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APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde à memória descritiva complementar do Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Guimarães, em resposta ao Aviso EIDT-99-201503 e que visa uma contratualização entre os município e a Autoridade de Gestão dos
Programas Operacionais Regionais, no âmbito das Prioridades de Investimento previstas no
Eixo Prioritário 5 (Sistema Urbano) do POR Norte, concretamente:


P.I. 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de
territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade
urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a
atenuação;



P.I. 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas,
incluindo zonas de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e a promover medidas
de redução de ruído;



P.I. 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.

Assim, a memória descritiva que agora se apresenta serve de complemento à informação
submetida no formulário eletrónico da plataforma Balcão 2020, enriquecida com
informação gráfica que permite uma leitura mais inteligível da estratégia proposta.
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A. DIAGNÓSTICO
1. SITUAÇÃO ATUAL DO TERRITÓRIO
Ao olhar para o panorama territorial do país e todo o processo de ocupação e transformação
que o mesmo regista, é hoje visível a posição singular que Guimarães ocupa no país,
afirmando e consolidando um conjunto de caraterísticas que a aproxima do litoral
metropolitano e contínuo mas também, e em simultâneo, a fixa como um referencial para
a denominada “interioridade”.

Figura 1 | Enquadramento territorial do concelho de Guimarães

Fonte: GeoAtributo, 2015

Ao longo das últimas décadas, Guimarães conheceu um processo de transformação e, dirse-á, de modernização acentuado, alcançando padrões de urbanidade hoje naturais e
exigíveis a uma cidade que se quer competitiva e atrativa, sem, contudo (e como, em tantas
situações ocorreu), perda da sua identidade, da sua história e (reforço) do sentimento de
pertença dos seus habitantes.
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Assim, ao longo das mesmas últimas décadas, Guimarães regista a chegada e a
implementação de equipamentos estruturantes como o hospital distrital, a universidade
(do Minho) e o centro cultural (Vila Flor), a construção de acessibilidades intra e
supramunicipais significativas (autoestradas A7 / A11 e variantes / circulares urbanas) e a
capacidade de atrair e fixar eventos e reconhecimento internacional (como são exemplos
maiores a classificação do centro histórico como património cultural da humanidade e
Guimarães, capital europeia da cultura 2012).
Em paralelo, e para lá do seu núcleo central (do ponto de vista da ocupação territorial),
Guimarães foi conhecendo o seu desenvolvimento em torno da denominada urbanização e
industrialização difusa (ou dita dispersa), produzindo um território municipal global feito de
continuidades e contrastes, onde 2/3 da população do concelho reside fora do seu
aglomerado urbano central e onde o peso da indústria transformadora na empregabilidade
da população das “freguesias” ou “urbanização dispersa” é ainda dominante.

Figura 2 | População residente no concelho de Guimarães (2011) e respetiva variação relativa

Fonte: GeoAtributo, 2015

Candidatura ao Aviso EIDT-99-2015-03
GUIMARÃES
AGOSTO 2015
6

O setor secundário corresponde ao setor de atividade económica que emprega um maior
número de indivíduos no concelho de Guimarães (51,2% - Censos 2011). Contudo, esta
predominância não assume elevado destaque, uma vez que o setor secundário emprega
também uma grande proporção da população vimaranense (48,0% - Censos 2011), restando
apenas uma proporção residual de indivíduos empregados no setor relacionado com a
produção através da exploração de recursos da natureza (0,8%).

Figura 3 | População empregada no concelho de Guimarães, por setor de atividade económica, em
2011
0,8

Setor primário
48,0

Setor secundário
51,2

Setor terciário

Fonte: INE, Censos de 2011

No início do século, assistiu-se à densificação da cidade de Guimarães (e no reforço
funcional da terciarização, verificando-se um crescimento populacional médio de,
aproximadamente 12,7 % (período entre 1991 e 2001), não significativamente superior ao
crescimento populacional registado no restante território (aproximadamente 10%). Isto é,
se é verdade que todo este processo de “modernização e terciarização” da cidade
aumentou o seu poder de polarização e atratividade / projeção, não é menos verdade que
tal não transformou o paradigma de ocupação territorial fora da cidade (população esta
que, com melhoradas condições de acessibilidade e mobilidade pode, hoje, diversificar a
escolha da sua residência, escola e não carece de proximidade imediata com o local de
trabalho).
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A cidade concentra 30 % (censos 2011) da população global do município o que, se somado
à população residente nas vilas (27,5% - censos 2001), se traduz em metade da população
residente no concelho de Guimarães se localiza nos seus aglomerados mais relevantes.
Do ponto de vista económico, o fenómeno de ocupação do território não destoa deste
modelo híbrido de alguma aglomeração e contínua pulverização de unidades, destinadas à
atividade económica, coexistindo, hoje, um conjunto de parques em áreas empresariais
instaladas no território (e que ao longo das últimas décadas conheceu um crescimento
acentuado) e uma miríade de unidades “industriais e económicas”, de diferentes dimensões
e impactos, instaladas por todo o território.
Pese embora todo o esforço de infraestruturação realizado, esta realidade não foi
acompanhada pela (natural e desejada) tendência de aglomeração da atividade económica
e pela diminuição e (re) conversão das unidades instaladas isoladamente no território.
Pese ainda o esforço de planeamento, no sentido de privilegiar as áreas dedicadas à
atividade económica e de restringir a implantação de unidades fora de tais áreas, hoje
observam-se dificuldades de competitividade da atividade económica, nomeadamente das
áreas industriais dedicadas, muito por força da falta de criação e rentabilização de sinergias,
na gestão e exploração das mesmas áreas industriais e rentabilização infraestrutural (de
modo a permitir captar e absorver a atividade económica “dispersa” no concelho).
Traduz-se o atrás exposto em realidades industriais que, progressivamente, vão perdendo
qualidade e competitividade, assistindo ao abandono de algumas das suas instalações.
Neste sentido, ao longo das últimas décadas tem-se assumido uma preocupação na
requalificação das áreas industriais, reconvertendo-se quer áreas industriais, quer
pequenas ou médias unidades desativadas. A localização industrial estruturada/micro
parques e a reorganização e o aumento dos núcleos existentes, através da dotação de
infraestruturas e acessibilidades, tem vindo a constituir uma realidade ao nível do concelho
de Guimarães.
Num concelho onde a densidade de empresas (nº / km2) é de 9,2 (INE, 2011), o que
contrasta fortemente com a densidade de empresas do norte (1,6) e do país (0,8), verificouse ao longo dos últimos anos, e sobretudo em situações onde a própria gestão do espaço
territorial é mais difícil, alguma tendência para a degradação e, dir-se-á, perda de
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competitividade dos mesmos (julgando-se que, a curto prazo, resultará num processo de
abandono que importa reverter rapidamente).
Tal como se verifica a nível nacional, a realidade social local apresenta-se complexa,
enfrentando-se problemas de maior relevância, tais como a exclusão social, o insucesso
escolar, a violência, a integração de pessoas migrantes (entre outros), que urge continuar a
combater, na associação direta e concertada entre a intervenção imaterial (de caráter mais
programático, preventivo e pedagógico) com uma intervenção física sobre o território
habitado pela camada populacional mais vulnerável e afetada por esta realidade
(intervenção de caráter mais construtivo e físico).
Esta situação ganha particular destaque nas realidades territoriais dos denominados bairros
sociais onde se concentram, de facto, comunidades desfavorecidas e problemas diversos
de integração, qualificação e comportamento.
Num concelho que, no início do século, registou um aumento da “habitação social /
económica” substancial, possuindo hoje mais de 1500 fogos (de propriedade municipal e
do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU), albergando, aproximadamente,
5000 pessoas, e que possui hoje 12 “bairros sociais” e 80 habitações dispersas,
concentrados maioritariamente na cidade, assiste-se à necessidade de (re) qualificar e
complementar estes mesmos “bairros sociais”, ora com a conclusão das obras previstas em
projeto inicial (que, por diversas razões, não foram concluídas e, ao longo do ciclo de vida
do bairro, foram-se degradando e prejudicando a imagem do mesmo bairro), ora com a
requalificação das suas unidades habitacionais que, em muitas situações, não oferecem as
necessárias condições de conforto e desempenho energético e construtivo, ora com a
valorização e enriquecimento do espaço público (com equipamento e mobiliário urbano),
enquanto expressão da vida comunitária em presença.
E tal ganha ainda mais importância na complementaridade e valorização que é gerada
relativamente aos programas e atuação sociais, favorecendo-se não só a mudança de
comportamento e a qualificação da população na resposta a dar aos desafios e problemas
que a vida apresenta, como também no aumento da autoestima e dignidade da população
residente, com reflexo evidente na integração e diluição na vida urbana quotidiana de um
território sem barreiras ou segregação.
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Do ponto de vista da mobilidade, Guimarães afirma-se como uma realidade territorial onde
os movimentos pendulares (INE, 2011) atingem, aproximadamente, 100.000 movimentos
(trabalho e escola), assumindo o automóvel ligeiro a responsabilidade de 62,2% desses
movimentos. Sabendo-se que 18,2 % são realizados de modo pedonal, a utilização da
bicicleta traduz-se num valor residual (0,13%), assumindo o transporte público um
protagonismo secundarizado ao automóvel (menos de metade do valor inerente ao
automóvel).
Figura 4 | Meio de transporte utilizado pela população residente no concelho de Guimarães nos
movimentos pendulares

A pé
62,20%

Automóve ligeito

13,34%
0,02%
0,49%

4,37%
1,86%

18,22%

1,07%
0,13%
0,00%
0,16%

Autocarro
Transporte coletivo
(empresa/escola)
Metropolitano
Comboio
Motociclo
Bicicleta
Barco
Outro

Fonte: INE, Censos de 2011

Não se registando um diferencial de entradas / saídas acentuado, o município de Guimarães
regista uma taxa elevada de absorção da população para trabalho ou estudo no próprio
município, sendo que apenas 10% a população se desloca para fora do município para
estudar ou trabalhar.
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Figura 5 | Local de trabalho e local de estudo da população residente no concelho de Guimarães
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Fonte: INE, Censos de 2011

De igual modo, e assumindo a aglomeração central de Guimarães uma forte polaridade,
observa-se que a maioria dos movimentos pendulares são direcionados ao centro – cidade
de Guimarães –, gerando fluxos viários cada vez mais intensos e de forte ocupação física
dos principais canais viários.
Esta realidade tende a sobrecarregar e pressionar a área central da cidade, nomeadamente
ao nível do estacionamento automóvel que, ao longo do tempo, foi conhecendo uma
diminuição do seu caráter de “estacionamento de rua” e aumento da oferta em “parque de
estacionamento organizado” mas que, ainda hoje, representa um consumo e ocupação
superficial do espaço público muito acentuado (a oferta de estacionamento automóvel
instalada é de 13534 lugares, sendo 7177 na via pública e 6357 em parque de
estacionamento – estudo de mobilidade, Quadrilátero).
Em síntese, e numa perspetiva conjugada do suporte urbano, pessoas, economia e
mobilidade (que se diagnosticam como áreas de intervenção a priorizar e que são, na
prática, a essência do território), regista-se:
1.

Uma ocupação territorial policêntrica, que implica a assunção das “vilas” como
estruturas intermédias entre as freguesias e a cidade e âncoras territoriais de
proximidade;

2.

Uma assunção da importância das “vilas”, que implica a valorização do seu espaço
público, a requalificação do seu parque habitacional, o reforço da sua identidade e
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a capacidade de resposta às necessidades da população (nomeadamente ao nível
de equipamentos e serviços);
3.

Uma atividade económica dispersa no território e que não rentabiliza as áreas
dedicadas, plasmadas nos instrumentos de gestão territorial em vigor, com
prejuízo para a atratividade e competitividade destas mesmas áreas;

4.

Não rentabilização das infraestruturas, acessibilidades e sinergias de gestão e
atuação conjunta que estas mesmas áreas dedicadas representam;

5.

Uma realidade social que revela problemas sociais já identificados e tipificados mas
que deve conhecer uma ação de melhoria da sua realidade física em nome da
valorização da pessoa e a sua integração na comunidade local;

6.

A necessidade de (re) qualificar o parque habitacional dedicado em nome de uma
resposta conjunta aos problemas identificados;

7.

Reflexo da ocupação do território, num contexto de mobilidade fortemente
caraterizado pelo uso do automóvel ligeiro em movimentos pendulares que geram
níveis de saturação e pressão na rede viária e espaço público (que importa
reverter);

8.

O forte potencial que outros meios de transporte observam, nomeadamente ao
nível do contexto urbano e oferta de alternativas ao automóvel.

2. ANÁLISE SWOT
PONTOS FORTES
1.

Posição singular de Guimarães no sistema urbano do país;

2.

Projeção da cidade nacional e internacionalmente, muito reforçada pela sua
classificação como património cultural da humanidade (centro histórico) e
designação como capital europeia da cultura 2012;

3.

Forte identidade da cidade e afetividade dos seus cidadãos, bem como grande
capacidade de associativismo e geração de parcerias (destaque para a parceria
contínua e regular entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Universidade do
Minho)
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4.

Forte investimento público na qualificação do espaço público, oferta de
equipamentos

culturais

/

desportivos

/

conhecimento

geradores

do

desenvolvimento das atividades turísticas, serviços e conhecimento (ensino) (por
exemplo, a instalação de uma unidade de ensino (EGOV) da universidade das
nações unidas);
5.

Presença de uma instituição universitária cada vez mais atrativa e reconhecida –
Universidade do Minho - e com forte ligação ao tecido empresarial (quer ao nível
da sua oferta de ensino, quer através da sua ação de investigação, quer no apoio a
start-ups e estruturas empresariais);

6.

Experiência e conhecimento na regeneração urbana passível de extensão e réplica
em muitas áreas do território (com particular destaque para as áreas centrais e
históricas das vilas);

7.

Forte potencial natural e paisagístico do território, tendência para a aglomeração
urbana e um grau de infraestruturação e de acessibilidade alargado a todo o
território.

PONTOS FRACOS
1.

Contexto nacional económico e social que se reflete na taxa elevada de
desemprego e que pode inibir o investimento económico e empresarial;

2.

Dificuldades (ainda) em fixar um número acentuado de quadros superiores;

3.

Desequilíbrio na dotação e distribuição de equipamentos e serviços à escala
municipal geradora de uma resposta de proximidade aos cidadãos plenamente
satisfatória;

4.

Mobilidade fortemente condicionada pela pendularidade e pelo automóvel ligeiro
e que encontra, nas caraterísticas orográficas do território, uma condicionante à
implementação generalizada de modos suaves de mobilidade (nomeadamente
bicicleta) e, na ocupação dispersa do território, dificuldades em rentabilizar
(funcional e economicamente) o transporte público;

5.

Dispersão da atividade económica que inibe a rentabilização infraestrutural e de
acessibilidades bem como dificuldades na reconversão dos grandes contentores
industriais devolutos e que, nalguns casos, colocam questões ambientais e
paisagísticas relevantes;
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6.

Dificuldades em potenciar projetos relevantes do ponto de vista da economia e
inovação tecnológica – parque de ciência e tecnologia AVEPARK;

7.

Problemas sociais relacionados com o desemprego, insucesso escolar, não
integração social e que, nas comunidades desfavorecidas localizadas nos bairros
sociais ganham maior expressão pela sua dimensão e diversidade (gerando
dificuldades de atuação e sucesso).

OPORTUNIDADES
1.

Construção de um novo referencial de atuação, tendente à construção de um
“ambiente urbano de excelência”;

2.

Processo de candidatura de Guimarães a capital europeia verde, obrigatoriamente,
gerador de um compromisso de atuação muito forte ao nível do ambiente,
mobilidade e regeneração urbana;

3.

Desenvolvimento e consolidação do projeto Campurbis – gerador de atratividade
de população jovem e qualificada ao centro da cidade – reforçado com a instalação
breve dos cursos de artes performativas, teatro, artes visuais e unidade das nações
unidas ao nível da governação eletrónica;

4.

Posição territorial de proximidade a polos turísticos e infraestruturas de apoio à
economia de excelência com forte impacto no desenvolvimento da atividade
económica municipal;

5.

Valorização e qualificação das áreas centrais e históricas das vilas como estruturas
intermédias e intermediárias entre a cidade e as freguesias, bem como
especialização funcional de algumas vilas – termalismo (Taipas), arqueologia
industrial (Pevidém), religião (S. Torcato), …;

6.

Promoção municipal (e vontade generalizada da população) do uso da bicicleta
como meio de transporte “normalizado” no território, afirmando a mesma como
veículo para deslocações de trabalho, escola ou casuísticas e tornando natural a
sua presença no quotidiano urbano de Guimarães;

7.

Rentabilização dos parques industriais instalados no território e maior propensão
/ consciencialização para a gestão comum das infraestruturas de apoio e trabalho
partilhado na oferta de um procuto final melhorado e mais completo;
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8.

Maior consciencialização ambiental e maior atenção à produção agrícola como
parte integrante e importante da atividade económica global do município;

9.

Integração em redes de municípios (por exemplo, Quadrilátero urbano) e projetos
de âmbito nacional e internacional (por exemplo, smart cities) que favorecerão
sinergias e complementaridades.

AMEAÇAS
1.

Alteração do contexto económico e social ténue e pouco consolidado, o que
poderá afetar ou inibir investimento e criação de emprego;

2.

Dificuldade na mudança do paradigma da “ocupação dispersa” do território e do
modo de utilização do espaço público;

3.

Custos infraestruturais elevados associados à “ocupação difusa” e exploração /
manutenção da rede viária e equipamentos instalados;

4.

Dificuldades em transformar visitantes em turistas em função da dimensão da
cidade;

5.

Caraterísticas orográficas do território que dificultam a promoção e generalização
dos “modos suaves” de mobilidade;

6.

Dificuldade em conhecer a realidade territorial na sua completa dimensão,
nomeadamente infraestrutural e ambiental, o que gera respostas atrasadas e nem
sempre eficazes a problemas infraestruturais e ambientais.

3. DESAFIOS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Na convicção de que o território é feito da mistura do artificial e do natural, do construído
e do preservado, importa querer e ser melhor naquilo que são as qualidades do urbano e
do natural: a urbanidade e a naturalidade (promovendo a sustentabilidade e a
proporcionalidade de atuação e de atitude).
Sendo a urbanidade a qualidade do que é urbano (ou seja, daquilo que é construído e
transformado) e a naturalidade a qualidade do que é natural (ou seja, daquilo que
permanece inato e sem alteração), importa perseguir o reforço destas qualidades no
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território municipal, atuando de forma sustentável e proporcional. Ou seja, afetando
recursos de forma coerente e equilibrada aos fins desejados.
Envolvendo incontornavelmente a esta dicotomia urbano / natural, sustentabilidade /
proporcionalidade, esta realidade reporta e focaliza-se nas pessoas – individuo e
comunidade, no território – natural e artificial, e na atividade humana – ação do homem
sobre o território, identifica-se o AMBIENTE URBANO como o centro da atuação urbana
para Guimarães, o qual possibilitará:
1.

Inserir, relacionar e capacitar o indivíduo e a comunidade;

2.

Materializar, disponibilizar e equipar o espaço público e o edificado;

3.

Rentabilizar e qualificar o modo como as pessoas se movem, o modo com as
pessoas produzem e transformam.

Assim, potenciar o ambiente urbano como suporte de excelência do território apresentase assim como a visão construída para o concelho de Guimarães e que constituirá o seu
grande desafio presente e futuro.

Necessariamente coerentes, as prioridades de investimento correm atrás desta “excelência
do ambiente urbano”, replicando-se e reinventando-se a herança e prática de Guimarães
ao longo deste tempo longo da sua história, fazendo da reabilitação urbana rigorosa e
identitária imagem de marca, consolidando a economia cultural como inata à própria vida
da cidade e acrescentando-lhe uma dimensão ambiental, de forma simplificada, “verde”
que justifica a passada classificação como património cultural da humanidade, a
responsabilidade de uma “capital europeia da cultura” e a ambição de um dia ganhar o
epíteto “capital europeia verde”.
A par da solidez da sua atuação, esta – capital europeia verde – talvez seja a maior garantia
do caminho que Guimarães perseguirá. Para atingir, sabe que terá de mudar mentalidade
e cultura, terá de favorecer o baixo carbono, a reciclagem, a valorização da água e da
biodiversidade, a gestão de resíduos e infraestrutura básica, … a níveis não experimentados.
O caminho será longo e difícil, implicando uma constância, persistência e resiliência ainda
mais intensos, reconhece-se que será talvez o fator mais crítico deste processo. Mas
também não se nega que é esta ambição., aparentemente desmedida, mas possível e
consciente, que motiva o município a um dia lá chegar.
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E se esta ambição de atingir um ambiente urbano de excelência é o seu maior desafio, a
atuação persistente e convicta, resiliente e sem desvios será, porventura, o seu maior fator
crítico de sucesso já que implicará uma mudança de paradigma generalizada, uma alteração
de hábitos culturais e diários acentuada e uma capacidade de explicar, envolver e partilhar
estendida a longo prazo no tempo e no espaço.
Complementarmente, este desafio implica também um grande esforço financeiro de
investimento, quer na potenciação de novas realidades, quer na correção da realidade
instalada, quer na procura de conhecimento especializada e contemporâneo capaz de
potenciar soluções perenes e coerentes com a ambição. Num contexto económico e social
difícil, a disponibilidade financeira, a resiliência política e a capacidade técnica serão fatores
decisivos para o alcance do desafio delineado.
Desafio: construção de um AMBIENTE URBANO de excelência
Fatores críticos de sucesso: processo longo e de resultados visíveis a longo prazo
Contexto económico e social
Disponibilidade

financeira,

capacidade técnica

resiliência

política,

Candidatura ao Aviso EIDT-99-2015-03
GUIMARÃES
AGOSTO 2015
17

B. OBJETIVOS E DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA
1. ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA: Melhorar continuamente o ambiente urbano
Território contínuo e continuado, feito de um imenso solo onde coexiste a “cidade antiga”,
dita histórica e há muito valorizada com o “disperso”, palavra repetida para abarcar a
ocupação territorial feita da urbanização linear ao longo dos arruamentos viários e dos
pequenos aglomerados rurais que foram ficando como rasto último de uma agricultura de
cariz familiar, o grande contentor industrial com as múltiplas parcelas agrícolas, a linha de
água serpenteando campos com a via rápida de ligação entre a cidade e a sua região, o
parque industrial que procura “auto organizar-se” com a infraestrutura básica do território
que, agora, chega tantas vezes primeiro que a própria edificação; “disperso” palavra
repetida também para abarcar a mono especialização funcional da atividade têxtil que dá
indícios de superação pela terciarização e diversificação da atividade económica em
paralelo com um esforço de formação e qualificação da população assinalável, a afirmação
e destaque de Guimarães relativamente ao Vale do Ave e a ténue mudança que se regista
para a aglomeração em função das nove vilas que pontuam, o território vimaranense,
Guimarães vai-se projetando e construindo no suporte de três caraterísticas
indubitavelmente associadas ao “ser vimaranense”:
1.

A presença da história que garante e perpetua a memória da cidade e solidifica
a sua identidade e afeto dos seus habitantes;

2.

A noção de comunidade expressa tantas vezes num “bairrismo ímpar”, defesa
incansável dos valores locais e associativismo indisfarçável;

3.

A capacidade de reinventar e criar, possibilitando ultrapassar e interpretar
crises e dificuldades, ousando experimentar outros caminhos e alternativas.

Talvez por isso, seguramente por isso, é convicção que existem hoje instaladas em
Guimarães as noções de pertença a um lugar e a uma história, de conjunto e parte
integrante de uma comunidade, de capacidade de agir e reagir que habilita Guimarães a
reforçar a sua ambição de sempre: querer (sempre) ser melhor.
E porque o território é feito da mistura do artificial e do natural, do construído e do
preservado, importa querer e ser melhor naquilo que são as qualidades do urbano e do
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natural: a urbanidade e a naturalidade (promovendo a sustentabilidade e a
proporcionalidade de atuação e de atitude).
Sendo a urbanidade a qualidade do que é urbano (ou seja, daquilo que é construído e
transformado) e a naturalidade a qualidade do que é natural (ou seja, daquilo que
permanece inato e sem alteração), importa perseguir o reforço destas qualidades no
território municipal, atuando de forma sustentável e proporcional. Ou seja, afetando
recursos de forma coerente e equilibrada aos fins desejados.
Envolvendo incontornavelmente a esta dicotomia urbano / natural, sustentabilidade /
proporcionalidade, esta realidade reporta e focaliza-se nas pessoas – individuo e
comunidade, no território – natural e artificial, e na atividade humana – ação do homem
sobre o território, identificando o AMBIENTE URBANO como o centro da atuação urbana
para Guimarães e possibilitando:
1.

Inserir, relacionar e capacitar o indivíduo e a comunidade;

2.

Materializar, disponibilizar e equipar o espaço público e o edificado;

3.

Rentabilizar e qualificar o modo como as pessoas se movem, o modo com as
pessoas produzem e transformam.

Em síntese, potenciar o ambiente urbano como suporte de excelência do território
apresenta-se assim como a visão construída para o concelho de Guimarães e que a herança
edificada perenizou, a prática presente reforça e o futuro materializará de forma cada vez
mais acentuada!
Complementarmente, e ao nível dos instrumentos de gestão territorial, planos e programas
aplicáveis, seja de nível superior ou local, verifica-se uma conjugação de perspetivas que
assume ao reforço da reabilitação urbana, a valorização dos sistemas policêntricos e a
importância do espaço público como fatores estratégicos e incontornáveis na gestão
territorial, tornando assim natural o enquadramento e adequação de Guimarães deste
conjunto de elementos e ferramentas de atuação sobre o território.
Ao nível da estratégia integrada de desenvolvimento territorial (EIDT) da CIM AVE, verificase também uma clara correspondência entre o consagrado no presente plano e a visão e
objetivos da EIDT.
Destaca-se a própria visão da EIDT “uma economia competitiva, um território sustentável e
uma comunidade coesa” o que entronca diretamente nos macro objetivos do presente
plano.
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De fato, ao eleger os modos suaves e o transporte público, a reabilitação do edificado e do
espaço público, privilegiando espaços e usos comunitários, ao perseguir o envolvimento da
população e a criação de, cada vez mais e melhores, condições e qualidade de vida, o plano
em causa materializa esta visão construída para todo a NUT.
Mesmo nos objetivos estratégicos, centrados na dinamização económica, ambiente e
energia, coesão territorial e social, o plano agora formulado encontra um suporte e um
enquadramento alargado para as ações preconizadas: a reabilitação de parques industriais
tendentes à valorização económica, a redução da emissão de gases com efeitos de estufa,
a integração das áreas residenciais das comunidades desfavorecidas na vida da cidade, a
criação de espaço público e comunitário são disso evidências cabais.
Necessariamente coerentes, as prioridades de investimento correm atrás desta “excelência
do ambiente urbano”, replicando-se e reinventando-se a herança e prática de Guimarães
ao longo deste tempo longo da sua história, fazendo da reabilitação urbana rigorosa e
identitária imagem de marca, consolidando a economia cultural como inata à própria vida
da cidade e acrescentando-lhe uma dimensão ambiental, de forma simplificada, “verde”
que justifica a passada classificação como património cultural da humanidade, a
responsabilidade de uma “capital europeia da cultura” e a ambição de um dia ganhar o
epíteto “capital europeia verde”.
Porque forma de antecipar o futuro, naturalmente, a estratégia urbana e territorial não
pode deixar de se focalizar e depender desta mesma realidade e visão: o AMBIENTE
URBANO como suporte de excelência do território vimaranense.
Cinco elementos estruturadores:
1.

Pessoas que remete de modo particular para a componente social;

2.

Território que remete para a componente material e edificada;

3.

Modo como se movem as pessoas que remete para a componente da
mobilidade;

4.

Modo como se atua e transforma que remete para a componente
empresarial e económica;

5.

Ambiente que condiciona

e resulta destes quatro elementos

estruturadores.
Assim sendo, surge natural estruturar a estratégia de desenvolvimento urbano em função
destes cinco temas, os quais (e de forma sintética) visam / focam-se:
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1.

(continuar) a capacitar o capital humano de Guimarães, possibilitando equipar
o concelho com meios e recursos para uma atuação concertada e alargada,
formar e habilitar, atuando nos campos da cidadania, formação e
aprendizagem, dotar e (re) inserir socialmente e a nível de emprego /
imigração / outros, apoiar e colaborar na promoção da igualdade de género e
no combate ao desemprego e abandono escolar, integrar na cidade esbatendo
o estigma do “bairro social” e melhorando as condições físicas dos núcleos
habitacionais;

2.

(continuar) a regenerar o tecido urbano de Guimarães, (re) vitalizando áreas
de valor patrimonial e dinamismo urbano relevantes, reduzindo focos de
poluição sonora, ar, …, promovendo a reocupação de áreas devolutas e em
degradação, revertendo o processo de abandono populacional e da atividade
económica, reforçando a oferta de espaços de socialização e expressão
comunitária, favorecendo a afetividade da população com o espaço que
habitam;

3.

(continuar) a fomentar uma mobilidade amiga da qualidade de vida da
população, favorecendo o recurso a modos suaves de transporte - como a
bicicleta e o modo a pé – a racionalização do estacionamento automóvel, a
redução dos movimentos pendulares e a apologia do transporte público, uma
mobilidade inclusiva e equitativa, a redução da pegada ecológica, baixando o
nível do carbono, reduzindo a fatura energética e, consequentemente,
melhorando a eficiência dos recursos energéticos…

4.

(continuar) a apoiar e desenvolver a atividade económica ao nível da criação
de condições físicas e materiais que favoreçam a atratividade e
competitividade empresarial, aumentar o nível de conhecimento e inovação
tecnológica, o emprego qualificado, a rentabilização das sinergias
empresariais presentes e passíveis de constituição e a (completa)
infraestruturação e modernização das áreas empresariais.

Não sendo temas ou elementos estanques, os mesmos cruzam-se e sugerem
complementaridades e articulações que promovem um âmbito mais alargado das ações,
podendo estas atingir várias áreas e objetivos.
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2. OBJETIVOS
Continuar o processo de regeneração urbana
1.

Refuncionalizar e reabilitar edifícios de valor patrimonial significativo para o
concelho

2.

Disponibilizar espaço público qualificado

Incrementar a valorização ambiental
1.

Melhorar o ambiente urbano (ar, água, ruído, exposição solar, energia, …)

2.

Favorecer uma mobilidade “mais amiga e suave” (bicicleta, pedonalização,
acessibilidade para todos, veículos híbridos, …)

Alavancar e qualificar a atividade económica
1.

Criar condições infraestruturais para a prática económica (incubadora de
empresas, parques industriais, …)

2.

Estimular a atividade empresarial (apoios fiscais e administrativos, potenciação de
sinergias e trabalho empresarial colaborativo, serviços complementares,
formação, …)

Equipar fisicamente para responder à realidade social
1.

Suporta físico aos serviços prestados

2.

Melhorias das condições de habitabilidade e espaço envolvente do parque
edificado municipal (ao nível habitacional)

Induzindo a promoção do território como “um espaço mais sustentável e bem ordenado,
uma economia competitiva, mais integrada e aberta, uma área mais equitativo em termos
de desenvolvimento e bem-estar e uma sociedade criativa e com mais sentido de
cidadania”, julga-se confirmada a adequação e enquadramento da estratégia e objetivos
definidos à construção de um território cada vez mais qualificado.
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C. PLANOS DE AÇÃO TEMÁTICOS
1. COMPONENTES DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL [PMUS]
1.1. DIAGNÓSTICO
Hoje, a mobilidade é um tema, cada vez mais, incontornável no debate sobre a qualidade
das cidades e espaço urbano e determinante para a qualidade de vida da população.
Estruturante para a atividade económica, fundamental para o conforto e quotidiano da
população, a mobilidade é transversal e omnipresente a toda a reflexão e planeamento
urbanísticos, obrigando a uma visão global e integrada do território para ser entendida e
potenciada. A análise à realidade municipal centrar-se-á nas temáticas que se afiguram os
grandes condicionadores e determinantes da mobilidade:
1.

O uso do solo na perspetiva de que a ocupação e o modo como nos apropriamos
do mesmo são geradores de movimento e pendularidades. E, igualmente, é sobre
este mesmo território que se marcam os canais de circulação e os mecanismos de
deslocação;

2.

Modos de transporte e recursos técnicos e mecânicos, sabendo-se hoje que o
transporte individual e público vivem entre si contradições, aparentemente,
insanáveis (automóveis a mais e subrentabilizados; autocarros a menos e de
dispares utilizações e procura), o comboio é meio de difícil penetração e a bicicleta
e pedonalização só agora emergem como incontornáveis e “parte integrante da
solução”;

Atualmente, no concelho de Guimarães verifica-se que a urbanização se alastrou e alargou
ao território municipal no seu todo, fomentando a tão denominada “dispersão” e
polvilhando o mesmo território de residências e empresas, de pessoas e trabalhadores,
dificultando que a rede de transportes sirva todo o território com a oferta desejável.
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Figura 6 | Expansão urbana de Guimarães – aglomeração central

Fonte: Município de Guimarães, 2015

Por outro lado, a alteração dos modos de vida, a não (já) necessidade de proximidade casa
– trabalho – escola e a facilidade de deslocação diretamente relacionada ou com a melhoria
substancial das condições financeiras e qualidade de vida, ou com a construção de uma
densa rede viária que induziram a forte dispersão urbanística, e o crescimento das
deslocações em transporte individual.
Note-se, por exemplo, que no período 2001 – 2011, em Guimarães, o número de veículos
por família aumentou 40% e o número de veículos por indivíduo 60%.
Se atendermos que 1/3 da população concelhia vive na chamada cidade e que metade da
população vive na cidade e nas vilas, concluímos que metade da população municipal reside
fora dos aglomerados centrais onde se concentram a grande maioria da terciarizaçãoserviços, comércio e equipamentos. Mesmo considerando a atividade industrial, esta
encontra-se dispersa e desconcentrada, obrigando a múltiplos trajetos e circuitos de
deslocação dos seus trabalhadores de difícil compatibilização com um transporte público
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eficaz e eficiente, funcionamento em rede e banda larga. Em suma, os padrões de
mobilidade da população são cada vez mais complexos, referem-se a viagens de maior
extensão e duração entre casa e o local de trabalho e tendem a diversificar-se as
origens/destino, o que justifica a dificuldade das redes de TP em responder adequadamente
a estes padrões de mobilidade.
Figura 7 | rede viária concelhia

Fonte: Município de Guimarães, 2015

Apresentando um nível de saturação média da sua rede viária intramunicipal que atinge já
50% - o que, a médio prazo, colocará questões de gestão e manutenção desta rede
estruturante, circulares, estradas nacionais, regionais e municipais), no período
referenciado a 2001 – 2011, Guimarães apresenta um forte aumento da utilização do
transporte individual (+ 23%) e uma redução da utilização do transporte coletivo (- 9%) e
modo pedonal (- 12%).
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E, se é certo, que os movimentos pendulares intraconcelhios casa – trabalho sofreram uma
redução de 11912 movimentos (que explicar-se-á, entre outros, com diferentes modos de
exercício do trabalho, taxa de emprego, alguma partilha do automóvel ligeiro, …), os
mesmos movimentos casa – escola sofreram um aumento de 3174 movimentos.
Extrapolando para fora do Município, em ambas situações, os movimentos pendulares
aumentaram 469 (casa – trabalho) e 1067 (casa – escola), o que revela um aumento das
deslocações intermunicipais.
Atentando de forma particular para a população alvo de trabalhadores e estudantes, e de
acordo com indicadores da CIM AVE, verifica-se que, relativamente a Guimarães, 15581
trabalha na própria freguesia residente e 38848 pessoas trabalham não na freguesia
residente mas no concelho de Guimarães, traduzindo-se apenas em 11090 pessoas que
residem em Guimarães e trabalham noutro município. De igual modo, em relação à
população estudantil, o fenómeno é similar: só 4477 estudantes residentes em Guimarães
estudam fora do concelho, e números idênticos de estudantes 8respetivamente 11741 e
14549) estudam na sua própria freguesia e no concelho.
Por outro lado, Guimarães revela um maior número de entradas de pessoas (para trabalho
e estudo) – 16270 – do que saídas – 15567.
De forma contrastante, o transporte público (ou coletivo) apresenta uma cobertura
demográfica de, aproximadamente, 86% da população residente, uma cobertura territorial
que se considera próxima dos 50% da sua área e uma cobertura temporal fixada, em média,
de 18 horas.
Apesar dos bons índices de cobertura da oferta rede de Transporte público, os mesmos não
se refletem na procura registada existindo circuitos com taxas de ocupação muito reduzida
e problemas de rentabilidade e sustentabilidade económica que carecem de ser resolvidos.
Possuindo dois operadores dominantes alargados a todo o concelho – Arriva e Transdev –
Guimarães detém também transporte público urbano (concessionado) que cobre a cidade
e sua envolvente mais alargada.
No que concerne à repartição modal, o automóvel é o modo de transporte preferido por 70
% das deslocações dos trabalhadores e 50 % dos estudantes – não atingindo mais de 20% o
modo a pé e o restante (10 % para trabalhadores e 30 % para estudantes) o transporte
público. Como se verifica, apenas nas deslocações casa – escola, a soma dos meios de
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transporte (que não o automóvel) consegue igualar e mesmo, ligeiramente, superar o
mesmo automóvel.
Ao nível do transporte ferroviário, esta realidade ainda é mais visível, constatando-se uma
real dificuldade de penetração na população do modo ferroviário, apontando-se como
principais causas: tempos de percurso nas ligações interconcelhias muito altos; linha única
que coloca condicionamentos operacionais elevados, desarticulação entre o transporte
ferroviário e o transporte rodoviário público, verificando-se que, maioritariamente, não
existe ligação entre as duas realidades.
Num cenário de forte sobreposição do automóvel ligeiro a outros meios mecânicos de
transporte, os denominados modos suaves concentram-se, quase sem exceção, no modo
pedonal (24 % das deslocações quotidianas de residentes) e são, regra geral, de curta
deslocação e proximidade física. O modo ciclável é de expressão nula (pese embora o
investimento realizado na construção de uma estrutura ciclável com uma extensão, hoje,
de 10 km, dominantemente caraterizada pelo aproveitamento parcial do canal ferroviário
da antiga linha Guimarães – Fafe).
Ao nível do estacionamento automóvel, e numa focalização na área urbana central, verificase que a oferta de estacionamento é de 13534 lugares, sendo 6357 lugares localizados em
parques de estacionamento dedicados e os restantes na via pública.
Apesar do número elevado de estacionamento automóvel, verifica-se uma taxa de
estacionamento ilegal (diurna e noturna) que chega a atingir 30% e uma taxa de ocupação
dos parques de estacionamento ainda indesejavelmente baixa, julgando que tal resulta da
falta de integração da gestão do estacionamento, concertação de preços, relativa facilidade
em estacionar com um tempo de procura não elevado.
Embora nas últimas décadas, Guimarães assistiu a uma intervenção continuada no espaço
público tendente à racionalização do estacionamento e circulação viária, bem como à
valorização pedonal, esta situação reflete uma pressão sobre o espaço público acentuada e
movimento automóvel de procura na área central excessivos e nocivos à boa gestão do
espaço de todos nós e qualidade do ambiente urbano.
A pendularidade dominante – que tem o centro como destino – gera forte pressão de
melhoria viária na cidade, obrigando a aumentar o solo dedicado à circulação automóvel e
à disponibilização de aparcamento. Estas duas situações consomem e ocupam espaço

Candidatura ao Aviso EIDT-99-2015-03
GUIMARÃES
AGOSTO 2015
27

público que não se liberta para o uso comunitário, eficiente circulação do transporte
público, pedonalização e o modo ciclável que se acantonam e inibem perante o automóvel
ligeiro que comanda e se sobrepõe…
Sobre esta realidade urbana central do concelho, uma abordagem muito sintética a duas
realidades complementares à mobilidade: a existência de controlo sobre o processo de
“cargas e descargas” no aglomerado urbano central e a implementação (embora lenta e
descontinuada) do plano de mobilidade elétrica o qual, não resolvendo a questão física da
ocupação do espaço público, permite uma melhoria da qualidade do ar e ambiente sonoro.
[Fontes: Estudo de mobilidade integrada, Quadrilátero, Atkins e Way2go (2014), Agenda 21 local (documento de
trabalho), INE / censos 2001, 2011, CIM AVE]

1.2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA
Esta leitura sobre a realidade atual confirma a perspetiva municipal de que importa, e
reveste de caráter estrutural, abordar a mobilidade numa perspetiva transversal e
integrada, suportada numa visão territorializada sobre o tema. Isto é, é convicção de que a
“mobilidade” não é só política de transportes e estacionamento, promoção de novas formas
de mobilidade e trânsito. É também modos de vida e hábitos diários, contextos sociais,
económicos e culturais, …, (de uma comunidade que gera hábitos, regras e estímulos que,
de tão repetidos e não questionáveis, assumem-se como adquiridos) numa conjugação que
deverá ser feita sobre o suporte territorial da vida das populações já que é este território, a
sua ocupação e transformação, que condiciona e determina necessidades de deslocações,
pendularidades e usos.
É da conjugação da atuação sobre políticas setoriais e próprias respeitantes a
acessibilidades, transportes, novas formas de mobilidade, sobre modos de vida e hábitos
culturais e, fundamentalmente, sobre o território e a sua organização e ocupação que se
deverá fixar o caminho a seguir na procura de uma mobilidade que persiga e atinja os
objetivos tão consensuais quanto partilhados: redução da pendularidade e da
preponderância do automóvel ligeiro, favorecimento do transporte público e modos suaves
de mobilidade, racionalização do estacionamento e do consumo de solo para
infraestruturas viárias.
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Da leitura feita aos vários documentos de planeamento existentes, bem como das
indicações e orientações fornecidas pela CIM AVE no âmbito da elaboração do plano de
ação de mobilidade sustentável (PAMUS), destaca-se a valorização que quer o plano diretor
municipal de Guimarães (PDM), quer a “estratégia cidades sustentáveis 2020” conferem ao
reforço e qualificação do sistema policêntrico verificado no território como fator distintivo
e condicionador da “vida das pessoas” e, portanto, da sua mobilidade.
“Valorização e reforço do sistema policêntrico do território municipal através da
visibilização das vilas como estruturas de referência intermédias de aproximação das
freguesias à cidade e vice-versa, num processo de reforço da singularidade de cada vila, sua
especialização e nuclearização das respetivas áreas centrais”, “qualificar os respetivos
centros, dotar estas vilas de um conjunto adequado de serviços e equipamentos e valorizar
os eixos de ligação destas mesmas vilas à cidade” são objetivos inerentes ao PDM em vigor
e que visam possibilitar polarizar estas unidades territoriais intermédias de modo a, entre
outros objetivos, aliviar a pressão sobre a aglomeração central do concelho, gerando
condições de terciarização e resposta contributivas da diminuição da pendularidade viária
e melhor equilíbrio viário sobre o território.
Por outro lado, e numa realidade territorial onde a denominada dispersão é constatação e
geradora de fortes inibições e condicionantes, nomeadamente (e por exemplo) a nível da
cobertura eficaz e eficiente do transporte público, importa atuar sobre a mesma de forma
contínua e segura.
Sabendo que este processo de apropriação do território é um processo histórico e cultural
denso e que a mudança deste mesmo processo faz-se muito mais por ajustamentos e não
por ruturas, o PDM fomenta a nuclearização e aglomeração e desincentiva a ocupação
pontual e alastrada a todo o território, perspetivando uma tendência com impacto direto
na mobilidade já que, hoje, sabe-se que a aglomeração diminui a pendularidade e que uma
(boa) aglomeração reforça a atratividade do local e fixa as pessoas (porque responde
qualificadamente às suas necessidades…).
E este fato repercutir-se-á na aglomeração central do concelho – cidade – e na sua “pressão
automobilística” já que reduzirá o número de automóveis que chegam à cidade, diminuindo
assim a pressão sobre o estacionamento, sobre a qualidade do ar, sobre a intensidade da
circulação viária e “abrindo portas” para a adoção de soluções e medidas de impacto
qualificador da vida das pessoas.
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A título de exemplo, atendendo ao número de lugares de estacionamento hoje existentes
na via pública (7177), conclui-se que este consome (num cálculo muito conservador e
minimalista) 179.425 m2, pressupondo assim que o consumo de solo pelo arruamento
viário é muito substancialmente superior.
Esta realidade indicia que a redução da oferta de estacionamento à superfície e da
circulação viária favorecerá solidamente a afetação desse espaço não necessário ao
usufruto público, modos suaves de circulação, pedonalização com melhoria dos níveis de
conforto e segurança de circulação.
Para tal, importa aliviar a “pressão automóvel” sobre a cidade que, acredita-se, será possível
(entre outros) a partir de três realidades incontornáveis:
1.

Redução dos movimentos pendulares da “periferia” para o centro;

2.

Criação de condições de aparcamento no limite exterior da cidade e respetivo
complemento com outros modos de mobilidade – transporte público, bicicleta,
pedonalização – modos consumidores de muito menos espaço físico, de
substancial maior compatibilidade com o usufruto comunitário de espaço público
e geradores de melhor qualidade do ambiente urbano;

3.

Focalização e visibilização dos trajetos e circuitos “intraurbanos”, racionalizandoos em função da procura e direcionando-os aos locais destinados a aparcamento
automóvel – parques dedicados que deverão responder à globalidade da procura
funcional e necessidades: comércio, serviços, residentes, … (em conjugação com
uma política concertada de preços e taxação entre este mesmo estacionamento
interno e periférico, parques e transporte público).

Como elemento indiciador desta realidade, e viabilidade do reforço da atividade ciclável em
detrimento do automóvel ligeiro, na sequência do inquérito realizado em abril deste ano,
pela Autarquia e Universidade do Minho, no âmbito do processo que conduzirá à
candidatura de Guimarães a capital verde europeia, verifica-se que 50,9% da população
inquirida utiliza habitualmente o automóvel, valor que duplica aquele referente ao uso dos
modos suaves nas deslocações (bicicleta mais pedonal). Todavia, e dado mais relevante,
53,1% do conjunto dos inquiridos utilizaria a bicicleta como meio de transporte privilegiado
se existissem percursos / redes cicláveis.
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Acredita-se que será esta territorialização da mobilidade, e a sua capacidade de influenciar
e conduzir ajustamentos a modos de vida e políticas “tradicionais”, que potenciará a
mudança do “paradigma da mobilidade” hoje registado e, tal como já antes reconhecido,
encontra no automóvel ligeiro o seu principal ator.
Na prática, dir-se-á que se persegue a eficiência urbanística entre a mobilidade e a
ocupação, transformação e apropriação do solo na certeza de qua a primeira é
consequência e expressão da segunda. A segunda é causa e efeito da primeira.
(Esta realidade demonstra que a tematização do território não é, nem pode ser estanque,
sendo necessário relacionar todas as componentes em presença. Significa, no caso, que esta
análise ajuda a perceber a atuação municipal ao nível da reabilitação e muitas das ações
identificadas no plano de ação para a reabilitação urbana (PARU). É a análise e compreensão
conjugada dos planos que fornecerá uma visão e compreensão holística sobre a estratégia
municipal).
Na certeza de que a mobilidade e, de modo geral, a vida das cidades têm de ser sustentáveis
(e, portanto, a sustentabilidade é uma obrigação a cumprir e não somente um objetivo a
atingir), a estratégia delineada passa pelo favorecimento de uma mobilidade mais racional
e qualificada, “criando condições físicas para a mudança e ajustamento do paradigma atual,
seja nos modos e formas de transporte, seja nos modos de vida e respetivas atitudes.
Completa esta análise, e numa perspetiva dir-se-á “mais fina”, relativa à construção de uma
“mobilidade urbana ambiental e energeticamente mais sustentável, num quadro mais
amplo de descarbonização das atividades sociais e económicas e do reforço das cidades
enquanto espaços privilegiados e articulação de políticas e âncoras de desenvolvimento
regional” (programa operacional), em sede de desenvolvimento do PAMUS (a nível da CIM
AVE), identificam-se como objetivos de repercussão direta para Guimarães:
1.

Melhorar, em todo o território da CIM, o sistema de mobilidade, racionalizando os
percursos, tempos e modos e explorando a infraestrutura de circulação e
estacionamento existente, sempre na perspetiva da melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos e da sustentabilidade ambiental;

2.

Reduzir, em todo o território da CIM, as emissões de gases de efeito de estufa,
através da criação de condições para uma alteração da escolha modal que
beneficie a adoção de transportes coletivos e de modos suaves;
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3.

Incrementar a utilização de modos suaves (pedonal e bicicleta), através da
construção de uma rede ciclável para as deslocações quotidianas, bem como de
percursos pedonais, …;

4.

Requalificar áreas limitadas do espaço público em meio urbano, de forma a
privilegiar a circulação e presença de pessoas, em detrimento dos automóveis;

5.

Melhorar a rede de interfaces, quer através de pontos de chegada e
correspondência, quer através de interfaces de dimensão ajustada às
necessidades, de forma a promover a complementaridade entre transporte
coletivo, individual e os modos suaves (pedonal e ciclável). Deverão ser
privilegiados os parques periféricos existentes;

6.

Desenvolver um programa de sensibilização e apoio à população, com especial
incidência nos mais jovens, sobre as vantagens da utilização do modo ciclável,
contemplando o apoio à aquisição, partilha e manutenção de bicicletas;

7.

Estudar a criação nos aglomerados de maior dimensão (Guimarães, Vila Nova de
Famalicão e Fafe) de zonas calmas ou “zonas 30”, de circulação com velocidade
limitada, de forma a melhorar a segurança, a qualidade do ar e o clima acústico.

A conjugação da análise realizada e a visão territorializada da mobilidade com os objetivos
e orientações emanadas pelo PAMUS da CIM AVE confirma a estratégia de construir uma
mobilidade necessariamente sustentável mas, fundamental e consequentemente, uma
mobilidade mais racional e qualificada, a qual, alicerçada numa atuação generalizada a todo
o concelho, envolvendo a população e implicando a atividade que se desenvolve (fixando
os três elementos centrais da urbanidade – o suporte: território; o ator: as pessoas; o
objeto: a atividade e relação), perseguirá como objetivos prioritários identificados (sem
preocupação hierárquica):
1.

Incremento da quota de utilização dos modos suaves, através de (i)
construção/expansão de percursos cicláveis interurbanos e de ligação às vilas, e
destas às freguesias (ii) implementação de um plano de promoção dos modos
suaves através da concretização de ações de sensibilização e de educação da
população;
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2.

Favorecimento da transferência modal, nomeadamente relacionando a bicicleta,
o transporte público, o movimento pendular em direção em centro da cidade e
política de estacionamento automóvel;

3.

Concretização do plano municipal de mobilidade elétrica;

4.

Criação de condições de acessibilidade equitativas para todos, nomeadamente ao
nível do espaço e edificado públicos, fomentando a inclusão social, reduzindo
sinistralidade, através da concretização de medias como (i) criação de percursos
pedonais acessíveis; (ii) intervenções de requalificação do edificado para permitir
a livre circulação de pessoas com mobilidade condicionada

5.

Sensibilização da população para o impacto que as decisões diárias geram na
qualidade do ambiente urbano, promover mecanismos de auxílio à decisão “mais
favorável a uma mobilidade racional e qualificada”;

6. Reforço da intermodalidade através a implementação de soluções de bilhética
integrada, Implementação de medidas de gestão da mobilidade ou de otimização
da utilização do transporte individual tais como a implementação de sistemas de
carsharing, promoção do carpooling
7.

Atender à realidade específica do transporte público, nomeadamente e entre
outros, ao novo contexto que a legislação atual introduz na gestão e operação do
transporte público e remissão para a administração local a gestão global (dentro
do município) de tal (refletindo e desenvolvendo formas e soluções de associação
e parcerias entre municípios e entre estes e operadores tendentes à racionalidade
e rentabilização do transporte público);

8.

Desenhar um plano de comunicação e informação urbana que ultrapasse
largamente a sinalética direcional e a sinalização de trânsito e que abarque formas
de comunicação de mobilidades alternativas e complementares, que favoreça a
sensibilização e a educação da população, nomeadamente daquela mais jovem, e
permita fixar um quadro de atuação comunicacional, a médio prazo, assertivo e
coerente com toda a estratégia desenhada.

9.

Promoção da melhoria do ambiente urbano, não só ao nível do seu uso e usufruto
como também ao nível dos seus indicadores relevantes, nomeadamente, ar e ruído
e redução da emissão de gases com efeito de estufa;
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Na certeza de que a mobilidade é elemento incontornável na construção do ambiente
urbano do território e que uma mobilidade mais racional e qualificada contribui
indelevelmente para um “ambiente urbano de excelência” (mas também de que a mudança
e intervenção no território se faz muito mais por ajustamento do que por rutura, e por uma
constante leitura, análise e crítica renovada), é convicção de que estes objetivos ajudarão
Guimarães a melhorar a sua “mobilidade” e, assim, a melhorar e qualificar o seu território.

1.3. CONCLUSÃO
Relacionando o território, o seu uso e conhecimento, garantindo as infraestruturas
necessárias, favorecendo a criação das condições desejadas e gerindo a informação de
suporte à melhoria, projeta-se uma mobilidade urbana sustentável que, mais do que
projeto autónomo e independente da cidade, será passo incontornável na construção de
um ambiente urbano de excelência para Guimarães.

Quadro 1 | Matriz “ambiente urbano de excelência”

Fonte: Município de Guimarães, 2015

Remete-se para anexo a consulta do quadro dos investimentos a desenvolver (ver Ficha
Global PMUS e Anexo PMUS).
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2. PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA [PARU]
2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fruto de um trabalho continuado, há muito que Guimarães conhece um processo de
regeneração urbana acentuado, potenciando a reabilitação do seu espaço construído, seja
edificado, seja área livre, e a sua devolução à comunidade com condições melhoradas de
conforto e usufruto.
Figura 8 | Largo Cónego José Maria Gomes: antes e depois da reabilitação urbana

Entendendo a reabilitação como parte integrante do processo de construção da cidade – e
não uma consequência das circunstâncias físicas, económicas e culturais de um
determinado momento –, Guimarães assenta a sua estratégia de regeneração e reabilitação
urbana atenta ao futuro (garantia de competitividade) e suportando-se na sua história
(salvaguarda da sua identidade) em nome de três fundamentos que se julgam,
indubitavelmente, ligados ao “ser vimaranense”:
1.

A presença da história que garante e perpetua a memória e a identidade da cidade,
reforçando o afeto dos habitantes pela sua cidade;

2.

A noção de comunidade expressa, muitas vezes, num bairrismo ímpar e numa
defesa incansável dos valores locais;

3.

A capacidade de reinvenção, possibilitando ultrapassar crises e dificuldades com
criatividade e inovação.

Estratégia que, estruturando-se em torno da história, da comunidade e da reinvenção, se
materializa:
1.

No recurso ao património e à sua valorização, rentabilizando e prolongando a vida
de estruturas edificadas, importantes para o entendimento da história e
integrantes da renovação e projeção de uma cidade no tempo atual e futuro (ou
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mesmo, fomentando a melhoria do desempenho do edificado anónimo que
possibilita a fixação de novas atividades e habitantes);
2.

No suporte de todo o planeamento e intervenção no espaço público, elemento de
suporte à expressão e visibilização da vida comunitária e elemento de prioridade
comum a todos os habitantes;

3.

Revelando competência crítica e criativa na assunção de novos desafios e funções
que permitem à cidade superar crises e responder aos desafios e projeções que
vão surgindo.

Foi e é esta estratégia que permitiu / permite, hoje, a Guimarães apresentar um espaço
público reabilitado e valorizado e um edificado que, sem perda da sua identidade e matriz
arquitetónica, se reabilita e refuncionaliza numa devolução à cidade de forte repercussão
habitacional e económica.
Figura 9 | Largo da Oliveira: durante e depois da reabilitação urbana

Nos últimos trinta anos, a cidade de Guimarães alcançou a classificação de património
cultural da humanidade para o seu centro histórico e resgatando a zona de Couros ao
processo de degradação acentuada que conhecia há algum tempo. Na prática, este resgate
significou um efetivo “acréscimo” de espaço público, uma valorização de elementos
patrimoniais “esquecidos” e o envolvimento e revitalização de um percurso de água que há
muito que “envergonhado” corria entre e sob edifícios sem expressão ou usufruto público.
Na prática, a reabilitação do centro histórico significou uma capacidade de captação de
novos e diferentes habitantes, novas e diferentes atividades económicas, novas e diferentes
possibilidades de realização de eventos, que fazem desta área urbana uma área
permanentemente ativa, viva e usufruída.
Foi esta estratégia de reabilitação urbana de suporte no espaço público e, acrescenta-se
agora, de ocupação das grandes estruturas edificadas devolutas e degradadas por serviços
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e equipamentos comunitários que contribui decisivamente para dinamizar o mercado
imobiliário e atrair serviços e equipamentos tão diferenciados quando de serviços
administrativos, culturais, ensino, justiça, hotelaria e outros num processo de forte reflexo
e alavancagem da intervenção no edificado privado (maioritariamente habitacional).
Num olhar mais focalizado na década atual, verifica-se o desenvolvimento do processo de
regeneração urbana alargado e diversificado, implicando a criação e (re) qualificação de
espaço público numa área superior a 148.000 m2 (Monte Latito, Carmo, Toural, Alameda,
…) e a reabilitação do edificado numa área de construção não inferior a 20.000 m2 (antigas
fábricas da Ramada, Freitas & Fernandes, Âncora, Pátria, …)

Figura 10 e 11 | Castelo de Guimarães: antes e depois da reabilitação urbana
Figura 12 e 13 | Alameda São Dâmaso: antes e depois da reabilitação urbana

Com tal, e em função desta estratégia, convictamente tida como bem-sucedida, surgem
naturais os dois grandes objetivos de atuação municipal no seu processo intrínseco de
regeneração e reabilitação urbana: completar a reabilitação na cidade; alargar este
processo às vilas enquanto elementos fundamentais na estruturação e qualificação do
território.
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Completar a reabilitação na cidade de modo a concluir processo contínuo de qualificação
do espaço público e edificado, solidificar o efeito de alavancagem que este mesmo processo
traduz para a reabilitação do edificado privado e eliminar contrastes entre áreas atrativas e
de dinâmica urbana acentuada de outras ainda expetantes de inflexão da sua degradação
urbana.
Alargar este processo às vilas porque, reconhecidamente, é um processo indutor de
atratividade e polaridade urbana e potenciar e contaminador da reabilitação generalizado
a todos os atores que agem sobre o espaço territorial.
Assim, acredita-se, que acentuar-se-á a identidade das vilas, aumentar-se-á a respetiva
atratividade e capacidade de fixar pessoas e atividade económica e contribuir-se-á
decisivamente para o bom exercício (por parte destas unidades administrativas) do seu
papel intermédio e intermediário entre a cidade e as freguesias e (qualificadamente)
estruturantes para o sistema policêntrico instalado no território concelhio.
Na procura dos melhores instrumentos e ferramentas de atuação para a materialização e
operacionalização desta estratégia, identifica-se a ARU – área de reabilitação urbana –
como uma ferramenta privilegiada que articula e sintetiza limites territoriais, opções
urbanísticas, benefícios fiscais e administrativos e envolvimento de parceiros de forma
coerente e sistematizada.
Porque assim é, definiram-se doze ARUs, (a somar às duas formalmente já em vigor) quer
para a cidade, quer para as nove vilas, de modo a concretizar o processo alargado da
reabilitação urbana desenhado para o concelho, cobrindo, no total, uma área de 61 ha e
envolvendo ações há muito experimentadas e de bons resultados: criação e reabilitação do
espaço público, reabilitação e refuncionalização de edifícios devolutos, demolição de
edifícios dissonantes, reorganização da estrutura viária, racionalização do estacionamento,
fixação de novos habitantes e atividades, entre outras.
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Figura 34 | Áreas de Reabilitação Urbana definidas para o concelho de Guimarães

Fonte: GeoAtributo, 2015

Desejado mas, em simultâneo, de alargada dimensão e complexidade, o envolvimento de
todos os atores que agem sobre o território revela-se fundamental e indispensável, sendo
que, também aqui a experiência de Guimarães solidifica a ação global que se pretende
concretizar e o envolvimento de todos os parceiros possíveis.
Ao longo deste tempo longo de regeneração e reabilitação urbana, Guimarães soube captar
e envolver parceiros institucionais e promotores, públicos e privados, de forma continuada,
sistematizada e permanente, podendo assumir-se como exemplos incontornáveis as
parcerias para a regeneração urbana do centro histórico de Couros e a casa da memória.
Dominantemente, na primeira, envolvendo diretamente o Município e o Ministério da
Cultura. Na segunda, envolvendo maioritariamente o Município e a Universidade do Minho.
Na casa da memória, envolvendo o Município e o Município da Póvoa de Lanhoso. Em todas,
incluindo sempre associações, empresas e entidades locais como empresas municipais,
associação comercial e industrial, Fundação Martins Sarmento, Ordem terceira de S.
Francisco, entre outras.
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Igualmente, com os promotores privados, estabeleceram-se parcerias, tantas vezes
informais, num processo de cumplicidade e partilha de interesses comuns, que resultaram
(por parte do Município) num apoio técnico e logístico contínuo, na criação de condições
favoráveis ao investimento, nomeadamente na reabilitação do espaço público como
suporte à dinamização do edificado confrontante.
Este envolvimento dos atores que agem sobre a cidade e a fixação de parcerias replicar-seá, agora, por todas as vilas num processo que convoca e envolve entidades religiosas,
administrativas, desportivas, entre outras e promotores privados, na partilha de ações e
resultados (ver documento ARUs). Em todas as ARUs, identificam-se parceiros e atores
complementares, projetos comuns e partilhados, esperando-se de todos um envolvimento
material – realização de investimento, ações de reabilitação – e de incentivo a todo o
processo (divulgando e comunicando as virtudes do mesmo). Acresce (acredita-se) o efeito
de alavancagem do investimento público sobre o investimento privado, do espaço público
sobre o edificado, numa constante indução de envolvimento e investimento.
Embora valorizando todas as parcerias, porque encerra uma relação próxima entre a
reabilitação e a economia, entre o Município, a Universidade e as empresas, destaca-se a
parceria formalizada para o Instituto de Design onde a Câmara Municipal, a Universidade
do Minho e um conjunto de empresas de âmbito municipal e regional se envolvem na
construção e funcionamento de uma plataforma de conhecimento e investigação sobre
uma área, hoje, crucial para a atividade económica – o design – e em que a criação de
infraestruturas (Câmara Municipal), o empréstimo do conhecimento e saber (Universidade
do Minho) e a formulação de ideias e novos negócios (empresas) se articulam e conjugam
na descoberta e exploração de novos modelos, produtos e negócios.
E a menção a esta parceria centra agora o texto no tema da economia que, também ele,
não é isento ou indissociável do processo de reabilitação.
Hoje, sabe-se que a aglomeração da atividade económica, a capacidade de gerar e
rentabilizar sinergias, esforços e investimentos é condição base para o sucesso empresarial.
Talvez por isso, hoje, as áreas industriais dedicadas, vulgarmente denominadas, parques
industriais, são hoje um foco de particular atenção… e de investimento já que, muitas delas,
fruto de um processo de desinvestimento e abandono progressivo, não acompanharam o
necessário processo de atualização e competitividade territorial e infraestrutural.
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Como tal, atuar sobre as áreas industriais dedicadas que observam, atualmente, já unidades
devolutas e degradas e que, não se atuando de imediato na sua reversão, correm sérios
riscos de abandono e degradação generalizados, é premissa central de atuação municipal e
que beberá dos princípios e critérios de reabilitação antes já afirmados.
Encerrando uma componente infraestrutural grande, é no espaço público e na sua oferta
de condições visuais, físicas e infraestruturais que se focaliza a grande ação a desenvolver
num efeito de atratividade de novas empresas (e preenchimento de unidades devolutas) e
alavancagem de investimento privado.
Quatro parques industriais foram identificados como prioritários na valorização e reversão
do estão atual, tendo para os mesmos sido definidos processos similares aos espaços
centrais da cidade e vilas: através da constituição de ARU, deseja-se recorrer a uma
ferramenta de planeamento fulcral para a criação de uma plataforma de investimento
partilhado e entendimento empresarial na afirmação destas áreas industriais no concelho
e na região.
Um processo de regeneração e reabilitação urbana contínuo, e que persegue as áreas
centrais da cidade e das vilas – sendo estas autênticos “centros históricos” enquanto nacos
urbanos com uma identidade reconhecível e sedimentados no tempo, parte integrante e
indissociável do património histórico e holístico do território – e as áreas económicas
dedicadas – enquanto plataformas de oferta de condições de infraestruturação e agregação
empresarial para uma atividade económica competitiva – é já parte integrante da história
de Guimarães e que, agora, se pretende elevar o seu nível de consolidação e efeito positivo
no território.
Seguidamente apresenta-se um quadro síntese, onde se expõem os principais indicadores
que caracterizam cada uma das ARUs definidas, nomeadamente a população residente, a
estrutura etária da população, o número de famílias clássicas e, finalmente mas não menos
importante, o número de edifícios clássicos.
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Quadro 2 | Principais indicadores estatísticos para cada uma das ARU

ARU

POPULAÇÃO RESIDENTE, POR GRUPO
ETÁRIO (N.º)

POPULAÇÃO
RESIDENTE
(N.º)

0 – 24 ANOS

25 – 64
ANOS

65 E MAIS
ANOS

FAMÍLIAS
CLÁSSICAS
(N.º)

EDIFÍCIOS
CLÁSSICOS
(N.º)

ARU Taipas

1820

567

1068

185

625

265

ARU - Briteiros

161

59

85

17

47

44

ARU - Brito

777

266

477

34

250

174

ARU - Gândara

121

32

68

21

41

47

ARU - Hortas /
Cidade

4393

960

2311

1122

1739

1010

ARU - Lordelo

402

104

222

76

137

136

ARU - Moreira de
Cónegos

506

120

277

109

174

174

ARU - Penselo
Selho

45

13

25

7

14

20

ARU - Pevidém

1124

292

656

176

387

250

ARU - Ponte

712

199

387

126

237

236

ARU- Parque
Industrial de Ponte

722

209

425

88

243

250

ARU - Ronfe

898

254

506

138

308

203

ARU - São Torcato

824

198

471

155

294

256

ARU - Serzedelo

668

156

404

108

231

215

Fonte: INE, Censos de 2011

2.2. DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO A INTERVIR
As ARUs definidas para o concelho de Guimarães distribuem-se de forma abrangente pelo
território concelhio, incidindo em várias freguesias do mesmo. No mapa seguinte é visível
o enquadramento territorial das ARUs delimitadas para o concelho de Guimarães.
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Figura 15 | Áreas de Reabilitação Urbana definidas para o concelho de Guimarães

Fonte: GeoAtributo, 2015

2.3. MODELO HABITACIONAL
Tido por muitos como exemplo maior de uma ocupação singular do território e de uma
distribuição populacional dialética entre uma aglomeração populacional nas suas principais
áreas urbanas – leia-se área central da cidade e vilas – e uma dispersão / difusão ao longo
do restante território (numa distribuição da população, de alguma forma, desequilibrada e
desigual – 30 % na cidade, 20 % nas vilas e 50 % no restante território),a atividade
habitacional é elemento fundamental na estruturação e caraterização do território
municipal e regista, ao longo do tempo, diferentes mutações em consequência das
circunstâncias e mudanças sociais, económicas e tecnológicas desenvolvidas.
Um modelo passado de aglomeração urbana na cidade – embora sem relevante expressão
– e uma disseminação territorial de habitação numa lógica diretamente associada às
atividades económicas (nomeadamente ao nível da agricultura e indústria) que, durante
muito tempo, se revelou estável e geradora de uma fixação longa de pessoas no território,
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deu lugar a um modelo habitacional caraterizado por uma transferência populacional de
lugares muito diversa e, de alguma forma, pouco estruturada.
Com a melhoria das condições económicas e tecnológicas e, de modo geral, das condições
de vida, a população “rural” jovem encontra contexto favorável ou à sua instalação nas
aglomerações mais urbanas ou ainda à sua instalação em lotes / terrenos próprios,
acentuando assim a disseminação habitacional pelo território.
Em paralelo, a população “urbana” identifica a possibilidade de ir ao encontro de tipologias
habitacionais individuais e autónomas, com associação a parcelas destinadas a logradouro
e jardim, transferindo-se, muitas vezes, das mencionadas aglomerações urbanas para a
correntemente denominada periferia.
De igual modo, mesmo aquela população “rural” jovem que, por força da sua melhoria de
condições, se tinha instalado nas aglomerações urbanas, num incremento de qualidade de
vida, transferiu-se para a denominada “periferia” num fenómeno de perda da população
das grandes áreas urbanas em detrimento da distribuição habitacional na restante área
municipal.
Num território policêntrico, feito de níveis diferenciados de aglomeração e densidade
populacional e construtiva, este fenómeno repercutiu-se na diminuição do número de fogos
ocupados, (algum) esvaziamento das áreas centrais, num processo paralelo de degradação
do parque edificado e de atração da atividade económica.
Assim, hoje, olhando para as áreas urbanas mais significativas do concelho – cidade e vilas
– onde o parque edificado é mais denso e compacto, verifica-se que as vilas concentram
29% do edificado existente no concelho (segundo censos de 2011, existem 43928 edifícios
no concelho e 12589 nas vilas) mas, em simultâneo, concentram 30% do edificado muito
degradado e 28% do edificado que necessita de grandes reparações.

Quadro 3 | Edifícios por freguesia do concelho de Guimarães, em 2011

FREGUESIA

EDIFÍCIOS
N.º

%

Aldão

345

0,8%

Azurém

1466

3,3%

Barco

447

1,0%

Brito

1384

3,2%
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FREGUESIA

EDIFÍCIOS
N.º

%

Caldelas

1135

2,6%

Candoso (São Martinho)

498

1,1%

Costa

794

1,8%

Creixomil

1987

4,5%

Fermentões

1245

2,8%

Gonça

382

0,9%

Gondar

615

1,4%

Guardizela

783

1,8%

Infantas

532

1,2%

Longos

553

1,3%

Lordelo

1450

3,3%

Mesão Frio

1017

2,3%

Moreira de Cónegos

1625

3,7%

Nespereira

777

1,8%

Pencelo

372

0,8%

Pinheiro

345

0,8%

Polvoreira

1124

2,6%

Ponte

1797

4,1%

Prazins (Santa Eufémia)

434

1,0%

Ronfe

1409

3,2%

Sande (São Martinho)

821

1,9%

São Torcato

1109

2,5%

Selho (São Cristóvão)

725

1,7%

Selho (São Jorge)

1441

3,3%

Serzedelo

1239

2,8%

Silvares

780

1,8%

Urgezes

1270

2,9%

União das freguesias de Abação e Gémeos

682

1,6%

União das freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil

1146

2,6%

União das freguesias de Arosa e Castelões

447

1,0%

União das freguesias de Atães e Rendufe

930

2,1%

União das freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim

827

1,9%

União das freguesias de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia

679

1,5%

União das freguesias de Candoso Santiago e Mascotelos

968

2,2%

União das freguesias de Conde e Gandarela

781

1,8%

União das freguesias de Leitões, Oleiros e Figueiredo

477

1,1%

União das freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião

1684

3,8%

União das freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite

594

1,4%
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FREGUESIA

EDIFÍCIOS
N.º

%

União das freguesias de Sande São Lourenço e Balazar

667

1,5%

União das freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente

1146

2,6%

União das freguesias de Selho São Lourenço e Gominhães

657

1,5%

União das freguesias de Serzedo e Calvos

676

1,5%

União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar

898

2,0%

União das freguesias de Tabuadelo e São Faustino

768

1,7%

Fonte: INE, Censos de 2011

Figura 16 | Estado de conservação dos edifícios do concelho de Guimarães, em 2011

Fonte: GeoAtributo, 2015

Por outro lado, e numa perspetiva da população, verifica-se que as vilas concentram cerca
de 28% da população residente do concelho, concentrando 29% do edificado existente no
concelho (segundo censos de 2011, existem 43928 edifícios no concelho e 12589 nas vilas),
estando, em simultâneo, 30% do edificado global muito degradado e 28% a necessitar de
grandes reparações.
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Figura 17 | População residente e número de edifícios, por freguesia do concelho de Guimarães, em 2011

Fonte: GeoAtributo, 2015

Analisando as faixas etárias da população nas vilas, constata-se que, relativamente à faixa
etária acima de 65 anos, estas concentram 27% da correspondente para a totalidade do
concelho e 28% quando se fala da faixa etária até 19 anos.
Face a esta realidade, e perante um modelo habitacional fortemente caraterizado pelo
policentrismo mas que, hoje, revela problemas de degradação construtiva e densidade
populacional, importa reverter esta situação na promoção da reabilitação do edificado,
valorização do espaço público e atividade económica com repercussão na atração e fixação
de novos habitantes.

Candidatura ao Aviso EIDT-99-2015-03
GUIMARÃES
AGOSTO 2015
47

Figura 18 | Estrutura etária da população residente no concelho de Guimarães

Fonte: GeoAtributo, 2015

Do ponto de vista estratégico e de atuação, desenham-se três campos de ação: um, de
caráter iminentemente físico, que visará a reabilitação do edificado e do espaço público,
entendendo-se este como indutor e catalisador de investimento privado e atração de
atividade económica; outro sobre o campo de incentivos fiscais, nomeadamente ao nível da
natureza de reabilitação das intervenções, privilegiando e bonificando as intervenções no
edificado existente, respetiva valorização e devolução ao espaço urbano em melhores
condições de desempenho; um terceiro campo ao nível da qualidade do edificado –
conforto das habitações, criação de aparcamento automóvel de apoio, melhoria da
mobilidade, atuação sobre o ruído e a qualidade do ar – de modo a incrementar a atração
e fixação de pessoas enquanto habitantes.
Esta atuação global implica intervir no edificado existente que, encerrando parte dele, um
grau de degradação grande, apresenta genericamente um valor patrimonial interessante e
um potencial físico – área de construção, localização entre outras caraterísticas – atrativo
para o investimento já que se revela capaz de suportar a conjugação da preservação dos
seus valores identitários e patrimoniais mais significativos com o aumento das condições de
conforto e desempenho do edificado – conforto térmico, isolamento acústico,
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acessibilidades, … Igualmente, implica intervir no espaço público numa lógica não só de
valorização do espaço de uso comunitário e maior identidade coletiva como também
elemento indutor e catalisador do investimento público e privado na reabilitação do
edificado existente e confrontante com tal espaço público.
Num olhar focalizado para a área central do concelho, referenciado ao denominado centro
histórico classificado como património cultural da humanidade, atenta-se a um processo e
estratégia que visou aliar a requalificação do espaço público e o envolvimento constante da
população local para a fixação desta mesma população e atração de novos públicos e
habitantes, hoje, focalizado na população estudantil (e residência temporária).
Ainda incapaz de fixar pessoas e famílias por um tempo longo, na lógia do incremento e
qualificação coerente e continuada do espaço público, assiste-se a uma procura cada vez
maior de espaços habitacionais nesta área central, em paralelo, com a projeção e
polaridade desta mesma área para a atividade económica e turismo.
Acredita-se que será esta estratégia que, há algum tempo, vem sendo implementada na
área central da cidade – centro histórico – com resultados positivos (em conjugação com
medidas adicionais para o favorecimento da fixação de pessoas por um tempo mais longo
e de caráter “permanente”) que permitirá reverter o diagnóstico atrás exposto e favorecer
a atração e fixação de habitantes de modo a:
1.

Fixar a permanência da população local no reforço da afetividade dos cidadãos
com o espaço que habitam e na prática inalienável da construção da cidade com o
envolvimento constante da população;

2.

Atração de novos habitantes na sua dupla condição: a família enquanto célula
demais conservadora e tradicional e novos e específicos públicos como, por
exemplo (e de grande relevância hoje) estudantes e jovens que, na afirmação da
sua autonomia, procuram ambientes urbanos específicos e tipologias
habitacionais “baixas” (T0 e T1).

Adotando a figura de área de reabilitação urbana como ferramenta de atuação de suporte,
e a título de exemplo, persegue-se a “reabilitação do edificado, favorecendo a criação de
melhores condições formais e funcionais de utilização, fixando e atraindo população e
garantindo a requalificação do parque edificado existente e “nova vida longa” para o
mesmo” (objetivo específico das ARUs) e premiando-se “a alteração e reconversão
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funcional do edificado de funções menos qualificadoras do ambiente urbano (indústrias,
armazéns geradores de ruído, perturbação viária, …) para habitação (e fixação de pessoas)
ou atividade económica de proximidade como comércio e / ou serviços (benefício fiscal).
Quadro 4 | Estado de conservação dos edifícios das ARU de Guimarães

ARU

ARU Taipas

ARU Briteiros

ARU - Brito

ARU - Gândara

ARU - Cidade

ARU - Lordelo

ARU - Moreira de Cónegos

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

%

Muito degradado

0,4%

A necessitar de pequenas reparações

38,1%

A necessitar de médias reparações

12,8%

A necessitar de grandes reparações

1,1%

Sem necessidade de reparação

47,5%

Muito degradado

0,0%

A necessitar de pequenas reparações

2,3%

A necessitar de médias reparações

2,3%

A necessitar de grandes reparações

2,3%

Sem necessidade de reparação

93,2%

Muito degradado

0,0%

A necessitar de pequenas reparações

6,9%

A necessitar de médias reparações

1,7%

A necessitar de grandes reparações

0,0%

Sem necessidade de reparação

91,4%

Muito degradado

0,0%

A necessitar de pequenas reparações

8,5%

A necessitar de médias reparações

8,5%

A necessitar de grandes reparações

2,1%

Sem necessidade de reparação

80,9%

Muito degradado

0,9%

A necessitar de pequenas reparações

26,6%

A necessitar de médias reparações

7,1%

A necessitar de grandes reparações

2,3%

Sem necessidade de reparação

63,1%

Muito degradado

0,0%

A necessitar de pequenas reparações

11,0%

A necessitar de médias reparações

3,7%

A necessitar de grandes reparações

0,0%

Sem necessidade de reparação

85,3%

Muito degradado

0,0%

A necessitar de pequenas reparações

15,5%

A necessitar de médias reparações

3,4%
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ARU

ARU - Penselo Selho

ARU - Pevidém

ARU - Ponte

ARU - Parque Industrial de Ponte

ARU - Ronfe

ARU - São Torcato

ARU - Serzedelo

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

%

A necessitar de grandes reparações

0,0%

Sem necessidade de reparação

81,0%

Muito degradado

5,0%

A necessitar de pequenas reparações

10,0%

A necessitar de médias reparações

0,0%

A necessitar de grandes reparações

5,0%

Sem necessidade de reparação

80,0%

Muito degradado

0,8%

A necessitar de pequenas reparações

16,0%

A necessitar de médias reparações

4,4%

A necessitar de grandes reparações

2,8%

Sem necessidade de reparação

76,0%

Muito degradado

2,5%

A necessitar de pequenas reparações

32,6%

A necessitar de médias reparações

14,4%

A necessitar de grandes reparações

3,4%

Sem necessidade de reparação

47,0%

Muito degradado

0,4%

A necessitar de pequenas reparações

36,4%

A necessitar de médias reparações

10,0%

A necessitar de grandes reparações

2,8%

Sem necessidade de reparação

50,4%

Muito degradado

1,0%

A necessitar de pequenas reparações

10,8%

A necessitar de médias reparações

7,4%

A necessitar de grandes reparações

6,9%

Sem necessidade de reparação

73,9%

Muito degradado

1,2%

A necessitar de pequenas reparações

41,4%

A necessitar de médias reparações

12,9%

A necessitar de grandes reparações

2,7%

Sem necessidade de reparação

41,8%

Muito degradado

5,6%

A necessitar de pequenas reparações

12,1%

A necessitar de médias reparações

9,8%

A necessitar de grandes reparações

2,3%

Fonte: INE, Censos de 2011
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Permitindo a reabilitação geral do edificado, a atração e fixação de pessoas, estacando e
revertendo o processo de “esvaziamento” destas áreas centrais, a estratégia delineada
persegue os objetivos e princípios colocados em prática há algum tempo para a área central
do Município e que, atualmente, demonstra resultados encorajadores.

2.4. MODELO ECONÓMICO
O modelo económico inerente ao concelho de Guimarães é, hoje, reflexo de um processo
de transformação do paradigma tantas vezes associado ao vale do Ave: baixos salários,
fracas

condições

laborais,

dominância

da

atividade

têxtil

(setor

secundário)

complementada por uma agricultura de subsistência (e de suporte à vida familiar e não de
cariz empresarial) e uma reduzida carga terciária.

Figura 19 | População empregada no concelho de Guimarães, por setor de atividade económica, em 2011

0,8

Setor primário
48,0

Setor secundário
51,2

Setor terciário

Fonte: INE, Censos de 2011

Como tal, e numa leitura genérica, e dir-se-á distanciada, entende-se poder caracterizar a
atividade económica municipal como (ainda) dominada pelo sector secundário (embora a
“cidade consolidada” revele acentuada tendência para a sua terciarização) conjugada com
uma prática agrícola em perda de protagonismo e uma atividade de turismo cada vez mais
emergente.
Genericamente, até aos anos noventa, o município caracterizava-se por uma
industrialização forte, residindo a especificidade da economia numa estrutura produtiva
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com uma grande concentração de emprego, produção e exportação num conjunto limitado
de sectores, nomeadamente indústria têxtil e vestuário.
Até então, Guimarães concentrava 4% das empresas do norte do país que, embora
revelando uma marcada tendência exportadora, suportava-se em baixa intensidade e
capacidade tecnológica e competitividade ao nível da qualificação da mão-de-obra.
A partir da segunda metade dos anos noventa, observa-se uma alteração significativa no
tecido empresarial concelhio que se traduz por uma dificuldade cada vez mais crescente de
competir com outros mercados internacionais e por um aumento acentuado de insolvências
de empresas (muito superior à criação de unidades empresariais).
Esta realidade expõe a vulnerabilidade do tecido empresarial local e a sua dependência de
específicos sectores de atividades.
A um “boom” da indústria têxtil, geradora de (quase) pleno emprego e uma atividade
económica intensa (…que potenciou a proliferação de pequenas e médias empresas e
indústrias bem como de pequenos armazéns por todo o concelho na conformação de uma
rede fina de sub atividade industrial, que alimentavam a atividade têxtil intensa e permitiu,
pelas expectativas geradas nomeadamente ao nível do retorno económico e emprego
gerado, o afunilamento do sector secundário nesta atividade) em paralelo com o
progressivo afastamento da população da atividade agrícola e com o agravamento do uso
dos recursos hídricos, surge a realidade da pouca competitividade produtiva e a
consequente perda de emprego com o incremento de novas e acentuadas exigências e
preocupações ao nível do ambiente, infraestruturas, tecnologia e conhecimento (a título de
exemplo, no inicio do século, comparativamente à média do país (3,4%), Guimarães
apresentava uma taxa de emprego em tecnologias de informação e comunicação de 0,6%).
Por outro lado, e igualmente em contraponto a uma agricultura cada vez menos intensa na
sua prática, registando o envelhecimento dos seus profissionais e o abandono de muitos
campos de forte potencial agrícola (realidade que cruza com o mencionado no modelo
habitacional sobre a transferência de população para as áreas urbanas mais expressivas),
Guimarães atinge uma projeção ao nível do turismo já com grande impacto na economia
local, observando-se um progressivo e constante aumento da taxa de “dormidas” e o
aumento exponencial de visitantes e turistas, com reflexos no consumo e troca de bens à
escala local.
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Do ponto de vista territorial, este cenário materializa-se pela acentuada terciarização da
cidade de Guimarães através do incremento de equipamentos e serviços de forte
polaridade e carácter público (Centro cultural, pavilhão multiusos, piscina, …) o que
contribui também para o reforço da atratividade do turismo como atividade económica
que, apelando a excelência do espaço público, património e história da cidade, atrai cada
vez mais visitantes e turistas.
Em contraponto à leitura cartográfica, demonstrando a concentração de equipamentos e
serviços nas áreas urbanas centrais do concelho, verifica-se a existência de um “arco
industrial” que conjuga o parque industrial organizado e infraestruturado (Parque de Mide,
parque industrial de Ponte e parque tecnológico AVE PARK) com a grande unidade fabril e
uma miríade de pequenas unidades industriais e de armazenagem (regra geral, na área de
influência destas grandes unidades industriais) que se referencia à macro rede viária,
nomeadamente às circulares urbanas, vias intermunicipais e estradas nacionais e, comum
a todos, aos nós de acesso às autoestradas (A7 e A11).
Progressivamente, esta realidade física e territorial foi acompanhada por uma maior
diversificação da atividade económica, maior atratividade e competitividade, com reflexo
quer no aumento do volume de negócios e transações como também na capacidade de fixar
quadros superiores na região e gerar sinergias empresariais e institucionais passíveis de
incrementar e alavancar a atividade económica. Destaca-se, a título de (bom) exemplo, a
associação do Município à Universidade do Minho e a um conjunto de empresas na
construção e exploração do Instituto de Design – instituto de investigação, criação e
exploração de novos produtos a rentabilizar pelas empresas – ou a criação de incubadora
empresarial da Universidade do Minho (Spin Park), geradora de forma contínua de novas e
competitivas unidades empresariais.
Esta realidade foi também capaz de visibilizar a necessidade de agregar – para rentabilizar
e maximizar –, chamando a atenção para o potencial de desenvolvimento qualitativo e
competitivo que encerram as sinergias e agrupamentos empresariais.
Desta situação, resulta, hoje, a perceção da diminuição da dispersão da atividade
económica por todo o concelho e a assunção do parque industrial – enquanto espaço físico
que agrega e reúne um conjunto alargado de edificações e infraestruturas destinadas à
atividade económica – como meio / veículo privilegiado de interesses comuns e sinergias
favoráveis a todos.
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Assume-se assim que a política de oferta de novo solo “industrial” em áreas
infraestruturadas para o efeito, revelou-se atrativa para novos investimentos (sobretudo
logísticos), mas não anulou por completo esta realidade de economia e emprego disperso
com consequências inevitáveis na habitação dispersa e na falta de competitividade
económica. Como consequência, e porque assim é atualmente, julga-se inegável a
importância do parque industrial na atividade económica do concelho e no reforço do seu
funcionamento e desenvolvimento enquanto células alargadas de criação de contexto
favorável à agregação, partilha e sinergias na produção de um produto económico cada vez
mais completo, atual e competitivo.
Parques industriais esses que se podem caraterizar a quatro níveis:
1.

Aquele devidamente organizado, infraestruturado e pensado, desde o seu início,
para tal (como, por exemplo, o parque industrial de S. João de Ponte);

2.

Aquele resultante de promoções imobiliárias privadas e que garantem uma oferta
de pequenas e médias estruturas edificadas, iminentemente, de apoio à atividade
local (como por exemplo, o parque industrial de Briteiros Santo Estevão);

3.

Aquele que foi emergindo da soma de unidades industriais localizadas próximas
umas das outras e que, por força da respetiva dimensão e peso económico, e que
foi gerando uma imagem de independência e autonomia própria (como por
exemplo, o parque industrial de Pencelo / Selho S. Lourenço);

4.

A urbanização linear ao longo da estrada e que, novamente, por força da
necessária agregação de edificação e atividade económica, hoje se afirma muito
relevante (como por exemplo, o parque industrial da Gândara, Barco – parque
industrial linear há muito instalado no território e que pode, se incrementado e
valorizado, funcionar como extensão complementar do parque de ciência e
tecnologia Avepark instalado no terreno confrontante).

São estes (modelos de) parques industriais que se afiguram a chave física da melhoria da
competitividade municipal ao nível da sua economia.
Porque assim é, urge atuar sobre estes parques, eliminando as suas debilidades de
dimensionamento e qualidade do espaço público, do reforço da infraestruturação do
espaço e da respetiva gestão partilhada sob pena de, não reunindo as condições necessárias
de atuação, os mesmos parques entrarem num processo de degradação e abandono,
aparentemente, irreversível.
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Identificando-se quatro parques (aqueles acima referenciados como exemplos), abaixo
expõe-se quadro que demonstra esta mesma realidade, com particular destaque para os
lotes não edificados e construções ainda não ocupadas / devolutas.

Quadro 5 | Caracterização dos quatro parques industriais referenciados
Designação territorial
Identificação do espaço em presarial

PI S.João Ponte/Ponte

Avepark/Barco

Linhares/Briteiros

Penselo/Selho S. Lourenço

Tipo de espaço em presarial
Localização do espaço em presarial

Parque industrial

Área industrial

Área industrial

Área industrial

S.João da Ponte

S. Martinho

Linhares

Pencelo

Prom otor do espaço em presarial

Câmara Municipal

Privados

Privados

Privados

Modelo gestão do espaço em presarial
Atividades perm itidas no espaço em presarial
Área global do espaço em presarial
Área de im plantação disponível

Privado

Privados

Privados

Privados

Indústria, comércio e serviços

Indústria, comércio e serviços

Indústria, comércio e serviços

Indústria, comércio e serviços

264610

162107
108651

168145

45
4

21

*

398742
131876

169519

51 598
72
16
4
4 700
800

20
1
10
56301
2800

10

5

50150
1000

10378

45

11

27

12

textil/metalomecanica/serviços

textil/metalomecanica/serviços

textil/metalomecanica/serviços

textil/metalomecanica/serviços

variável

variável

variável

variável

27800

Área para espaços verdes
Área para equipam entos
Núm ero total de lotes existentes
Núm ero de lotes disponíveis Edificados
Núm ero de lotes disponíveis Não Edificados
Área do m aior lote
Área do m enor lote
Núm ero de em presas instaladas
Tipo de em presas Instaladas

7

2331

Nºde trabalhadores
Preço por m 2 de lote

Fonte: Município de Guimarães, 2015

Acredita-se que estes mesmos parques industriais, e respetiva maximização e
rentabilização, serão capazes de elevar a competitividade da economia municipal,
acentuando sinergias e governação partilhada na oferta de bens e produtos cada vez mais
necessários e qualificados.
De forma a percecionar, globalmente, a realidade económica vivenciada para cada ARU,
apresenta-se seguidamente um quadro síntese, contendo, do total de indivíduos residentes
em cada uma das ARU, a proporção de indivíduos que se encontrava, à data dos Censos
2011, desempregado e empregado e, destes últimos, que proporção se encontrava a
trabalhar em cada um dos três setores de atividade económica (setor primário, setor
secundário e setor terciário).
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Quadro 6 | População desempregada e população empregada em cada uma das ARU, e respetivo setor de
atividade económica

ARU

POPULAÇÃO
RESIDENTE
DESEMPREGADA

POPULAÇÃO
RESIDENTE
EMPREGADA

SETOR PRIMÁRIO

SETOR SECUNDÁRIO

SETOR TERCIÁRIO

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

POPULAÇÃO EMPREGADA POR SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA

ARU Taipas

7,36%

46,32%

0,36%

42,82%

56,82%

ARU - Briteiros

2,48%

50,31%

2,47%

60,49%

37,04%

ARU - Brito

6,18%

49,55%

0,00%

52,99%

47,01%

ARU - Gândara

6,61%

38,02%

6,52%

45,65%

47,83%

ARU - Cidade

7,10%

37,76%

0,48%

29,05%

70,46%

ARU - Lordelo

7,71%

37,56%

1,32%

53,64%

45,03%

ARU - Moreira de
Cónegos

5,93%

40,32%

0,98%

72,55%

26,47%

ARU - Penselo Selho

6,67%

40,00%

5,56%

38,89%

55,56%

ARU - Pevidém

7,21%

44,48%

0,20%

49,80%

50,00%

ARU - Ponte

5,76%

42,98%

1,31%

49,02%

49,67%

ARU- Parque Industrial
de Ponte

8,17%

44,32%

0,94%

54,38%

44,69%

ARU - Ronfe

6,35%

44,77%

0,00%

57,46%

42,54%

ARU - São Torcato

6,43%

44,42%

3,83%

43,99%

52,19%

ARU - Serzedelo

7,78%

42,22%

1,42%

56,38%

42,20%

Fonte: INE, Censos de 2011

2.5. REGRAS E CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO
Na réplica e prolongamento do processo de regeneração e reabilitação urbana já conhecido,
acredita-se que, mais do que regras ou condicionantes regulamentares rígidas, serão
princípios e critérios de atuação sólidos e coerentes que sustentarão toda a atividade.
E se os princípios, reforça-se, se fixam no património, espaço público e competência
criativa, são cinco os critérios gerais e técnicos (fundamentos operacionais do processo)
identificados:
1.

Assunção da reabilitação como critério natural da intervenção onde parâmetros
técnicos, arquitetónicos e construtivos (delineados em função do contexto e
circunstância de cada área urbana) se conjugam na projeção do grande contentor
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edificado de valor singular como fixa e reforça a unidade do conjunto (ou frente de
construção) do edificado anónimo e contínuo das ruas…
2.

Tratamento equitativo de todo o património, independentemente de sua
dimensão ou presença, formulando exigências e condicionantes técnicas em
função do valor, importância e impacto do espaço e edificado;

3.

Requalificação continuada do espaço público não só ao nível do seu subsolo e
infraestruturação como também ao nível da sua superfície e mobiliário urbano;

4.

Envolvendo constantemente a população e atores que agem sobre a cidade,
encarando-os sempre como parceiros que importa valorizar e relacionar num
processo que se sabe, ser partilhado, possuir um efeito de alavancagem do
investimento e resultado muito positivo;

5.

Apoio técnico e administrativo a todo o processo, explicitando e explicando a
valorização patrimonial, os critérios e opções arquitetónicas e construtivas a
adotar, esclarecendo no momento da concretização física, fazendo sempre do
Município elemento transversal e comum a todas as ações.

Serão estes critérios gerais e técnicos que, conjugados com os regulamentos legais
aplicáveis, a prática consolidada de reabilitação e os estudos de planeamento que
conformarão todo o edifício técnico aplicável e condicionador do processo de reabilitação
urbana.
Ao nível dos regulamentos legais, assumem particular relevância as leis de bases da (defesa)
do património arquitetónico e arqueológico em vigor, bem como o conjunto de diretiva,
recomendações e boas práticas hoje existentes sobre estes temas.
De forma particular, assume destaque e importância acrescida, porque é elemento em
prática há muito na cidade e passível de réplica e ajustamento às restantes situações
identificadas (vilas) o regulamento de intervenção no centro histórico de Guimarães
(RICUH), o qual materializa um conjunto de regras aplicáveis à reabilitação de edifícios e
preservação de elementos notáveis do edificado.
Do ponto de vista da prática consolidada da reabilitação, fixa-se a experiência do projeto e
concretização de inúmeras obras de reabilitação do espaço público e edificado bem como
um acompanhamento contínuo no edificado reabilitado, dir-se-á, mais anónimo,
solidificando-se uma prática de reabilitação que se alastra aos atores mais diretamente
envolvidos no processo físico da reabilitação – projetistas e construtores.
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No que se refere aos estudos urbanísticos e de planeamento, destacam-se duas realidades
que influenciam decisivamente todo o processo:
1.

Ao nível do plano diretor municipal, a inventariação patrimonial generalizada a
todo o concelho e delimitando ora aquele património legalmente classificado e
protegido, ora aquele edificado passível de valor acrescido e, como tal, de maior
atenção e defesa.
Esta inventariação representa, na prática, uma carta de valores patrimoniais e
revela aquele que deverá ser o entendimento maior na atuação sobre o
património. Assinala para chamar a atenção e para estudar e valorizar, orientando
e influenciando a ação futura sem coartar a liberdade dessa mesma ação (em
função da coerência e grau de valor do edificado em presença).
Esta carta engloba assim diferentes níveis de valorização patrimonial e importância
histórica e assinala o momento chave de atuação, chamando a atenção para o
eventual potencial patrimonial existente e consequente necessidade de atuação
futura em conformidade;

2.

Os estudos urbanísticos denominados centralidades e que, focalizados numa
determinada área territorial – regra, as áreas centrais das vilas e freguesias, os
denominados “centros cívicos” e aqueles de maior valor histórico e identitário,
pressupõem uma leitura crítica sobre a realidade, a identificação e a análise dos
valores em presença e a sistematização de uma estratégia e atuação sobre a
mesma área em nome, não só dos valores fundamentais em presença, como
também do reforço da competitividade e polaridade destas áreas e do
aprofundamento do sentido de pertença da comunidade ao lugar.
São estes estudos de centralidades, momento subsequente ao plano diretor
municipal, que, (também) filtrando e rastreando o inventário patrimonial
constante neste último, materializam já um conjunto de premissas e critérios
específicos de valorização e atuação sobre o património.
E porque a estes estudos de centralidades são indissociáveis aos projetos
específicos das intervenções, e porque importa assegurar a desejável articulação e
coerência, estes estudos de centralidades conhecem diferentes graus de
desenvolvimento e amplitude, podendo tratar o todo numa visão mais distanciada
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e genérica, ou detalhar o elemento particular do edificado ou espaço público em
função da sua relevância e significado para a área em causa.
São, pois, diferentes níveis de abordagem técnica sobre o património que
desenham todo o quadro de atuação sobre o mesmo num processo contínuo de
interação e especificidade, regra geral, incompatível com generalizações
regulamentares.

2.5. CONCLUSÃO
Guimarães é uma cidade com história e estórias, com património singular e anónimo, com
eventos perenes e acontecimentos pontuais, com pessoas de talento e esforço, de trabalho
e festa, de partilha e comunidade, de lazer e reivindicação… Guimarães é uma cidade feita
de pessoas e para pessoas.
Hoje, este legado é a grande riqueza da cidade que compete, a quem atua e interage sobre
a mesma (cidade), preservar, valorizar e renovar, sabendo também construir o novo
património (o legado da cidade para o futuro) … e sabendo, como sempre foi, entender e
envolver as pessoas e a comunidade.
Nos últimos 30 anos, a cidade conheceu um processo de regeneração urbana que visa
privilegiar a pessoa e a comunidade, valorizar a identidade e os afetos dos habitantes com
este “naco de território”, incorporar a história e o património no seu quotidiano.
Continuar e aprofundar este processo é desígnio atual e futuro desta cidade, visando
alcançar uma permanente regeneração e construção, que se dinamiza e prepara em função
das circunstâncias, do tempo presente e das suas gentes, sempre em função das pessoas e
para as pessoas.
Porque, na verdade, se a cidade é o suporte, a história o contexto e a comunidade a sua
expressão, é nas pessoas que se encontra a verdadeira razão de ser e existir a cidade… que
só existe, porque existem pessoas!”
A identificação indicativa dos investimentos a desenvolver no âmbito do PARU poderão ser
consultados na Ficha Síntese PARU em anexo, bem como no documento PARU, igualmente
anexo a esta candidatura.
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3. PLANO

DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS

[PAICD]
3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
Se o território é o suporte da atividade humana, as pessoas – enquanto seres humanos em
relação com outros seres humanos – são o centro da cidade enquanto fenómeno global de
apropriação do território.
Como tal, urge entender, tratar e valorizar todos de forma equitativa e justa, fomentando
uma integração plena de todas as comunidades, promovendo a harmonia dentro da
diversidade que às mesmas deve caraterizar.
Alargar, expandir, consolidar, aprofundar a noção de que “todos somos cidade” é o lema de
atuação sobre comunidades “desfavorecidas” que, no final, se deseja parte integrante e
indissociável da cidade.

As comunidades consideradas prioritárias pelo Município de Guimarães integram os bairros
e edifícios sociais municipais (Coradeiras, Mataduços, Monte de S. Pedro, Azurém,
Creixomil, Mesão Frio e Urgeses) e os bairros sociais do IHRU (Atouguia e Emboladoura de
Gondar), localizados nas freguesias de Azurém, Creixomil, Fermentões, S. Paio, Mesão Frio
e Urgeses. Estes núcleos foram construídos nas últimas 50 décadas, sendo os mais antigos
da época do Estado Novo (Bairro Municipal de Urgeses), e outros do período pós 25 de Abril
de 1974 (Atouguia e Emboladoura), quando se criaram programas de apoio à construção e
reabilitação de bairros e serviços municipais de habitação. A partir de 1997, há um maior
intervencionismo da autarquia, com o Programa Especial de Realojamento (PER) para
famílias residentes em barracas, ou locais não destinados à habitação. Este programa
permitiu realojar 398 famílias em 6 empreendimentos de habitação social (Coradeiras,
Mataduços, Monte S. Pedro, Azurém, Creixomil e Mesão Frio).
Apresenta-se seguidamente o mapa de localização e identificação destas comunidades
desfavorecidas.
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Figura 20 | Enquadramento territorial das comunidades desfavorecidas

Fonte: GeoAtributo, 2015

3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS
Caracterização geral das freguesias que integram as Comunidades
De acordo com os Censos de 2011 residem nas freguesias onde se encontram inseridas
estas comunidades 38 892 pessoas, representando 24, 59% do total da população do
concelho. Relativamente a 2001 verificou-se um aumento de 3,44% de população residente,
ao contrário do verificado no concelho que perdeu população 0,91% da sua população
relativamente a 2001.

A distribuição por grupos etários da população residente nas freguesias onde se integram
as comunidades referenciadas nesta candidatura, acompanham a tendência observada no
concelho durante a última década, contudo a sua expressão apresenta valores significativos
em alguns dos grandes grupos etários. Efetivamente o decréscimo de população observado
no grupo dos 0 aos 14 anos foi muito menor no grupo das freguesias em causa. Já na faixa
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etária dos 15 aos 24 anos, o decréscimo observado foi mais acentuado nas freguesias do
que no concelho. Nos restantes grupos verificou-se, quer nas freguesias quer no concelho,
um aumento populacional, tendo contudo as freguesias em apreço registado valores mais
significativos.
Quadro 7 | Estrutura etária da população residente das freguesias que integram as comunidades
desfavorecidas
Freguesias das Comunidades
Grupos
Etários

Concelho

2011

Var 01/11 (%)

2011

Var 01/11 (%)

0 - 14

5 594

- 9,91

24 712

-20,91

15 - 24

4 493

- 28,46

19 961

-23,90

25 - 64

23 070

9,87

91 883

7,12

65 e +

5 735

39,63

21 568

32,13

TOTAL

38 892

3,44

158124

- 0,91

Fonte: INE, Censos de 2011

No conjunto de freguesias que integram as comunidades desfavorecidas, residem 14 046
famílias clássicas, representando 26,05% do total de famílias residentes no concelho de
Guimarães.
Quadro 8 | Famílias clássicas integrantes das comunidades desfavorecidas
Ano

Freguesias Comunidades
Desfavorecidas

Concelho

2011

14 046

53 902

Fonte: INE, Censos de 2011

De igual relevância social é o número de famílias a residir em alojamentos familiares sem
outras pessoas. Os censos 2011 referem que nestas freguesias existem 834 famílias, que
representam 7,94% do total de famílias residentes no concelho.
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Quadro 9 | Número de famílias a residir em alojamentos familiares sem outras pessoas
A residir em
alojamentos
familiares sem outras
pessoas

Freguesias

Concelho

834

10 503

Fonte: INE, Censos de 2011

No que diz respeito aos níveis de escolaridade atingidos pelas populações desta área
territorial, verifica-se que a percentagem de população que completou o pré-escolar, o 3º
ciclo, o ensino secundário e o ensino superior apresenta valores mais elevados
relativamente aos valores verificados no concelho. Pelo contrário, no que diz respeito aos
1º e 2º ciclos, os valores registados nas freguesias são inferiores aos registados no concelho.
Quadro 10 | Níveis de escolaridade da população das áreas de comunidades desfavorecidas
2011
Níveis de Ensino
Freguesias

%

Concelho

%

Nenhum

2448

6,12

11847

7,20

Pré-Escolar

955

2,39

3687

2,24

1º Ciclo

11323

28,29

51851

31,53

2º Ciclo

4293

10,59

21162

12,87

3º Ciclo

6699

16,74

27432

16,68

Ens. Secundário

6686

16,70

23786

14,46

Pós-secundário

278

0,69

1043

0,63

Ensino Superior

6210

15,52

17316

10,53

Analfabetos com 10
anos ou +

1132

2,83

6301

3,83

Fonte: INE, Censos de 2011

Ainda na linha de uma caracterização mais geral das freguesias que integram as
comunidades identificadas como desfavorecidas, importa fazer referência a alguns dados
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do setor de atividade económica. Se no concelho é o setor secundário que emprega a maior
parte da população (51,2%), nas freguesias onde se situam as comunidades desfavorecidas
é o setor terciário que absorve 60,72% da população em idade ativaQuadro .
Quadro 11 | População empregada por setor de atividade económica, nas áreas das comunidades
desfavorecidas
2011

Setores
Atividade

Freguesias

Primário

%

Concelho

%

69

0,41

585

0,8

Secundário

6 554

38,88

35 629

51,2

Terciário

10 236

60,72

33 401

48,0

TOTAL

16 859

69 615

Fonte: INE, Censos de 2011

Caracterização das Comunidades
O parque de habitação social existente no Município de Guimarães é constituído por 12
‘bairros’ de habitação social, concentrados maioritariamente na cidade, traduzindo-se num
total de 1842 habitações. Destas, 1643 são propriedade pública e 199 propriedade privada
(alienados pelo Estado na modalidade de propriedade resolúvel).
O parque público de habitação social existente é propriedade do Município de Guimarães,
num total de 493 habitações distribuídas por 29 edifícios, e do IHRU (em número de 1150
fogos) distribuídos por 17 edifícios. No seu conjunto, o parque público de habitação social
do concelho alberga cerca de 6000 pessoas.
Um número significativo das famílias que residem nestes núcleos habitacionais residiam,
aquando do seu realojamento, em condições de habitabilidade classificadas como barracas,
situações abarracadas e/ou locais não destinados à habitação (garagens, anexos, caves,
veículos automóveis, vãos de escada, etc.).
Pese embora a importância da promoção do acesso à habitação para todos, o realojamento
numa habitação social, por si só, não impede que a população residente nestas
comunidades se encontre em situação de exclusão. Na verdade, não se verifica o acesso
pleno ao conjunto de sistemas sociais básicos como o social (a família, a vizinhança, as
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associações culturais e desportivas, o grupo de amigos), o económico (mercado de trabalho,
sistema de proteção social), o institucional (sistema educativo, de saúde, de justiça) e o das
referências simbólicas, o que condiciona o exercício pleno da sua cidadania.
As características da população residente nas comunidades referenciadas confirmam a ideia
de que a situação de pobreza em geral é um fenómeno multidimensional, exigindo, por isso,
uma análise alargada a vários sectores.
O baixo grau de instrução e o parco rendimento da larga maioria das famílias residentes
formam, no seu conjunto, variáveis centrais a ter em consideração no seu estudo, quer no
que diz respeito à sua caracterização, quer no que respeita à análise explicativa. A
população residente nas comunidades desfavorecidas sinalizadas apresenta, no seu
conjunto, baixos índices de escolaridade que importa referir. Na verdade, 5% da população
adulta é analfabeta, 46% possui apenas o 1º ciclo (4ª classe), 22% o 2º ciclo (6º ano), 17% o
3º ciclo (9º ano), 8% o ensino secundário completo e 2% a licenciatura. Estes últimos
representam uma franja da população referente a gerações que nasceram já nestas
comunidades.
Habilitações literárias insuficientes proporcionam trabalho desqualificado e este, por sua
vez, conduz à precariedade salarial. Assim, facilmente se percebe que as famílias que
residem nestas comunidades apresentam rendimentos mensais de baixo valor. Do total da
população identificada, 22% das famílias auferem um rendimento mensal inferior ao valor
do Salário Mínimo Nacional (SMN) e 34% apresentam um rendimento per capita inferior a
€300,00. Estes números revelam-se importantes, uma vez que os parcos rendimentos
traduzem-se em dificuldades no acesso aos bens e serviços que determinam níveis
reduzidos de satisfação das necessidades fundamentais da população. Nesta matéria,
destacam-se as famílias monoparentais (28% dos agregados), especialmente vulneráveis e
em situação de extrema dificuldade económica. Ainda no que concerne à tipificação das
famílias que residem nas comunidades desfavorecidas identificadas, 35% são famílias
nucleares, 20% famílias unipessoais e 8% famílias alargadas.
Neste quadro, não surpreende que um número considerável de agregados familiares
residentes nestas comunidades continue a revelar dificuldades em conseguir manter-se,
pelo seu trabalho, acima de uma margem de rendimentos que lhes permita estar fora da
proteção social do Estado. À data, cerca de 150 famílias são beneficiárias de Rendimento
Social de Inserção (RSI).
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Não se verificando uma presença significativa de famílias imigrantes, as comunidades
delimitadas neste plano integram uma população de etnia cigana, que se fixa em 0,5% do
total da população. Pese embora a inexistência de um estudo que permita uma análise mais
profunda da população cigana, são claras as dificuldades de integração plena nas
comunidades em que residem, bem como no acesso ao emprego. Destaca-se igualmente o
pouco investimento que os agregados familiares fazem no percurso escolar dos mais novos,
em especial do género feminino, sendo muitas as vezes em que as tradições ciganas se
sobrepõe à lei do Estado.
Em matéria de emprego, verifica-se uma situação extremamente difícil para a população
ativa residente. Os níveis de desemprego atingem valores elevados e a perspetiva de
emprego é manifestamente reduzida: 35% da população residente encontra-se em situação
desemprego, sendo que destes 14% recebem subsídio de desemprego e 86% não auferem
qualquer apoio à sua condição de desempregados. Deste modo, facilmente se compreende
que o desemprego, em especial os de longa duração, e o endividamento sejam os grandes
problemas das famílias residentes nestas comunidades, situação que se agravou
significativamente nos últimos anos. Esta conjuntura económica tem vindo a marcar
profundamente as dinâmicas sociais e económicas destas comunidades, potenciando o
risco de desagregação social que o desajustamento entre a oferta e a procura de emprego
provoca. Esta situação representa uma rutura progressiva dos laços socialmente
estruturantes, pela espiral de privações que provoca, potenciando sentimentos de
insegurança, desestruturação da personalidade e desaparecimento de ritmos quotidianos.
Assim, a excessiva taxa de desemprego (na ordem dos 35%) torna-se particularmente
preocupante, uma vez que não se pode falar em desemprego sem falar em exclusão social,
já que este é talvez um dos maiores fatores de exclusão social existentes. O desemprego
provoca um grande impacto na sociedade, originando a pobreza, a perda de status, a perda
de disciplina temporal e de rotina diária e a desagregação da vida familiar, incluindo várias
formas de comportamentos antissocial e, não raras vezes, desviantes.
O percurso de inserção social de cada família é tanto mais longo quanto menos reforçadas
estiverem as suas competências sociais (relacionais, profissionais) e, por outro lado, quanto
menores forem as capacidades inclusivas da comunidade em que se inserem.
Aqui reside porventura um dos grandes desafios do Município no que respeita às suas
comunidades desfavorecidas, aliar o investimento e a preservação do património com uma
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intervenção social assente na complementaridade de esforços que combata e minimize os
efeitos da situação de pobreza e exclusão social. A complementaridade entre as
organizações e o planeamento territorial estruturado, por um lado, e os processos de
economia urbana e gestão urbanística, por outro, as politicas habitacionais urbanas devem
gerar equilíbrios entredois objetivos diferentes: o económico e o social.
A localização periférica de alguns destes núcleos residenciais, aliada à sua homogeneidade
social e económica, potencia a sua segregação em relação ao centro urbano e à cidade. Para
além de físico, o distanciamento destas comunidades é igualmente simbólico, o que
intensifica a diferenciação e a exclusão da cidade relativamente a estes espaços.

Caracterização individualizada das Comunidades Desfavorecidas
Os complexos habitacionais do Município
I. Comunidade de Azurém - localiza-se na freguesia do mesmo nome. Construída em
1997, compõe-se por um edifício com 25 fogos (T2, T3 e T4) e espaços não habitacionais
(lavandarias individuais e garagem com lugares de aparcamento). Residem 25 famílias
(19 nucleares e 6 monoparentais) num total de 81 pessoas realojadas por via de
processos de expropriação municipal. A média de idades é de 45 anos. 37% das famílias
tem um rendimento inferior ao SMN e as atividades profissionais predominantes são
nas áreas têxtil, calçado e construção civil.
Figura 21 | Comunidade de Azurém

www.bingmaps.com
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II. Comunidade de Creixomil - localiza-se na freguesia do mesmo nome. Construída em
2001, compõe-se por um edifício com 72 fogos (T1, T2, T3 e T4) e espaços não
habitacionais (92m2 localizados no r/c para de projetos sociais, garagem para uso de
armazém municipal). Residem 73 famílias, num total de 240 pessoas (44% com idade
inferior a 20 anos e 38% entre os 30 aos 50 anos). Mais 55% da população adulta tem
uma escolaridade até ao 1º ciclo e as atividades profissionais predominantes são nas
áreas têxtil e calçado, limpeza e construção civil. 20% da população está desempregada.
O edifício contém uma Residência Partilhada Masculina (2 famílias unipessoais).
Figura 22 | Comunidade de Creixomil

www.bingmaps.com

III. Comunidade de Mesão Frio - localiza-se na freguesia de Mesão Frio. Construída em
2001, compõe-se por um edifício com 24 fogos (T1, T2, T3 e T4). Residem nesta
comunidade 25 famílias, num total de 98 pessoas. 24% dos residentes é analfabeto e
49% da população tem apenas o 1º ciclo de escolaridade. As atividades profissionais
predominantes são na área da construção civil. A população residente é envelhecida. O
edifício contém uma Residência partilhada masculina (2 famílias unipessoais).
Figura 23 | Comunidade de Mesão Frio

www.bingmaps.com
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IV. Comunidade de Urgeses - localiza-se na freguesia do mesmo nome e é constituída por
3 núcleos residenciais: (1) O Empreendimento Social de Urgezes - construído em 2001
compõe-se por um edifício com 32 fogos (T2, T3 e T4) e espaços não habitacionais
(lavandarias individuais; uma garagem municipal; espaço no r/c destinado a projetos
sociais. Residem nesta comunidade 35 famílias (50% monoparentais) num total de 130
pessoas (42% desempenha profissões na área fabril e 18% estão desempregados. O
edifício contém duas Residências Partilhadas masculinas (5 famílias unipessoais); (2) O
Bairro Municipal de Urgezes localizado na freguesia de Urgezes - Construído na década
de 60, compõe-se por 67 casas (T2 e T3). Residem nesta comunidade 67 famílias, num
total de 186 pessoas (40% com idade superior a 50 anos e mais de 50% estão reformado.
A atividade profissional predominante é na área dos serviços; (3) O Prédio de Habitação
Coletiva - construído em 1975, compõe-se por 8 fogos onde residem 24 pessoas. O
edificado encontra-se em mau estado de conservação, necessitando de obras de
recuperação urgentes.
Figura 24 | Comunidade de Urgezes (edifício)

www.bingmapas.com
Figura 25 | Comunidade de Urgezes (bairro)

www.bingmapas.com
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V. Comunidade de Mataduços - localiza-se na freguesia de Ferme ntões. Construída em
2001, compõe-se por 60 fogos (T2,T3 e T4.) e um espaço não habitacional (T4 - centro
de recursos). Residem nesta comunidade 64 famílias (38% são monoparentais
femininas), num total de 250 pessoas (11% são reformados e 27% estão
desempregados). As atividades profissionais predominantes são nas áreas fabril (30%),
limpeza e construção civil (12%). Cada família possui um talhão de terreno para horta
ou jardim. Existem 2 Residências Partilhadas (masculina e feminina) para 6 famílias
unipessoais.
Figura 26 | Comunidade de Mataduços

www.bingmaps.com

VI. Comunidade de Monte S. Pedro - localiza-se na freguesia de Fermentões. Construída
em 2001, compõe-se por 2 edifícios com 39 fogos (T2, T3 e T4) e por espaços não
habitacionais (43,8 m2 para projetos sociais, um ringue desportivo e um parque infantil).
Residem nesta comunidade 39 famílias num total de 180 pessoas com média de 45 anos.
Mais de metade da população adulta não terminou o 1º ciclo de escolaridade. As
atividades profissionais predominantes são nas áreas fabril e da restauração.
Figura 27 | Comunidade de Monte S. Pedro

www.bingmaps.com
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VII. Comunidade de Coradeiras - localiza-se na freguesia de Fermentões. Construída em
2002-2003 compõe-se por 98 fogos (T2, T3 e T4) e espaços não habitacionais (ringue
desportivo; centro de recursos -T4). Previsto um parque infantil e um parque geriátrico
de manutenção. Residem nesta comunidade 99 famílias (25 são beneficiárias de RSI),
num total de 400 pessoas (30% desempregadas). A atividade profissional predominante
é nas áreas fabril e da construção civil. Registam-se focos de delinquência juvenil e a
comunidade envolvente tem uma imagem negativa do empreendimento.
Figura 28 | Comunidade de Coradeiras

www.bingmaps.com

O parque habitacional do IHRU
I. Comunidade da Nossa Senhora da Conceição - localiza-se na freguesia de Azurém.
Construída na década de 70 compõe-se por quatro edifícios com 579 fogos (T1, T2, T3,
T4 e T5) e dez espaços não habitacionais. Nesta comunidade prevalecem agregados com
dois elementos, na maioria casal em idade não ativa sem dependentes e beneficiário do
sistema de pensões. Segundo dados do GIP/IEFP, do total da população em idade ativa
da freguesia de Azurém, 14,3% dos desempregados residem aqui.
II. Comunidade de Atouguia - localiza-se na freguesia de S. Paio. Construída na década de
70, compõe-se por 11 edifícios com 377 fogos (T1, T2, T3, T4 e T5) e 20 espaços não
habitacionais. Nesta comunidade concentra-se a comunidade cigana do concelho, sendo
contudo um número minoritário no total da população. Segundo dados do GIP/IEFP, do
total de inscritos na freguesia de S. Paio, 30,5% residem nesta Comunidade. Um grande
número de agregados familiares tem empregos precários ou práticas de trabalho
atípicas, com abaixo do SMN. Muitas famílias estão desempregadas recentemente e
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subsistem dos apoios da Segurança Social. Dados da Segurança Social/GAAS do n.º
residentes na freguesia de S. Paio, 53% beneficiários da RSI residem nesta Comunidade.
III. Comunidade de S. Gonçalo - localiza-se na freguesia de S. Paio. Construída na década
de 70, compõe-se por um edifício com 80 fogos (T1, T2, T3, T4) e 20 espaços não
habitacionais. A maioria da população é composta pelos primitivos arrendatários,
sendo, por isso, mais envelhecida que nos restantes núcleos residenciais pertencentes
ao IHRU.
Figura 29 | Conjunto parque habitacional cidade

www.bingmaps.com

IV. Comunidade da Emboladoura - localiza-se na freguesia de Gondar. Construída no início da década
de 80, compõe-se por 6 edifícios com 249 fogos (T2, T3, T4 e T5) e 20 espaços não habitacionais.
Segundo dados do GIP/IEFP, do total do n.º dos desempregados não subsidiados residentes na
freguesia de Gondar, 23% residem aqui. A população apresenta vulnerabilidades (pobreza,
desemprego, baixo nível de escolaridade, situações pontuais de alcoolismo e toxicodependência).
O edificado tem uma localização periférica e encontra-se em mau estado de conservação.
Figura 30 | Comunidade da Emboladoura

www.bingmapas.com
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3.3. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES
Apesar do realojamento numa habitação social, a população residente nestas comunidades
continua sem acesso pleno ao conjunto de sistemas sociais básicos como o social
(associações culturais e desportivas), o económico (mercado de trabalho, proteção social),
o institucional (sistema educativo, saúde, justiça) e o das referências simbólicas, o que
condiciona o exercício pleno da sua cidadania.
O baixo grau de instrução e o parco rendimento da maioria das famílias são variáveis a ter
em consideração para a sua caracterização e para a sua análise explicativa. A população das
comunidades sinalizadas apresenta baixos índices de escolaridade, sendo 5% da população
adulta analfabeta, 46% possui o 1º ciclo; 22% o 2º ciclo, 17% o 3º ciclo, 8% o ensino
secundário completo e 2% a licenciatura. Estes 2% referem-se a uma franja da população
que nasceu já nestas comunidades. A comparação destes valores com os registados nas
freguesias onde se inserem estas comunidades acentua o seu baixo nível de escolaridade.
Efetivamente, a população adulta analfabeta é de 2,83%, possuindo o 1º ciclo, 28,29% e o
2º ciclo 10,59%. Este diferencial acentua-se nos níveis de escolaridade mais elevados onde
nas freguesias 16,7% da população tem o ensino secundário completo e 15,52% o ensino
superior, (Censos 2011).
As famílias apresentam rendimentos mensais baixos. 22% das famílias auferem um
rendimento mensal inferior ao Salário Mínimo Nacional (SMN) e 34% apresentam um
rendimento per capita inferior a €300,00. Estes números são importantes, porque
determinam níveis reduzidos de satisfação das necessidades, destacando-se aqui as famílias
monoparentais (28% dos agregados), especialmente vulneráveis e em situação de extrema
dificuldade económica. Um número considerável de agregados familiares (35% são
nucleares, 20% são unipessoais e 8% são famílias alargadas) residentes nestas comunidades
revela dificuldades em conseguir manter-se pelo seu trabalho, acima de uma margem de
rendimentos que lhes permita estar fora da proteção social do Estado. À data, cerca de 150
famílias são beneficiárias de Rendimento Social de Inserção (RSI) e 62 pessoas receberam
subsídios ao abrigo de regulamentos municipais.
Não se verificando uma presença significativa de famílias imigrantes, as comunidades
delimitadas neste plano integram uma população cigana de 0,5% do total da população.
Apesar da inexistência de um estudo que permita uma análise mais profunda da população
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cigana, são claras as dificuldades de integração plena nas comunidades em que residem,
bem como no acesso ao emprego. Destaca-se igualmente o pouco investimento que fazem
no percurso escolar dos mais novos, em especial do género feminino, sendo frequente a
tradição cigana sobrepor-se à lei do Estado.
Em matéria de emprego, os níveis de desemprego atingem valores elevados e a perspetiva
de empregabilidade é reduzida: 35% da população está desempregada, da qual apenas 14%
recebe subsídio de desemprego e 86% não aufere qualquer apoio. O desemprego e o
endividamento são os grandes problemas das famílias residentes nestas comunidades,
situação que se agravou nos últimos anos. Esta situação potencia o risco de desagregação
social e representa uma rutura progressiva dos laços estruturantes, pela espiral de
privações que provoca, potenciando sentimentos de insegurança, desestruturação da
personalidade e desaparecimento de ritmos quotidianos. Assim, a esta taxa de desemprego
torna-se preocupante, porque provoca pobreza, perda de status, de disciplina temporal e
de rotina diária e a desagregação da vida familiar, incluindo formas de comportamentos
antissociais e desviantes.
Pela análise realizada pode afirmar-se que a população destas comunidades apresenta
problemas específicos que decorrem dum círculo vicioso de pobreza assente em níveis
elevados de desemprego de longa duração, em empregos precários e pouco qualificados,
em baixos níveis de escolaridade, em contextos familiares e sociais desestruturados e em
quadros de saúde muito debilitados onde são frequentes as doenças crónicas que afetam a
população em idade ativa e, em particular, as pessoas com deficiência e as pessoas idosas.
As problemáticas apresentadas são especialmente graves nas minorias étnicas, que têm
uma representação significativa nestas comunidades.
A concentração populacional nestas comunidades, em aglomerados bem delimitados e com
características físicas e espaciais muito homogéneas, favorece o desenvolvimento de uma
imagem adversa por parte das comunidades externas a estes territórios, com estigmas
associados à residência, avolumados pelas próprias populações residentes que muitas vezes
assumem comportamentos desafiadores, criando-se naturalmente um ambiente hostil em
volta destas comunidades que tem implicações diretas na baixa autoimagem.
A falta de rendimentos por parte de grande parte da população, associada ao facto do seu
edificado ser gerido por entidades públicas e municipais, dificulta a sua requalificação em
tempo útil, favorecendo a sua degradação. Algumas comunidades não estão dotadas de
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espaços verdes e de lazer, e de serviços sociais, para o bem-estar dos seus residentes. A
habitação social deve, assim, demonstrar uma dupla capacidade, quer na construção de um
espaço relacional, quer na possibilidade de uma apropriação social desse espaço. Para além
do impacto social que a preservação do edificado destas comunidades terá, a adoção de
estratégias de reabilitação com implementação da eficiência energética irão conferir
melhores condições de habitabilidade e de conforto. Tendo o parque de habitação social
sido construído entre as décadas de 70 e 90, é reconhecida a falta de durabilidade e
qualidade dos edifícios, com efeitos visíveis de degradação construtiva, urbana e social.

3.4. POLÍTICA SOCIAL MUNICIPAL E PROJETOS SOCIAIS EM CURSO NAS COMUNIDADES
As grandes opções do município inscritas no Plano e Orçamento para a área social
privilegiam o combate à pobreza e à exclusão social e a promoção de políticas na área do
desenvolvimento social através do reforço da cooperação institucional, numa lógica de
rede, potenciando soluções e respostas eficazes e de proximidade. Estas opções estão
vertidas e reforçadas no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo do
Concelho de Guimarães 2015-2020 (PDSI2015-2020), que apontam para a construção dum
concelho inclusivo, com acesso universal dos residentes ao bem-estar, ao trabalho e à
participação cívica, independentemente das suas características pessoais e do contexto
social onde se inserem.
Este plano consubstancia-se através do desenvolvimento de dois eixos: a capacitação para
a inovação e o desenvolvimento do território. O primeiro apela para a construção e partilha
do conhecimento entre as instituições, as comunidades e as populações numa perspetiva
de construção do conhecimento, assegurando que, serviços e cidadãos estejam munidos de
recursos que proporcionem processos de inovação e de mudança social. O segundo
perspetiva-se em três domínios: o bem-estar social; a promoção das necessidades humanas
e de emprego e a requalificação da oferta de equipamentos e serviços. O primeiro,
estrutura-se pelo desenvolvimento de projetos de prevenção social, pelo incentivo ao
trabalho em rede e pelo apoio à auto-organização dos indivíduos e pelo desenvolvimento
de dispositivos de emergência social que respondam com eficácia às necessidades das
populações mais carenciadas ou em situação de rotura social. O segundo domínio decorre
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da promoção de políticas sociais locais que favoreçam o desenvolvimento de condições
logísticas e técnicas que propiciem a criação de emprego e de pequenos negócios por parte
dos cidadãos em situação critica e que apresentam maior dificuldade em ultrapassar o
círculo vicioso da pobreza e por último, pela implementação de novos serviços e
equipamentos que respondam às necessidades sentidas pelos cidadãos e que respondam
aos novos problemas sociais com que a rede social se confronta.
Atentando à intervenção específica nas comunidades abrangidas por este instrumento de
programação, constata-se que existe um conjunto alargado de projetos sociais (uns em
curso, outros em fase candidatura) que têm vindo a ser implementados nestas
comunidades por várias entidades, e que a seguir apresentamos por área de Intervenção.

1.

No apoio às Crianças e Jovens:

Projeto CSI-ESCOLHAS - promove a aquisição e consolidação de competências pessoais e
sociais estruturantes nas crianças, nos jovens, nos seus familiares e na própria comunidade
residente nas Comunidades da Cidade, contribuindo para a formação de identidades
singulares plenamente integradas na sociedade.
Apoio ao Estudo: espaço de acompanhamento ao estudo a crianças e jovens
Projeto QI’s – promover o sucesso escolar e o desenvolvimento psicossocial. Parceria com
a Universidade do Minho.
Gabinete de atendimento psicológico e acompanhamento escolar - garante o
acompanhamento psicológico a adultos e, em articulação com as escolas e famílias, das
crianças e jovens.
Programas de Férias Letivas – atividades lúdico-pedagógicas nos períodos de férias letivas.

2.

No apoio à Família e Comunidade:

GAAS – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social - Protocolo Rendimento
Social de Inserção (RSI) - resposta social integrada, sistemática e pluridireccionada da
Segurança Social (ISS,IP).
Banco Social - partilha de alimentos e outros bens, fomenta a solidariedade humana e a
coesão social do concelho, melhorando as condições de vida das populações mais
desfavorecidas.
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Centro de Recursos de Coradeiras e Mataduços - Permite intervir com as famílias
residentes em diferentes áreas. Equipado com recursos informáticos e acesso à internet,
realiza workshops, sessões de leitura, de requisição de livros, atividades desportivas e
culturais, entre outros.
Projeto ABC do Animal – promove medidas de saúde pública junto das famílias com animais
domésticos (vacinação, registos obrigatórios, cuidados de higiene, conduta animal).
Apoio Social Municipal- Apoios em situações de emergência social, apoios sociais diversos
e apoios à habitação. Assentam em regulamentos municipais e a sua verba está prevista no
orçamento da Câmara Municipal.
Gabinete de Consulta Jurídica - protocolo a Ordem dos Advogados, para assegurar o apoio
jurídico a pessoas que por insuficiência económica, não possam contratar os serviços de
consulta prestados por advogados.
EIM - Espaço Informação Mulher - serviço que promove A igualdade de oportunidades e
ações preventivas para diminuir desigualdades. Acompanha processos de situações de
violência doméstica.

3.

No apoio ao Emprego:

GIP – Gabinete de Inserção Profissional - apoia jovens e adultos na procura de emprego,
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho.
Projeto Supera-te – apoia jovens entre os 17 e os 30 anos, na procura de emprego.
No apoio a Pessoas Idosas:
Ginástica Sénior – atividade física semanal para residentes com mais de 55 anos de idade.
Programa Guimarães 65+ - Programa interinstitucional para prevenir o isolamento e as
situações de negligência das pessoas idosas do concelho.

4.

No apoio ao exercício da Cidadania:

Projeto Associa-te – promoção da participação cívica e associativa e apoio técnico à criação
e gestão de associações de moradores e associações juvenis.
Carta da Cidadania Infanto-Juvenil – constrói de forma participada um documento de
definição estratégica da promoção dos direitos das crianças e dos jovens no Município de
Guimarães
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Apresenta-se em Anexo uma Ficha com informações mais detalhada de cada um destes
Projetos.

3.5. INTERVENÇÃO PAICD: OBJETIVOS E QUADRO DE INVESTIMENTOS
O Município de Guimarães projeta uma política social de habitação, não limitando a sua
intervenção à dimensão urbanística e financeira do património. Intervindo nas várias
frentes que influem o bem-estar dos indivíduos, é possível trabalhar no sentido de alcançar
uma inclusão social das famílias destas comunidades. Considerando a oportunidade da
presente candidatura urge intensificar a intervenção social nestas comunidades
envolvendo-as e permitindo que as intervenções físicas diretas a efetuar no terreno
concorram de uma forma visível e imediata para que as populações se sintam integradas no
processo de desenvolvimento de um concelho, e que o seu município os inclui num
processo de inovação e modernização.
O município congregou esforços junto das instituições da sua Rede Social para apresentação
de uma candidatura aos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3ª Geração). A
efetivação desta candidatura, que se encontra em apreciação por parte da entidade gestora
do Programa, permitirá responder às orientações estratégicas do PDS 2015-2020 e também
às necessidades destas comunidades, designadamente através duma atuação integrada nas
áreas do emprego, formação, qualificação; da intervenção familiar e parental preventiva da
pobreza infantil e na capacitação da comunidade e das instituições, sendo as comunidades
alvo da presente candidatura, um dos públicos preferenciais deste projeto. No Anexo 3
referem-se as ações previstas em cada um dos eixos referidos.
Está em preparação pelo Município candidaturas às Prioridades 9.1, com os Contratos de
Emprego Inserção, o Programa Intermunicipal de Cultura para Todos, o Programa
Intermunicipal de Apoio ao Voluntariado; à prioridade 9.4 com o Programa intermunicipal
Idade+; à Prioridade 9.7 para Investimento em Infraestruturas sociais, e à Prioridade 10.1
com um plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar do Ave.
A estratégia definida pelo município apresenta-se em coerência com as prioridades de
política social e urbana estando planeadas diversas ações imateriais de cariz social,
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nomeadamente projeto inseridos nos PI 9.1, 9.4, 9.7 e 10.1. e que complementam as
intervenções materiais a realizar. Deste modo, o plano de ação do PAICD propõe a:
1) Requalificação do espaço público com o objetivo de melhorar a imagem das
comunidades;
2) Requalificação do edificado, de modo a proporcionar melhores condições de vida;
3) Requalificação dos equipamentos sociais, numa interação entre a comunidade e
os serviços de apoio;
4) Integração e aproximação às comunidades no restante território, para diminuir a
exclusão social e física, existente.

A estratégia de intervenção quer a nível municipal, quer a nível intermunicipal, centra-se
em programas de promoção ao emprego, ao combate ao insucesso escolar e ao apoio às
pessoas idosas, valorizando a inclusão cultural o voluntariado.
A tabela que se segue apresenta os projetos sociais (em curso e em candidatura)
circunscritos à área territorial em análise e que são a resposta às necessidades que foram
descritas neste documento.
Para cada projeto referido na coluna dos investimentos imateriais anexa-se uma ficha com
informação mais detalhada.

Quadro 12 | Comunidades / investimentos

Complexos Habitacionais

PARQUE HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

Comunidade de Azurém

Comunidade de Creixomil

Investimentos Imateriais

Investimentos Físicos

CLDS; Banco Social; GAAS RSI; Apoio
Jurídico; EIM; GIP; GMR 65+; Carta da
Cidadania Infanto-Juvenil

Reabilitação do edificado
habitacional

ABC do Animal; Gabinete de psicologia
e Acompanhamento Escolar; Atividade
Desportiva Sénior; Educação parental;
Programa Férias Letivas; Projeto
“Supera-te”

Criação e requalificação de espaço
público

ABC do Animal; Gabinete de psicologia
e Acompanhamento Escolar; Atividade
Desportiva Sénior; Educação parental;
Programa Férias Letivas; Projeto
“Supera-te”

Refuncionalização de espaços

Espaços comunitários
Equipamentos
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Comunidade de Mesão Frio

ABC do Animal; Gabinete de psicologia
e Acompanhamento Escolar; Atividade
Desportiva Sénior; Educação parental;
Programa Férias Letivas; Projeto
“Supera-te”

Comunidade de Urgeses

ABC do Animal; Gabinete de psicologia
e Acompanhamento Escolar; Atividade
Desportiva Sénior; Educação parental;
Programa Férias Letivas; Projeto
“Supera-te”

Comunidade de Mataduços

ABC do Animal; Centro de Recursos;
Gabinete de psicologia e
Acompanhamento Escolar; apoio ao
Estudo; Atividade Desportiva Sénior;
Educação parental; Programa Férias
Letivas; Projeto “Crescer”; Projeto
“Supera-te”

Comunidade de Monte S. Pedro

ABC do Animal; Centro de Recursos;
Gabinete de psicologia e
Acompanhamento Escolar; Apoio ao
Estudo; Atividade Desportiva Sénior;
Educação parental; Programa Férias
Letivas; Programa de Promoção
Cognitiva QI; Projeto “Supera-te”

Comunidade de Coradeiras

ABC do Animal; Centro de Recursos;
Gabinete de psicologia e
Acompanhamento Escolar; Apoio ao
Estudo; Atividade Desportiva Sénior;
Programa Férias Letivas; Educação
parental; Projeto “Supera-te”

PARQUE HABITACIONAL DO IHRU

CLDS; CSI; Banco Social; GAAS RSI;
Apoio Jurídico; EIM; GIP; GMR 65+;
Carta da Cidadania Infanto-Juvenil

Comunidade Nossa Senhora da Conceição

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; Apoio
Social; Apoio Jurídico; Espaço
Informação Mulher; GIP; Guimaraes
65+; Carta da Cidadania Infanto-Juvenil

Comunidade de Atouguia

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; Apoio
Social; Apoio Jurídico; Espaço
Informação Mulher; GIP; Guimaraes
65+; Carta da Cidadania Infanto-Juvenil

Comunidade de S. Gonçalo

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; Apoio
Social; Apoio Jurídico; Espaço
Informação Mulher; GIP; Guimaraes
65+; Carta da Cidadania Infanto-Juvenil

Comunidade da Emboladoura

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; Apoio
Social; Apoio Jurídico; Espaço
Informação Mulher; GIP; Guimaraes
65+; Carta da Cidadania Infanto-Juvenil
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3.6. CONCLUSÃO
Porque, na verdade, se a cidade é o suporte, a história o contexto e a comunidade a sua
expressão, é nas pessoas que se encontra a verdadeira razão de ser e existir a cidade… que
só existe, porque existem pessoas!”
Intervir sobre comunidades que, por uma razão ou outra, aparenta uma velocidade de
integração e dinamização urbana mais lenta e de difícil desenvolvimento é, pois, chave para
a construção de um território melhor, de todos e para todos!

Remete-se para anexo a consulta do quadro dos investimentos a desenvolver (ver Ficha
Síntese PAICD e Anexo PAICD).
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D. PRIORIDADES DE INVESTIMENTO E RESULTADOS
ESPERADOS
1. IDENTIFICAÇÃO DAS PRIORIDADES DE INVESTIMENTO A MOBILIZAR
Em coerência com toda a estratégia e objetivos delineados para Guimarães, a fixação do
investimento em três eixos prioritários afigura-se tal natural quanto necessária. A saber:
mobilidade, reabilitação urbana e comunidades desfavorecidas.
Estes são os grandes eixos de atuação, envolvendo assim o núcleo central da vida urbana:
as pessoas, o suporte físico e edificado da vida quotidiana, as deslocações que permitem as
interações entre as pessoas.
Na correspondência destes três eixos, identificam-se três prioridades de investimento
associadas ao desenvolvimento urbano sustentável:
1.

P.I 4.5 – promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de
território, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade
urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a
atenuação;

2.

P.I. 6.5 – adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a
revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas,
incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas
de redução do ruído;

3.

P.I. 9.8 – concessão de apoio à regeneração física, económica e social das
comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.

Sobre a P.I.4.5, genericamente associada à mobilidade, a estratégia de atuação
fundamenta-se na diversificação dos modos de transporte e na respetiva correspondência
a modelos menos poluentes e mais amigos de um ambiente urbano de qualidade. Ganha
particular destaque o favorecimento de bicicleta e pedonalização em complemento com
forte ação sobre o transporte público e criação de condições para uma grande redução da
dependência automobilística.
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Igualmente, destaca-se a abrangência territorial da intervenção e a sua natureza global,
contemplando não só ação física como também estudos e planos com implicação direta na
caraterização e qualificação do espaço público e qualidade de vida: ar, ruído, entre outros
Como tal, fixam-se cinco medidas dominantes:
1.

(1A) criação de uma rede de percursos partilhados;

2.

(1B) materialização de uma acessibilidade para todos no espaço público e
edificado;

3.

(1C) reforço da atratividade e eficiência do transporte público;

4.

(1D) mobilidade de combustão para mobilidade elétrica;

5.

(1E) Transferência modal / interoperabilidade.

Sobre a P.I.6.5, diretamente relacionada com a reabilitação do espaço territorial
transformado, seja exterior e livre, seja interior e edificado, estrutura-se em função de uma
atuação generalizada no espaço público e na requalificação e reabilitação assertiva do
edificado relevante, possibilitando a consolidação e alargamento de um processo de
regeneração urbana há muito (bem) experimentado em Guimarães.
Em complemento, e no reconhecimento da importância da economia no panorama urbano
do concelho, identifica-se uma atuação sobre a economia, favorecendo estruturas
edificadas alargadas onde a partilha e rentabilização de sinergias poderão ser desenvolvidas
em larga escala.
Cinco grandes medidas são propostas para esta prioridade:
1.

(2A) reforçar e concluir a regeneração urbana da cidade;

2.

(2B) promover a atratividade e centralidades urbanas das áreas centrais históricas
das vilas;

3.

(2C) reverter o processo de degradação e abandono de zonas industriais
existentes;

4.

(2D) qualidade ambiental do espaço urbano;

5.

(2E) reabilitação de edifícios habitacionais, comerciais, de serviços ou industriais
abandonados inseridos em Arus.

Neste eixo, assume particular relevo a assunção da figura de “área de reabilitação urbana”
como ferramenta de trabalho estrutural, funcionando como mecanismo de alavancagem,
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âncora de investimento e compromisso, na construção de um documento de planeamento,
gestão e comunicação central para a coerência da intervenção a realizar.
Não só porque garante um conjunto de opções e objetivos equitativos para todo o concelho,
mas também salvaguarda a defesa da especificidade de cada área, estas áreas de
reabilitação urbana constituem base de trabalho incontornável para a prossecução de uma
reabilitação urbana que se deseja, cada vez mais, inata à própria cidade.
Sobre a P.I. 9.8, resulta clara uma dupla constatação de investimento: atuar sobre o suporte
físico habitacional das comunidades desfavorecidas, aumentando não só a respetiva
qualidade de vida como a afetividade dos habitantes com o espaço onde residem; articular
esta intervenção física com um conjunto de medidas de índole social associadas ao
incremento de ferramentas e mecanismos de melhoria do desempenho social e cultural das
mesmas comunidades.
De forma global, desenham-se cinco medidas:
1.

(3A) valorização e atuação integrada em conjunto habitacional de gestão
partilhada;

2.

(3B) valorização e atuação integrada em bairros habitacionais de gestão municipal;

3.

(3C) valorização urbana de empreendimentos habitacionais;

4.

(3D) plano integrado de animação e comunicação: somos cidade;

5.

(3E) reabilitação de edifícios integrados em comunidades desfavorecidas.

Entre a conjugação de temas incontornáveis na cidade, associação de diferentes atores que
interagem sobre a cidade, apelo a diversos mecanismos de alavancagem física e financeira,
envolvendo todos e toda a “cidade”, desenha-se um programa de ação alargado na
construção de um bem comum: um ambiente urbano de excelência.

2. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Ao definir como grande ambição a construção de um AMBIENTE URBANO de excelência,
Guimarães persegue continuadamente a construção de um território das e para as pessoas,
um território sustentável (porque garante e alimenta tudo aquilo que é exigível ao mesmo)
e enriquecido (acrescentando qualidade que, no futuro, se chamará património). Dir-se-á
que, assim, Guimarães persegue a satisfação das pessoas e a sustentabilidade do território
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numa relação tão natural quanto fundamental: é sobre o território que as pessoas
interagem; é sobre o território que as pessoas se renovam.
Como tal, importa garantir um território sustentável – ou seja, um território que funciona,
eficaz e eficientemente, hoje e amanhã – e a satisfação das pessoas já que são elas o
elemento central de todo o sistema em presença.
Por isto mesmo, as grandes metas traçadas correspondem ao efetivo incremento da
satisfação das pessoas sobre o território que habitam e a criação de condições edificatórias,
seja em espaço público, seja em estrutura construída, de desempenho qualificado, hoje e
amanhã, materializando decisivamente um “território mais limpo, amigo e afetivo”.
O espaço público é elemento comum a todos os projetos já que o mesmo é a grande
expressão e palco de atuação da comunidade, atravessando, ora de forma mais direta, ora
de forma mais diluída, todos os projetos e ações.
Ao nível da mobilidade, a atuação centra-se no fomento dos modos suaves de transporte e
deslocação com repercussão direta na disponibilização de mais espaço para o peão,
melhores condições de circulação ciclável, mais valorizado e qualitativo o ar e ambiente
acústico do espaço público.
Ao nível do edificado, apoia-se a reabilitação do já construído, daquilo que foi legado pelo
passado e revela condições de existir e persistir na valorização patrimonial, identitária e
afetiva com impacto direto - acredita-se – na satisfação das pessoas.
Ao nível das comunidades desfavorecidas, alia-se a intervenção social com a requalificação
do espaço exterior, envolvente aos núcleos residenciais, numa ação que extravasa, em
muito, a simples reabilitação física, abrangendo e centrando-se numa efetiva integração
destas comunidades na vida e dinamismo da cidade.
No fundo, trata-se tão só de mais um passo no processo de regeneração urbana de
Guimarães. A experiência mostra que um espaço público requalificado eleva o grau de
satisfação das pessoas; a experiência demonstra que um espaço público de circulação viária
e aparcamento disciplinado, disponível para o peão e bicicleta, produz um ambiente urbano
cada vez melhor; a experiência confirma que, atuando sobre as comunidades
desfavorecidas, tratando p espaço envolvente e edificado dos bairros com a mesma atenção
e cuidado da restante cidade, é dado passo fundamental para uma (melhor) integração das
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comunidades na vida da cidade e respetivo envolvimento no seu quotidiano social,
económico, desportivo, cultural que a mesma regista.
A satisfação contínua e aprofundada das pessoas sobre o seu território é condição primeira
de atuação municipal e deste plano. As ações dominantes deste plano são centradas no
espaço público, palco de excelência da vida comunitária.
A conjugação e rentabilização destas duas realidades produzem uma terceira realidade,
objetivo maior deste plano: construir um AMBIENTE URBANO de excelência!
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E. MODELO DE GOVERNAÇÃO
1. EXPERIÊNCIA DO PROMOTOR MA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS/ ESTRATÉGIAS
Uma ação (que se sabe longa e continuada no tempo) eficaz (no sentido de se fazer o que
tem de ser feito) e eficiente (de modo a fazer bem feito o que se faz) e, em simultâneo,
coerente e estruturada nos seus estratégia e objetivos, é o objetivo que qualquer estrutura
municipal de gestão e transformação do território persegue como resposta aos desafios e
necessidades da sua atividade.
Por muito mérito e qualidade que as ideias e ações de atuação sobre o território revelem,
as mesmas terão as suas hipóteses de sucesso substancialmente reduzidas caso não
estruturadas e articuladas em nome não só dos objetivos estratégicos que se pretendem
atingir (a qualificação e dinamização da atividade desenvolvida sobre o território) mas
também das suas condicionantes financeiras e meios operacionais para desenvolver e
concluir todo o processo.
Como tal, e para o sucesso desta atividade, importa fixar três campos determinantes para
o respetivo sucesso:
1.

Planeamento, elegendo, desenvolvendo e objetivando ações e medidas a realizar
coerentes com a estratégia e objetivos delineados;

2.

Recursos, reunindo as condições e meios financeiros, técnicos e humanos
necessários e ajustados à complexidade e dimensão da atividade a desenvolver;

3.

Operacionalidade ao nível da efetiva disponibilidade e experiência administrativa
e processual capaz de assegurar os mecanismos de registo, controlo,
monitorização e “construção processual” de todas essas ações e medidas bem
como as necessárias articulações e coordenação entre a decisão e a execução,
entre quem decide, quem coordena, quem acompanha e quem executa e avalia.

Centrando-se o presente documento na terceira componente – operacionalidade (já que é
a esta que respeita dominantemente a capacidade (no caso) do Município em desenhar,
construir e executar planos e estratégias de atuação territorial) – importa, numa primeira
fase, avaliar criticamente a experiência e o registo passado de Guimarães nesta temática
bem como o “lastro deixado” que, seguramente, muito condicionará positivamente e
enriquecerá a prática futura.

Candidatura ao Aviso EIDT-99-2015-03
GUIMARÃES
AGOSTO 2015
88

Há muito que o Município de Guimarães conhece um percurso paralelo a todos os quadros
comunitários, apresentando positivamente candidaturas e gerindo justamente os
respetivos projetos no alcance de resultados que, hoje, se julgam consensualmente muito
favoráveis ao município.
Uma análise ao período mais recente, referenciado ao denominado QREN – quadro de
referência estratégica nacional – resulta na constatação da capacidade de Guimarães em
responder aos desafios dos vários programas operacionais então em vigor, capacidade essa
sintetizada em 71 candidaturas que configuram um valor de FEDER / FSE de €
56.312.988,72, para um valor de investimento elegível aprovado (global) de €
74.729.556,37 e uma distribuição por programa operacional (seja regional, temático ou
nacional):
POPH – programa operacional potencial humano
1.

11 Candidaturas

2.

Valor Investimento Elegível Aprovado: 1.548.678,89€

3.

FSE: 628.164,00€

PO NORTE – programa operacional região Norte
1.

53 Candidaturas

2.

Valor Investimento Elegível Aprovado: 50.911.723,19€

3.

FEDER: 40.919.233,48€

POVT – programa operacional valorização territorial
1.

3 Candidaturas

2.

Valor Investimento Elegível Aprovado: 21.036.370,88€

3.

FEDER: 14.079.398,64€

PRODER – programa desenvolvimento rural
1.

2 Candidaturas

2.

Valor Investimento Elegível Aprovado: 113.450,00€

3.

FEDER: 78.195,00€

COMPETE – programa operacional fatores de competitividade
1.

2 Candidaturas

2.

Valor Investimento Elegível Aprovado: 1.129.333,41€
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3.

FEDER: 607.997,60€

Traduzindo uma variedade temática de candidaturas, à qual corresponde um conjunto de
diferentes tramitações processuais, diversas abordagens metodológicas, financeiras e
administrativas, destaca-se em todo este processo a gestão de duas parcerias para a
regeneração urbana que o Município de Guimarães materializou: a parceria para a
regeneração urbana de Couros / projeto Campurbis que envolveu um investimento
inicialmente estimado próximo de € 10.000.000,00, sete projetos dominantes (que
reportaram a edificado existente e novo, espaço público e ações imateriais de envolvimento
da população e conhecimento histórico e sociológico da zona de intervenção) e a
constituição de parcerias com sete entidades externas, destacando-se a Universidade do
Minho, a Venerável Ordem de Terceira de S. Francisco e a Associação Comercial e Industrial
de Guimarães (ACIG); a parceria para a regeneração urbana do centro histórico de
Guimarães, a qual envolveu um investimento inicialmente estimado superior a €
9.000.000,00, seis projetos dominantes e a constituição de uma parceria com quatro
entidades das quais se destaca o Ministério da Cultura (através do Instituto de Museus e
Conservação).
Igualmente, destaca-se a plataforma das artes – inserida no programa operacional de
valorização do território – bem como o laboratório da paisagem e a casa da memória, todos
estes processos que implicaram forte investimento, abrangente gestão e coordenação
processual e o envolvimento de vários parceiros não só para a construção como também, e
fundamentalmente, para a respetiva exploração.
Abrangendo temáticas muito diversas, desde o edificado e espaço público a questões
imateriais e de envolvimento cultural e populacional, Guimarães demonstrou ao longo de
todo este percurso a capacidade de gerar uma estrutura interna suficientemente sólida e
consolidada para analisar e selecionar, organizar e estruturar, executar e monitorizar, numa
resposta que se julga inequivocamente positiva às exigências dos quadros comunitários que
foi encontrando.
Porque assim foi e é, é esta estrutura, de alguma forma ajustada e melhorada no sentido
do seu ajustamento específico à gestão de um plano igualmente de elevada especificidade
que Guimarães agora replica e que se acredita capaz de gerir com probidade a concretização
do plano em causa.
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Importa ainda salientar a experiência que Guimarães encerra em processos como o
URBCOM e programa POLIS (fase dedicada às cidades classificadas como património
Cultural da Humanidade) bem como a liderança que hoje se afirma de Guimarães na
liderança de projetos e candidaturas de âmbito europeu (como ocorre, neste momento, no
âmbito das smart cities com o consórcio de “smart cities milenares e do qual fazem parte
mais duas cidades europeias classificadas como Património Cultural da UNESCO, a croata
Dubrovnik e a eslovena Koper”.

2. MODELO DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
Uma leitura do organograma funcional atual da instituição municipal que, neste caso
concreto de gestão e governação de processos transversais e diversificados nas suas
temáticas e procedimentos, revela uma estrutura operacional organizada em três setores:
um de caráter mais financeiro e, dir-se-á, administrativo que se responsabilizou /
responsabiliza pelo procedimento administrativo, submissão de candidaturas, elaboração
de relatórios, instrução de pedidos de pagamento entre outros; outro focalizado na seleção
de operações, na respetiva preparação e fundamentação e que estabelece a conexão com
outras unidades orgânicas (que agem sobre o tema da candidatura), afirmando-se, de
alguma forma, o beneficiário interno; por último, um terceiro centrado na execução física e
financeira da operação, acompanhamento e produção de informação necessária à
verificação dos indicadores, avaliação e monitorização das operações.
São estes três setores, referenciados respetivamente ao Departamento Financeiro,
Departamento de Urbanismo e Promoção do Desenvolvimento e Departamento de Obras
Municipais e sustentados por decisores políticos diferenciados (embora, naturalmente,
articulados em função da equipa de vereadores que formam) que assegurou, e assegura,
todo o desenvolvimento processual do conjunto lato de ações e candidaturas que
Guimarães registou e regista.
Porque esta estrutura se revelou suficientemente sólida e eficaz e se revela não menos
consolidada e preparada, é que surge natural o seu reforço e aprofundamento, no sentido
de poder assegurar o modelo de gestão e governação deste PEDU.
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Assim, e sustentada na experiência e conhecimento já adquiridos, ilustrados igualmente na
componente da candidatura “Experiência do Promotor ma implementação de
Planos/estratégias”, é convicção de que a Câmara Municipal de Guimarães se encontra
habilitada a exercer a gestão e governação do PEDU, desenhando-se um modelo organizado
em função de:
1.

Um nível de gestão política e estratégica fixado ao nível da decisão e figuras da
administração municipal, nomeadamente Presidente da Câmara que assumirá a
responsabilidade global e direta sobre o PEDU;

2.

Uma equipa estratégica – operacional centrada na equipa de Vereadores e
coordenador operacional do PEDU, em articulação direta, o qual apoiará a equipa
estratégica - operacional;

3.

Um coordenador técnico e operacional do PEDU;

4.

Três áreas/núcleos de gestão operacional, a saber (i) administrativa e financeira,
(ii) seleção, execução e acompanhamento de candidaturas e (iii) monitorização e
avaliação do plano;

5.

Quatro unidades operacionais associadas às três áreas da gestão operacional, com
o núcleo de seleção, execução / acompanhamento das candidaturas dividido em
duas unidades autónomas de modo a salvaguardar níveis de transparência e
independência elevados.

A estrutura proposta conta com um núcleo dedicado especificamente à monitorização e
avaliação o qual, em nome das competências especializadas que exige, da independência,
credibilidade e transparência, se defende como um núcleo sob a coordenação do
“coordenador operacional” mas com forte recurso a uma entidade externa ao Município.
Embora inseridas no mesmo organigrama funcional, estas três áreas de gestão operacional
(núcleos) serão asseguradas por três unidades orgânicas do Município autónomas e
independentes, possuindo, cada uma delas, uma equipa técnica específica (e com formação
técnica coerente com o âmbito de ação), dirigentes e decisores políticos sem sobreposição
de ações e competências.
Naturalmente dependentes todas estas unidades de um mesmo “poder de decisão
político”, julga-se clara a separação e definição de tarefas, tomada de decisões e gestão
processual entre os vários atores identificados e envolvidos.
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Numa análise e descrição, dir-se-á, mais fina e pormenorizada:
1.

A gestão política e estratégica visará a coordenação e articulação das ações, quer
intraplano, quer com outras ações em curso ou a promover pelo Município, a
concertação e articulação estratégica e operacional com entidades externas,
nomeadamente a CIM AVE (ao nível da Estratégia Territorial de Desenvolvimento
Territorial (EIDT) ou Pacto de Coesão e Desenvolvimento territorial (PCDT)), a
fomentação de parcerias e uma correspondência / relação com as Autoridades de
gestão dos programas operacionais, nomeadamente ao nível da satisfação do
compromisso assumido e cumprimento das metas estabelecidas.
Igualmente, esta gestão política e estratégica responsabilizar-se-á pela
coordenação geral do plano, orientada para o alcance dos resultados esperados,
focalizada na responsabilidade direta do Presidente do Município e, sempre que
tal entendido pelo mesmo, numa comissão de acompanhamento constituída pela
equipa de vereadores e que observa duas funções dominantes: o
acompanhamento do PEDU e leitura crítica do seu desenvolvimento e evolução,
seu impacto e resultados, sua capacidade de alavancagem e efeito indutor de
outros projetos e investimentos;

2.

O coordenador operacional do PEDU focalizar-se-á em quatro funções
dominantes: articulação com a gestão política e estratégica; a coordenação
operacional com outros projetos municipais e outras realidades implicadas a
Guimarães – os já citados EIDC, PCDT e a DLBC (desenvolvimento local de base
comunitária); operacionalizar e acompanhar a execução do PEDU e coordenar /
promover as atividades de comunicação e publicidade;

3.

A gestão operacional segmentar-se-á em três núcleos: núcleo de gestão
administrativa e financeira; núcleo de gestão operacional; núcleo de
monitorização e avaliação.
O núcleo de gestão administrativa e financeira, centralizado na divisão de
contratação pública e gestão de financiamentos (e que encerra dotação técnica ao
nível da economia, gestão administrativa e processual, sociologia, …) visará (como
atividades dominantes) o processamento administrativo e financeiro da
candidatura (preenchimentos de formulários, execução de relatórios, pedidos de
pagamento, …) bem como a participação no controlo interno da execução

Candidatura ao Aviso EIDT-99-2015-03
GUIMARÃES
AGOSTO 2015
93

financeira das operações (em função da especificidade do PEDU, este deverá
possuir um centro de custos associado).
O núcleo de gestão operacional dividir-se-á em duas áreas/unidades

operacionais: a análise e seleção de operações a assumir pela divisão de
urbanismo (que encerra dotação técnica ao nível do planeamento urbano e
arquitetura, gestão administrativa e processual, engenharia, …) e que configurará
o papel de executor / beneficiário. Refere-se ainda que esta unidade fomentará,
sempre que necessário e desejável, a articulação e colaboração de outras unidades
orgânicas não só em função da especificidade temática da operação, como
também da natureza técnicas das questões em presença (por exemplo, divisão da
ação social, divisão de desenvolvimento económico, divisão do centro histórico,
divisão jurídica); a execução e acompanhamento físico e financeiro das operações
a ser realizado pelas divisões de estudo e projetos e empreitadas (e que revelam
dotação técnica ao nível do planeamento urbano e arquitetura, gestão
administrativa e processual, engenharia, …). Esta unidade verificará o progresso
das operações, elaborará relatórios de execução e possibilitará informação para a
quantificação dos indicadores de realização e resultado.
O núcleo de monitorização e de avaliação (a afetar externamente ao Município) e
que terá, como grandes atividades a criação e manutenção de um sistema de
monitorização holístico de todo o processo (indicadores de realização, resultado,
impacto, contexto; sinalização de aspetos críticos, proposta de medidas
preventivas e corretivas bem como atender aos contributos de projetos
complementares em curso) e a implementação de um plano de avaliação do plano
com dois momentos focais: 2019 e 2023, respetivamente, o momento intercalar e
momento final de concretização do plano.
Tal como já mencionado, o núcleo de monitorização e avaliação será alvo de
externalização (da sua execução) de modo a garantir um distanciamento do
processo e um grau elevado de independência e transparência do respetivo
trabalho. Este núcleo de monitorização trabalhará diretamente com o
coordenador operacional do PEDU no sentido de possibilitar a sistematização,
centralização e tratamento de informação necessária para o efeito.
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Abaixo, junta-se organigrama do modelo de governação com a identificação dos seus atores
e que se julga ilustrativa do nível de abrangência e independência que o mesmo modelo
observa.

Para além dos recursos humanos a afetar às atividades de gestão política e estratégica
(Presidente; Vereadores e Vereador-coordenador do PEDU), a equipa técnica a afetar,
desde já, à gestão operacional é a seguinte:
Núcleo/Unidade operacional

Dirigentes

Técnicos
superiores

Outros

Gestão administrativa e financeira

2

2

2

Gestão operacional e executivaUnidade de análise e seleção de
candidaturas

1

4

4

Gestão operacional e executivaUnidade
de
execução
e
acompanhamento de operações

3

6

3

Monitorização e avaliação

Equipa externa ao Município

(nota: elementos que participarão no PEDU como parte integrante da sua atividade na Câmara
Municipal de Guimarães)

Mais do que gerar uma nova estrutura funcional de resposta à governação e gestão do
PEDU, projeta-se a rentabilização não só de todo o conhecimento e experiência já instalados
no Município bem como de toda a sua estrutura organizacional que se afigura capaz de
garantir os níveis de competência, autonomia e independência fundamentais para o
sucesso do plano.
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3. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
É convicção de que o acompanhamento de um plano depende sempre de dois fatores:
correspondência do modelo de acompanhamento à estrutura do plano, permitindo uma
objetividade e fiabilidade de leitura acentuadas e coerentes; informação no sentido de que
é esta que potenciará perceber a evolução do plano e criará condições analíticas e de
adoção de medidas preventivas e corretivas que venham a ser consideradas necessárias.
Como tal, os mecanismos de acompanhamento e avaliação desenhados para o PEDU de
Guimarães perseguem estas duas realidades na certeza de que estes mesmos mecanismos
têm, necessariamente, de criar condições de prestação de contas, acompanhamento,
supervisão, monitorização, avaliação e auditoria.
Igualmente, estes mecanismos devem potenciar o acompanhamento eficaz das operações,
a informação global e rigorosa às entidades e autoridades de gestão bem como fomentar e
auxiliar a análise e reflexão estratégica com impacto direto no processo de decisão e adoção
de medidas preventivas e corretivas.
Ao nível da componente estratégica – ou seja, ao nível do acompanhamento e avaliação
macro dos objetivos contratualizados e delineados e do respetivo impacto territorial e social
– identificam-se como instrumentos de acompanhamento das ações a desenvolver:
1.

Realização de reuniões periódicas dos órgãos estratégicos e políticos para
acompanhamento da implementação do PEDU;

2.

Funcionamento de uma comissão / equipa de acompanhamento de apoio não só
à reflexão estratégica mas também de coordenação operacional, comissão esta
que assumirá ainda a necessária articulação (juntamente com a Presidência do
Município) com parcerias e entidades externas, nomeadamente CIM AVE (EIDT,
PCDT, DLBC, …);

3.

Fomento de momentos de trabalho temáticos e de partilha de informação sobre o
desenvolvimento do PEDU (reuniões alargadas, grupos de trabalho temáticos, …,
envolvendo atores, unidades orgânicas e entidades internas e externas ao
Município tidas como úteis auscultar e indagar);

4.

Elaboração de relatórios regulares sobre o contexto e execução física e financeira
do plano como suporte de atuação de prevenção e correção de trajetórias e ações
(na focalização do cumprimento e superação dos objetivos contratualizados);
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5.

Reunião e leitura crítica de um conjunto de indicadores, a sistematizar e organizar
de forma coerente com todo plano, gerando informação necessária à tomada de
decisão;

6.

Realização de exercícios externos de avaliação, essencialmente focalizados em
2019 e 2023, “enquanto instrumentos que contribuem para a monitorização
estratégica e tomada de decisão coerente com os objetivos contratualizados e
avaliação final dos resultados e impactos alcançados”.

Ao nível da componente operacional – ou seja, ao nível prático da implementação e
execução física e financeira do plano – identificam-se como instrumentos de

acompanhamento das ações a desenvolver (no sentido do acompanhamento contínuo e
regular das operações):
1.

Criação e carregamento sistemático de uma base de dados / informação própria
que reúna toda a informação física e financeira inerente ao desenvolvimento do
PEDU e sintetize, de forma organizada e coerente, toda a tramitação processual,
administrativa e operativa relativa à globalidade do processo (por exemplo,
reunindo formulários e relatórios, submissão de pedidos de pagamento, e
informação física que permita avaliar o cumprimento dos indicadores de contexto,
realização, resultado e funcionamento da parceria);

2.

Gestão e manutenção da bateria de indicadores, de realização e de resultado, de
suporte ao acompanhamento das operações a contratualização com o PO
financiador. A definição desta bateria de indicadores atenderá, aos domínios de
contratualização implícitos no PEDU, nomeadamente à necessidade de
manutenção da cadeia de objetivos para com o PO financiador;

3.

Recurso ao sistema de informação do programa operacional financiador para
submissão e extração de informação obrigatoriamente a transmitir à autoridade
de gestão (associadas a processos de submissão de candidaturas, de prestação de
esclarecimentos, de submissão de pedidos de pagamento, de apresentação dos
relatórios de execução anual, …);

4.

Realização de missões de acompanhamento físico e de reuniões de trabalho com
os promotores/responsáveis de projetos aprovados destinadas a avaliar e refletir
sobre a progressão dos projetos, a identificação de constrangimentos que
impeçam a boa execução dos projetos e a proposta de soluções para os superar;
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5.

Elaboração de relatórios informativos e periódicos, quer para a autoridade de
gestão do programa operacional financiador, quer para a estrutura de
monitorização e avaliação interna do Município (disponibilização de informação
específica da implementação do PEDU que alimentará, a jusante, e entre outros, a
animação dos momentos de trabalho temáticos /grupos temáticos e das reuniões
da comissão de acompanhamento e o processo de avaliação externa);

6.

Eventual criação e/ou aplicação de inquéritos de avaliação do nível de satisfação
dos beneficiários, nomeadamente necessários à quantificação dos indicadores de
resultado das Prioridades de investimento (6e e 9b) e propostos pelo programa
operacional financiador;

7.

Concretização de um plano de comunicação e publicidade global para o PEDU e
que deverá ser articulado e compatibilizado com as medidas e meios específicos
para cada operação (a concretização deste plano de comunicação deverá permitir
compilar e sintetizar evidências da execução e monitorização do plano).

Em síntese, os mecanismos de acompanhamento e avaliação centram-se na informação –
reunir para tratar e depois decidir – na sua apresentação e estruturação – base de dados,
relatórios, … - e na sua apropriação – partilha, discussão, decisão, … - de modo a permitir
uma realidade crítica de acompanhamento e avaliação permanentes quer permitam
identificar, alterar, aprofundar as opções tomadas e atuar de forma preventiva e corretiva
na concretização global e coerente do PEDU.

4. ENVOLVIMENTO E RESPONSABILIDADES DOS PARCEIROS
Numa ação sobre o território tão vasta e impactante, o estabelecimento de sinergias e
complementaridades entre os vários atores que agem e interagem sobre o território é
condição fundamental para o sucesso da mesma ação, sendo tão ou mais potenciadas
quanto mais envolvidos e participantes estiverem os seus atores e protagonistas.
À Câmara Municipal caberá o papel de liderança e coordenação geral, promovendo
intervenções e medidas sobre o domínio público, planeamento, programando,
comunicando e apoiando num efeito contaminador do interesse e pertinência da
participação de outros atores e agentes.
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Aos parceiros caberá o papel de assumir e potenciar as intervenções que aos mesmos digam
respeito, contribuindo para catapultar e disseminar os efeitos positivos da intervenção
pública. Na prática, caberá desempenhar o papel complementar de aproveitamento do
efeito de alavancagem e valorização que a intervenção no domínio público abre sobre o
património privado e institucional (independentemente da sua natureza e dimensão).
Perante o conjunto de intervenções desenhadas e perspetivadas, fixa-se um conjunto de
parceiros indispensáveis.
Em primeiro lugar, a componente privada, proprietária do conjunto alargado de edificado
existente e que se afirmam como atores dinamizadores de ações de reabilitação urbana
num investimento complementar da intervenção no domínio público. A este fato, acresce
igualmente o efeito de alavancagem financeiro e urbanístico que a intervenção qualificada
no domínio público exerce sobre o edificado privado, gerando atratividade para o
aparecimento de novas atividades e funções, novas apropriações do espaço público num
processo, de fato, partilhado e comungado.
Num segundo momento, e ainda ao nível dos privados, o conjunto de instituições e
entidades privadas que “exercem funções”, dir-se-á, de impacto público e que encontram,
na Câmara Municipal, um parceiro qualificado na gestão e execução de ações sejam de
natureza edificatória, seja de natureza imaterial.
São exemplo, instituições particular de solidariedade social, entidades religiosas e
desportivas, associações locais e municipais, ou, noutra dimensão, operadores de
transportes públicos, parceiro incontornável no processo de valorização e qualificação do
transporte público e correção das suas debilidades.
Este conjunto de atores afirmar-se-á tão ou mais ativo quanto o efeito de envolvimento e
alavancagem que o processo de atuação sobre o território conseguir gerar, competindo a
todos esses atores perseguir os mesmos objetivos e exigências urbanísticas e técnicas do
Município, rentabilizar e aproveitar os mecanismos de incentivos e apoio financeiro e
contribuir para a dinamização territorial. O Instrumento Financeiro para a Revitalização e
Reabilitação Urbana (IFRRU2020) assume um papel crucial no eventual envolvimento deste
leque muito alargado de atores, estimulando-os para um compromisso efetivo na assunção
de responsabilidades pela execução de ações de reabilitação urbana que se enquadrem na
estratégia preconizada no PEDU.
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Neste grupo, poder-se-á também englobar a administração regional e central que encontra
neste plano e na ação coerente de reabilitação urbana uma oportunidade de alavancagem
e valorização e reabilitação do seu património.
Por fim, o conjunto de parceiros que participam, direta e formalmente, em ações concretas
de reabilitação urbana, nomeadamente ao nível do edificado, ou ações imateriais ou de
caráter mais social, como por exemplo, a Universidade do Minho e a escola de Música na
refuncionalização do edifício Jordão, que se assumem como sujeitos ativos e parte
integrante do processo, definindo e condicionando calendário e cronograma financeiro da
intervenção, colaborando na definição dos requisitos funcionais, entre outras atividades
inerentes ao processo.
Numa colaboração formal ou informal, recíproca de definição dos parâmetros a
intervenção, seu modelo de gestão e execução ao longo do tempo, serão estes atores
promotores e clientes, mas sobretudo, parceiros de forma continuada ao longo de todo o
processo.
Menciona-se ainda o Instituto de Habitação e Reabilitação urbana como parceiro da Câmara
Municipal não só em intervenções em comunidades desfavorecidas (bairros sociais) (numa
gestão partilhada do edificado – IHRU – e espaço público) mas também assumindo o papel
de entidade gestora do instrumento financeiro e que poderá gerir o montante municipal a
afetar ao mesmo.
Correspondendo a noção de parceria a uma relação de colaboração entre duas ou mais
pessoas com vista à realização de um objetivo comum, acredita-se que será com o
envolvimento de todos os atores que agem e interagem sobre a cidade que se conseguirá
atingir, cada vez mais, coerência e pertinência na gestão e construção do território,
realçando-se que o modelo de envolvimento e constituição de parcerias delineado é aquele
que, ao longo do tempo, a Câmara Municipal vem experimentando e cultivando no
concelho, permitindo incentivar os privados a agir sobre o património que possuem, a
múltiplas instituições a encontrar apoio para as suas necessidades e, de forma concertada,
a identificar interesses convergentes e complementares sobre o território.

