-se em função de cinco domínios:  

1. nomeação da acção na correspondência ao seu título e denominação que a enquadrará e 

identificará em todos os documentos a desenvolver; 

2. grau de prioridade, reportando-se ao tempo de execução da acção programada em conjugação 

com a leitura do território realizada e a fonte de financiamento alcançada, grau de prioridade esse 

que surge como informação indicativa; 

3. entidade promotora da acção dependendo do seu carácter público ou privado, geral ou sectorial, 

singular / individual ou colectivo; 

4. fonte de financiamento da acção distinguindo-se entre financiamento municipal e central, 

financiamento comunitário e privado; 

5. grau de maturação da acção fixando-se o nível de desenvolvimento da intervenção: intenção, 

programa, projecto, obra, … 

 

O relatório, ou a listagem descritas no quadro anexo, surge como referência às propostas a apresentar para 

o Plano Plurianual de Investimentos do Município, devendo, no início de cada ano civil ser objecto de 

estudo e avaliação para a selecção dos investimentos e acções a realizar nesse mesmo ano e 

posteriormente ser submetido a aprovação da Administração para incorporação no Plano Plurianual de 

Investimentos do Município. 

 

Assim, julga-se garantir a coerência e ajustamento da programação do Plano com os seus objectivos e 

estratégia, dotando-se este instrumento de planeamento de um fio condutor de actuação, dinamismo e 

flexibilidade que se compatibiliza com o momento (e não se cristaliza no tempo cada vez mais sujeito a 

mudanças e alterações). 

 

Em anexo, quadro de referência e caracterizador dos investimentos a realizar anualmente e integrar no Plano 

Plurianual de Investimentos do Município. 
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Quadro de referência e caracterizador dos investimentos a realizar anualmente e integrar no Plano Plurianual 

de Investimentos do Município: 

 

nº Acção Prioridade Entidade 
Fonte 

de financiamento 
Grau de maturação 

             
  1 2 3  OM OC Q I PR P O 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO            
 Estudos e planos urbanísticos            
 Estudos para as áreas centrais das freguesias            
 Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios 

(PMDFCI) 
           

 Carta educativa            
 Mapa do ruído            
 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão            
 Mapa 2012            
 Plano de urbanização de Guimarães            
 Monitorização dos estudos e plano municipais            
             
REQUALIFICAÇÃO URBANA            
 Espaço público            
 Praças e envolventes aos edifícios na área central da cidade            
             
REDE VIÁRIA, FERROVIÁRIA E MOBILIDADE            
Âmbito municipal            
 Conservação e requalificação dos arruamentos municipais            
 Requalificação de pontes            
 Construção de vias estruturantes para o território municipal            
 Requalificação de “Estradas Nacionais” sob domínio municipal            
 Requalificação de arruamentos urbanos            
Supra municipal            
 Desnivelamento do acesso á auto-estrada, Silvares            
 Via do Ave            
             
 Promoção da mobilidade eléctrica            
 Criação de parques de estacionamento de apoio à área 

urbana 
           

 Plano municipal de mobilidade            
 Optimização das “linhas” de transporte público            
EQUIPAMENTOS GERAIS / MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA            
 Instalação da loja do cidadão            
 Novas oficinas municipais (CMG)            
 Requalificação do parque de campismo da Penha            
 Requalificação e ampliação do posto de turismo S. Tiago            
             
AMBIENTE E ECOLOGIA            
 Construção do centro de educação ambiental            
 Criação de novos parques e jardins            
 Conservação e requalificação de parques e jardins            
 Reabilitação do parque das Taipas            
 Arborização de arruamentos e tratamento paisagístico            
 Requalificação de linhas de água            
 Despoluição e regularização da ribeira de Couros            
 Implementação e consolidação do código de boas práticas 

EEM 
           

 Praças e envolventes aos edifícios na área central da cidade            
 Enquadramento paisagístico de vias estruturantes            
 Reconversão de pedreiras desactivadas            
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DESPORTO E LAZER            
 Conservação e requalificação de equipamentos existentes            
 Construção de novas estruturas– pavilhões gimnodesportivos            
 Rede de piscinas municipais            
 Rede de vias cicláveis            
 Construção de equipamentos desportivos de proximidade            
             
ENERGIA E INDÚSTRIA            
 Consolidação e requalificação das áreas industriais            
 Promoção de novas áreas industriais            
 Reconversão de unidades fabris devolutas            
 Promoção da eficiência energética e energias renováveis            
 Consolidação e desenvolvimento do AVEPARK            
             
CULTURA, PATRIMÓNIO E ENSINO            
 Reabilitação e refuncionalização do teatro Jordão            
 Desenvolvimento da rede municipal de bibliotecas            
 Percursos municipais de valorização do património            
 MAPA2012            
 Manutenção do parque escolar            
 Requalificação e ampliação de escolas EB1            
 Construção e consolidação da rede de centros escolares            
 Requalificação das escolas EB23            
 Centro de formação profissional            
 Consolidação do projecto CAMPURBIS             
 Desenvolvimento e consolidação da carta do património:  

levantamento do património municipal, inventariação e proposta 
de classificação 

           

 

  

Grau de prioridade 

1- grau de prioridade mais elevado; 

2- grau de prioridade intermédio; 

3- grau de prioridade menos elevado. 

 

Fonte de financiamento 

OM- Orçamento municipal; 

OC- Orçamento da administração central; 

Q- Fundos comunitários (QREN). 

Grau de maturação 

I-  Intenção de investimento; 

PR-  Programa funcional; 

P- Projecto de execução (concurso de adjudicação ou execução do projecto); 

O- Obra (concurso de empreitada ou execução de obra). 

 

 


