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UMA ESTRATÉGIA INTEGRADA PARA A MOBILIDADE

Professor Eng.º Álvaro Costa (Universidade do Porto)

			
A estruturação da mobilidade, articulando as diversas opções de
deslocação sobre diferentes tecidos urbanos, constitui um desafio central para as cidades,
numa lógica de sustentabilidade dos territórios equilibrando as componentes económica,
social e ambiental.
Esta reflexão estratégica sobre o sistema de mobilidade de Guimarães e para posicionamento
futuro pretende responder aos desafios que a cidade enfrenta, reconhecendo as especificidades
do contexto local e de cada forma de mobilidade.
A provisão de mobilidade aos cidadãos é muitas vezes a força motriz para se aceder a outros
direitos fundamentais, um meio de acesso a possibilidades diversas e, subsequentemente, à
melhoria da qualidade de vida. Partindo deste princípio, torna-se indissociável a alavancagem
económica da região e o respetivo bem-estar dos residentes, ambos advindo de melhorias
significativas no sistema de transportes. Este impacto ultrapassa a melhoria imediata ao nível
das acessibilidades e tem implicações mais profundas e de longo prazo na dinâmica económica
e social da região. A estratégia proposta assenta ainda numa lógica de promoção de um sistema
de mobilidade atento aos atuais desafios da sustentabilidade que aposta no aumento da quota
de utilização dos transportes públicos e dos modos suaves, sem descurar o papel do automóvel,
convergindo para uma distribuição modal mais equilibrada.
A rede viária e o território jogam um papel importante na performance de um sistema de
transportes, embora em diferentes vertentes. A rede viária pode condicionar as formas de
mobilidade que acedem a cada área, ou pode influenciar de forma significativa a performance
de cada sistema e regular a partilha ou a segregação entre modos, seja pelo perfil transversal,
tipo de rua ou qualidade do pavimento. O território influencia principalmente a organização
da procura e, por consequência, a infraestrutura ou serviço que tem que ser oferecido. Um
território de maior densidade populacional e de serviços apresenta uma dinâmica específica, em
que os utilizadores têm grandes exigências dos vários sistemas mas em que os modos suaves
se destacam pela preponderância da atribuição do espaço público e o transporte público tende
a oferecer alternativas competitivas. Um território disperso apresenta-se menos interessante
tanto para os modos suaves, devido às maiores distâncias percorridas, assim como para o
transporte público por implicar um serviço também mais disperso (em tempo e espaço) e,
consequentemente, à utilização de mais meios.
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As questões inerentes à hierarquização viária poderão ainda relacionar-se com a perceção que
é dada aos seus utilizadores habituais e aos utilizadores ocasionais, que poderá ser distinta de
acordo com a função que se quer atribuir a cada um destes grupos. De forma a garantir que
é dada a perceção correta a cada um deles é determinante adequar não só as características
físicas das vias, mas também perceber a componente funcional do território e a forma como
esta se adequa à envolvente e aos acessos a um nível hierárquico superior. Para tal poderá
também contribuir um sistema de direcionamento eficaz, que faça cumprir esta destrinça de
fluxos, organizando os percursos dentro e fora dos aglomerados urbanos.
A circular rodoviária, proposta no Plano de Urbanização de Guimarães de 1982, veio contrariar
a dispersão envolvente à cidade e criar uma nova imagem de cidade compacta e reconhecível.
A configuração desta via estabelece uma fronteira clara, com limites para a cidade consolidada
a norte, uma vez que a sul e a este, está o núcleo urbano com os limites da cidade naturalmente
definidos pela topografia e pelo antigo traçado da linha ferroviária de Fafe. Inevitavelmente a
cidade não se confina a este espaço, uma vez que a própria circular rodoviária deixou no seu
exterior outros aglomerados, como o Salgueiral, Creixomil ou Azurém.
A execução desta via contribui para a estruturação da mobilidade viária, protegendo a zona
central de fluxos de atravessamento e hierarquizando os eixos de penetração no núcleo urbano
através dos nós rodoviários que organizam os diversos acessos. Os eixos de penetração no
núcleo urbano coincidem com as ligações que apoiaram o desenvolvimento do aglomerado
muralhado materializadas nas portas da cidade e que estruturaram a expansão urbana.
A partir destes acessos a acessibilidade rodoviária deve ser estruturada, por via da repartição
dos fluxos de entrada e saída do aglomerado urbano principal. Isto deverá ser acautelado
tendo como panorama de fundo a rede atual e futura de parques de estacionamento da cidade,
facilitando estas deslocações e, em simultâneo, evitando a circulação no interior da cidade. Da
análise à distribuição dos parques de estacionamento face aos eixos de penetração e aos polos
geradores resulta uma adequação na sua distribuição, com a generalidade dos eixos apoiados
por parques de estacionamento que antecedem o núcleo histórico, dando uma resposta capaz
aos utilizadores esporádicos ou ocasionais.
O principal acesso de entrada e saída à escala regional dá-se pela Alameda Dr. Mariano
Felgueiras e Avenida Conde de Margaride, o que coincide com um dos eixos pendulares de
maior representatividade à escala local, quer pelo pólo empresarial de Pevidém quer pelo novo
espaço comercial, o Espaço Guimarães, que se encontra dotado de inúmeros parques públicos
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e privados de boa capacidade. O excesso de procura sobre este eixo gera engarrafamentos
frequentes sendo que os parques de estacionamento dissuasores poderiam beneficiar de
acessos diferenciados, evitando o congestionamento de tráfego.
Desta forma, no acesso ao centro urbano a disponibilização de estacionamento encontra-se
bem estruturada. Importa assim refletir na resposta disponibilizada aos residentes e aos
utilizadores regulares, já que a disponibilização de estacionamento constitui um dos principais
desafios à viabilização da função residencial e comercial nos centros históricos.
No caso de Guimarães, o centro histórico de malha fina e sinuosa, tem ao longo dos últimos
anos conhecido um processo de proteção arquitetónica e urbanística e de reconversão e
requalificação do espaço público, patente na pedonalização de diversas vias e no direcionamento
do automóvel para os parques de estacionamento construídos na zona de expansão urbana
envolvente. A resposta à necessidade dos residentes tem sido acautelada através da criação de
ruas e de pequenas bolsas de estacionamento de acesso condicionado, no entanto a capacidade
instalada encontra-se preenchida podendo indicar um défice face à procura existente. As vias
principais que organizam esta área – Av. Alberto Sampaio a nascente, Alameda de S. Dâmaso a
sul e Rua de Santo António / Rua de Gil Vicente a poente – apresentam perfis que possibilitam
a compatibilização entre a circulação automóvel de distribuição local, estacionamento paralelo
e passeios generosos. A pedonalização das praças históricas contribuiu para a fixação de
inúmeros bares, funcionalidade esta que apresenta conflitos com a manutenção dos residentes.
Este processo de evolução da afetação do espaço público compromete a fixação dos residentes
a manutenção da função residencial como espaço de vivência para quem ali habita.
Com o direcionamento da requalificação urbana para sul, entre a Praça do Toural e a ribeira
de Couros, o equilíbrio entre funcionalidade e mobilidade apresenta outras características já
que a estruturação do edificado se organiza em quarteirões de maior dimensão apoiados por
vias de perfis exíguos – Rua D. João I, Rua de Camões e Rua da Caldeiroa – dificultando a
compatibilização entre modos. A necessidade de assegurar passeios que cumpram com as
necessidades de uma mobilidade universal e que garantam um acesso capaz às centralidades
sudoeste (Mercado, Feira, Central de Camionagem, Centro Comercial e Hospital) não é
compatível com vias de distribuição local e provisão de estacionamento para os residentes, a
par de algum comércio. Para esta área recomenda-se a estruturação de pequenas bolsas de
estacionamento de proximidade, que respondam às necessidades dos residentes, assim como
o direcionamento do tráfego para as vias principais com alguma capacidade, evitando também
a localização de grandes geradores de tráfego nestas vias.
7

Importa notar que para a viabilização das áreas residenciais é fundamental assegurar
estacionamento na proximidade, possibilitando uma utilização diária confortável, já que no
acesso à habitação os utilizadores não se disponibilizam a percorrer grandes distâncias. Mais
uma vez os utilizadores regulares são aqueles que necessitam de um estacionamento de
proximidade que evite percorrer longas distâncias, não devendo a circulação automóvel ser
uma prioridade, mas antes uma realidade necessária para a manutenção e salvaguarda das
lógicas do quotidiano.
Importa igualmente assegurar as vivências dos utilizadores ocasionais, nomeadamente de
quem vem dos aglomerados periféricos assim como de turistas, salvaguardando espaços
com capacidade para estacionamento, pago e não pago, de acordo com a distância ao centro
urbano. Para isso é ainda determinante assegurar a existência de sistemas de sinalização e de
direcionamento de tráfego eficientes, que direcionem a um nível estes utilizadores ocasionais
para bolsas de estacionamento com capacidade, privilegiando as localizações mais periféricas,
a par de um outro nível que salvaguarde a proximidade necessária dos utilizadores habituais
e/ou residentes do centro histórico. Para além disso é necessário não comprometer as zonas
de fácil acesso pedonal, para que os utilizadores ocasionais, que têm mais disponibilidade para
realizar percursos de média distância, sintam segurança e conforto ao longo dos mesmos.
A intermodalidade é nesse contexto um ponto central nesta estratégia por assegurar a
complementaridade entre modos de transporte, o funcionamento em rede e por dar robustez
à acessibilidade local e regional. O reconhecimento da lógica de funcionamento de cada
rede no âmbito territorial próprio e na estruturação dos rebatimentos constitui a base para a
determinação da abordagem.
A localização das interfaces rodoviária e ferroviária, marginais face ao centro histórico,
recomenda um cuidado particular na dotação de acessos eficientes, reconhecendo as
especificidades de cada modo – para o pedonal o fator crítico é a minimização das distâncias,
no caso do ciclável a redução das pendentes é prioritária e para o transporte público importa
salvaguardar o canal necessário à sua circulação. Importa sublinhar que a eficiência das redes
implica escolhas dado que a sua coexistência inócua poderá limitar a eficiências de cada uma
delas, nomeadamente a escolha de espaços cicláveis sem uma leitura coerente com a orografia
e com o território e a sua compatibilização com os espaços onde circula o transporte público.
A proteção dos aglomerados mais antigos deverá ser de alguma forma preservada, do ponto de
vista da acessibilidade automóvel, não podendo no entanto constituir um obstáculo para quem
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reside nestes núcleos. O seu acesso deverá ser de carácter muito local, salvaguardando os
níveis mínimos de acessibilidade rodoviária aos seus residentes e garantindo uma rede pedonal
eficiente. A afirmação de um centro urbano forte depende da garantia da função residencial
no tecido histórico. Nesta área o espaço é um recurso particularmente escasso pelo que a sua
afetação tem de ser corretamente ponderada, garantindo as funcionalidades de proximidade e
o funcionamento das diversas redes que se cruzam no território.
Numa escala regional, o equilíbrio territorial deve estar suportado na consolidação de
centralidades complementares, enquanto locais de materialização de uma identidade local de
proximidade e pontos de consolidação do transporte público. À escala mais local deverá ser
assegurado o funcionamento de cada uma das redes existentes, em equilíbrio, tendo em vista
as suas especificidades e lógicas de funcionamento, compartimentando-se no território, mas
agindo por meios de sinergias e interdependências de uma forma integrada. O funcionamento
de cada uma das redes de transporte depende das demais – pedonal, ciclável, rodoviário ou
ferroviário –, por meio de simbioses que favoreçam a intermodalidade e que criem formas
alternativas de deslocação, contribuindo para a capacidade de atração de um território.
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PLANTA CARTOGRÁFICA DA CIDADE DE GUIMARÃES

Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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MOBILIDADE URBANA

Fernando Seara de Sá e Marlene Assunção Sousa, arquitectos

			

OBJECTIVOS

Este trabalho concretizado em forma de relatório ilustrado tem um objectivo fundamental
analisar os meios de mobilidade urbana com eventual localização de um novo parque de
estacionamento (provavelmente subterrâneo) que sirva o centro da cidade de Guimarães
e dê uma resposta programada, em conjunto com outras estruturas semelhantes, a eventuais
necessidades futuras.
Naturalmente e porque este primeiro objectivo tem implicações na chamada política de
mobilidade urbana, torna-se também essencial e de forma complementar, visitar e analisar
os elementos disponibilizados pela Câmara Municipal de Guimarães e que são denotativos de
uma estrutura de pensamento relativamente a este assunto e então verificar do seu acerto
e adequabilidade, sobretudo nas áreas da chamada pedonalização, da criação de uma cidade
ciclável e das chamadas zonas trinta.
No essencial trata-se de examinar de forma independente e externa os diferentes aspectos
envolvidos na mobilidade urbana da cidade de Guimarães que, vertidos em projectos e outros
documentos, nos foram disponibilizados previamente e que elencamos de seguida:
Regulamento do PDM de Guimarães
Planta com contagem do estacionamento existente, datado de 2007
Planta de esquemática de síntese do estudo de mobilidade para o projecto do Toural e Relatório
de avaliação física e ambiental respectivo, datado de 2009
Planta com estudo das tipologias da rede ciclável na cidade, datado de 2015
Plano de mobilidade urbana sustentável e respectivo quadro de investimento, datado de 2015
Edital nº 640/2015 - área de reabilitação urbana do centro da cidade: da R. de D. João I à zona
de Couros, datado de 2015
Plantas com esquemas de desenvolvimento das Zonas 30, datadas de 2016
Plantas do projecto da Ecovia do parque da cidade à via ciclável Guimarães-Fafe, datado de
2016
Plano de mobilidade urbana sustentável , fase de caracterização e diagnóstico, datado de 2016
ORU - operação de reabilitação urbana - área de reabilitação urbana do centro da cidade: rua de
d. João I À zona de Couros, datado de 2016
Planta do estudo de inclusão de ciclovia no projecto de requalificação da rua Padre António
Caldas, datado de 2017.
11

VIAS BARREIRA

Variante Urbana de Guimarães
Linha de Caminho de Ferro
Guimarães-Porto (ativa)
Antiga Linha de Caminho de Ferro
Guimarães-Fafe (desativada)
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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Será portanto com base na leitura e conhecimento destes documentos escritos e desenhados,
conjugadamente com o conhecimento adquirido pela nossa vivência quotidiana da cidade e do
conhecimento da sua história e evolução recente, que se construirá a reflexão e se fará um
ponto de situação sobre as políticas de mobilidade urbana na cidade de Guimarães.
		
			
ÁREA ESTUDO
Pareceria óbvio definir-se uma área que se confinasse ao centro da Cidade, isto é, ao seu núcleo
duro -Centro Histórico e área circundante - e que quando muito se prolongaria até aos acidentes
naturais (ou topografias acidentadas) ou às barreiras artificiais como seja a antiga linha de
Caminho de Ferro para Fafe ou a Variante Urbana, exemplos claros de como a concretização de
determinados conceitos e opções de mobilidade afectam o território e a imagem da cidade, desta
cidade. Aliás importa referir que na maioria dos documentos desenhados que se consultaram
e realizados pelos Serviços da CMG raramente se propõem soluções integradas para fora
desta área com a excepção do vale de Creixomil onde se situa a Cidade Desportiva e alguns
equipamentos relevantes.
Optou-se por alargar a área de estudo às periferias mais próximas e a áreas do território que
têm importância decisiva na imagem da cidade mas sobretudo cumprem um papel, muitas
vezes menorizado, de dar suporte a actividades económicas essenciais e portanto alongar o
olhar também pelos bairros do Salgueiral, Azurém e Creixomil. Importava ter uma visão que
considerasse a cidade nos seus múltiplos aspectos, menos centrada no seu umbigo patrimonial,
mas uma cidade completa, multipolar, dispersa e diversa.
		

PRESSUPOSTOS OU PRÉ-CONCEITOS

Será desde já importante esclarecer claramente um ponto de partida que tem a ver sobretudo
com a cidade que desejamos, considerando a que temos, isto porque é inquestionável que o
caminho que temos trilhado enquanto colectivo, aquele mais visível e consensual, a reabilitação
da Cidade e do seu Património, terá que ser continuado e irá desempenhar um papel importante
no futuro das politicas urbanas. No entanto a cidade só sobreviverá se for mais além da sua
história e encarar o hoje e o amanhã encontrando uma forma de acomodar no território que
lhe serve de suporte as formas de vida que os seus cidadãos escolherem.
Expressão dessa vivência colectiva será sem dúvida o espaço público, ou dizendo melhor,
os espaços públicos nas diferentes formas que assume, ruas e praças, jardins e parques
13

DENSIDADES DE OCUPAÇÃO HABITACIONAL

Zonas de Alta Densidade Habitacional
Zonas de Média Densidade Habitacional
Zonas de Baixa Densidade Habitacional
Zonas Verdes - Ajardinadas
Zonas Verdes - Parques
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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arborizados, estradas ou caminhos, passeios ou vias, e que são os espaços de excelência da
mobilidade. Esta não deve excluir nenhum instrumento disponível para aumentar a atractividade,
a competitividade, e o conforto no uso da Cidade, e nestes incluem-se indiscutivelmente os
meios - todos - que são a expressão do nosso tempo e são a forma de as pessoas se deslocarem.
Parece-nos óbvio, e pensamos que isso é evidente num primeiro olhar, mesmo que distraído,
que existe um desequilíbrio do investimento, financeiro e de atenção/reflexão, entre o centro
urbano e as periferias. Tem-se nos últimos 30 anos feito um investimento fortíssimo no Centro
Histórico de forma continuada e intensa a que corresponde um incremento da densidade do
desenho dos espaços públicos que tem significado um ganho de qualidade do seu uso que
está em consonância com a densidade e qualidade patrimonial dos edifícios envolventes. Em
contrapartida as zonas envolventes e as periferias, entregues à simples gestão urbanística
(entendido quase como processo administrativo) foi sendo construída por somatório de partes,
embora particularmente judiciosa numa visão localizada, que tem produzido uma cidade menos
densa e apelativa, onde falta investimento público na qualificação dos espaços urbanos, onde
falta uma dose ainda que moderada de preocupação com este espaço que também é Cidade.
Esta assimetria entre centro e periferia, correspondendo a diferentes densidades patrimoniais,
corresponde também a diferentes intensidades no nível de qualidade dos espaços públicos e
dos critérios de mobilidade, com uma estratégia centrada na pedonalização do centro e dos
espaços históricos reforçando drasticamente a componente turística (pensada para quem nos
visita) e tornando este vector quase o único aspecto de atractividade urbana, deixando em
segundo plano outras componentes e vocações que poderão também gerar no futuro mais
sustentabilidade do ponto de vista económico (pensada para quem aqui habita e trabalha).
Desejamos uma cidade homogénea, inclusiva e equilibrada, no fundo mais igual na
qualidade do desenho dos espaços públicos, igualmente densa na qualidade das áreas comuns
e nesse sentido unitária, acabando com a desigualdade e assimetria gritante entre o centro
e as periferias. Guimarães tem hoje duas caras, uma que é a sua montra e tem sofrido um
continuado “face lift” - o seu centro histórico - aquilo que se exibe com indisfarçado orgulho, e
depois tem os seus bairros periféricos onde a imagem da cidade se degrada, está negligenciada
e funciona quase como umas traseiras escondidas e envergonhadas. Se o centro da cidade é
referencial mítico e identitário para a comunidade urbana pois é mais denso no desenho e nos
equipamentos, devemos construir uma cidade igualmente nobre e qualificada nas periferias
e em todas as áreas da vida urbana que use os recursos disponíveis de forma equilibrada,
sem exclusões nem preconceitos, construindo uma cidade sem diferenças entre “bairros”
15

ÁREAS COMERCIAIS

Espaços Comerciais / Grandes Superf.
Comércio Tradicional / frente rua
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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na qualidade dos espaços públicos e tentando sempre garantir uma acessibilidade universal
nos espaços públicos e nos equipamentos, mais atenta às periferias, com disponibilização de
recursos e energia na criação de espaços públicos de lazer e de pequenos equipamentos de
apoio aos “bairros” que os identifiquem e caracterizem melhorando a qualidade de vida de
quem aí habita.
Trata-se de encontrar um exacto equilíbrio entre “usar” e “ver”, trata-se de tornar a cidade
apelativa e confortável para quem nela habita e trabalha - “usa” - e não só para quem a visita
e a “vê”.
Importaria recentrar o desenho dos espaços públicos não exclusivamente nos valores
patrimoniais, mas entendê-lo também como possibilidade de gestão dos fluxos gerados pela
utilização quotidiana da cidade e com isso reflectir sobre todos os aspectos da mobilidade
urbana. Isto porque falar de mobilidade é falar dos espaços públicos e das suas vivências,
e da criação de uma cidade mais atractiva e percepcionada como uma cidade uniforme e
inclusiva e portanto com acesso, também a todos os tipos de mobilidade.
Será importante redesenhar a cidade no sentido do reforço da sua atractividade, também
para as actividades económicas, implementando uma politica difusa na área de intervenção
e assente em múltiplas intervenções de pequena dimensão, algumas pontuais e cirúrgicas,
outras estruturantes e de maior escala que teriam como objectivo fundamental ligar, cerzir
diferentes pontos da cidade, por uma estrutura intermodal adequada às diferentes realidades
e escalas.
Por fim referiríamos que acreditamos que os espaços urbanos são por prIncípio e
radicalmente uma área pública, e com isto queremos dizer que têm um “dono”, e este é
sem dúvida a comunidade que lhe dá suporte e não qualquer grupo ou corpo da administração
pública ou privada. É portanto essencial entender que qualquer operação efectuada sobre
estes espaços tem como único propósito adequá-los e conformá-los às necessidades da
comunidade, e sendo o espaço público limitado e finito implica definição de objectivos, umas
quantas escolhas e eventualmente a alocação de recursos por parte da administração pública
por forma a atingir esses objectivos.
			

UM POUCO DE HISTÓRIA RECENTE

Antes de avançarmos para uma análise global do estado da cidade do ponto de vista da mobilidade
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ZONAS DE OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA

Limite do Centro Histórico
Zona de Protecção do Centro Histórico
Limite Administrativo do IPPAR
Área de Reabilitação Urbana - ARU
Área de Intervenção das Zonas 30
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seria conveniente determo-nos no momento em que se iniciou e consolidou o processo de
reabilitação urbana - em meados dos anos 80 do século passado - com a recuperação das
praças do Centro Histórico e simultaneamente de alguns edifícios mais significativos para
equipamentos de utilização pública com isto induzindo a recuperação, lenta mas continuada,
dos edifícios privados.
Esta estratégia geral revelou-se globalmente acertada para a área e centrou-se sobretudo
nos valores patrimoniais e para os espaços urbanos do centro significou a remoção do
estacionamento automóvel que nessa altura ocupavam integralmente os espaços das praças.
Esta estratégia comportava não só a recuperação das praças (e dos outros espaços urbanos)
para outros usos, mas também encontrar alternativas para o parqueamento automóvel
de proximidade e simultaneamente encontrar uma forma mais adequada de utilização dos
carros no contexto do Centro Histórico, sem excluir a sua utilização evitando criar um espaço
diferenciado do restante tecido urbano. Isso foi conseguido com a execução de um estudo
promovido pelo Município de Guimarães - Acção Trânsito - e que permitiu identificar uma bolsa
de estacionamento potencial com a criação dos lugares de estacionamento que seriam retirados
da zona do Centro Histórico. Isto significou a redefinição dos sentidos de trânsito na área
interior das antigas muralhas - acabando com o trânsito de passagem - mas também na área
envolvente do Liceu - onde se duplicaram os lugares destinados a estacionamento - tudo isto
conseguido praticamente com a substituição dos sinais de trânsito. Com recursos financeiros
muito modestos, cirúrgica e estrategicamente aplicados foram encontradas soluções que
revolveram vários problemas, isto é com pouco fez-se muito. Esta bolsa de estacionamento
gratuito tem-se revelado, até hoje, essencial para providenciar estacionamento gratuito e de
proximidade para o conjunto do centro histórico e para equipamentos de maior utilização como
sejam a Câmara Municipal, as Escolas e o Tribunal.
A mesma estratégia de pequenas acções foi usada, com êxito, em outras situações como sejam
a plantação de uma oliveira na Praça da Oliveira, a recuperação das capelas com os Passos da
Paixão ou ainda a recuperação de fontes e fontanários espalhadas pela cidade, actuando num
contexto menos tangível e envolvendo toda a população na recuperação de um espaço com o
qual se identificava fortemente - a sua cidade.
Naturalmente face ao sucesso geral desta operação, foi reforçado fortemente o investimento
público na transformação e requalificação dos espaços urbanos do Centro Histórico, mas não só;
foram também investidos montantes significativos na transformação de edifícios significativos
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Equipamentos Turísticos
Equipamentos Escolares
Equipamentos Desportivos
Equipamentos Culturais
Equipamentos Administrativos
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Equipamentos Comerciais
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em equipamentos de utilização pública, com o óbvio reforço da componente terciária da
zona central da cidade. Excluiu-se o automóvel em partes significativas do centro histórico,
incrementou-se a pedonalização como estratégia de atractividade e apostou-se fortemente no
sector turístico como vector singular para a actividade económica do centro da cidade.
O reconhecimento do acerto desta opção de recuperação de uma parte da cidade e do seu
património chegou na virada do século com a classificação da cidade intra-muralhas como
Património Universal da UNESCO.
Isso significou a criação de uma área de protecção adicional à área classificada que teve
como consequência - numa área muito diversificada do ponto de vista morfológico, tipológico,
funcional, económico e social - a aplicação dos mesmos critérios e opções que tanto sucesso
tiveram no centro histórico, e que com o decorrer do tempo se reduziram ao seu vector mais
visível - os valores patrimoniais - e a uma acção centrada sobretudo no redesenho dos espaços
públicos e na transformação e recuperação pela CMG dos edifícios mais significativos. É este o
pensamento recorrente e que vemos ser aplicado em toda a cidade. Isto significa a necessidade
de manutenção de um grande e constante investimento público, com a possibilidade de não
acertar na identificação dos problemas que fazem parte da equação de cada pedaço da
cidade, pois o que se revela certo e adequado para um local pode não o ser para outro.
			

DA MOBILIDADE EM GERAL NO CONTEXTO DE GUIMARÃES

Avancemos então para o tema central deste relatório que são as questões relacionadas com
a mobilidade em geral no contexto de Guimarães e de alguns paradoxos encontrados nos
documentos analisados.
Comecemos pelo princípio e pelo evidente paradoxo que será o lançamento de um conjunto
de operações direccionadas para uma mobilidade em modo suave (pedonalização e cidade
ciclável) e de condicionamento da utilização do automóvel em toda a parte nascente da cidade
(zona 30) que contraria a tendência geral de utilização do automóvel como forma de
mobilidade privilegiada (o que se pode verificar nos dados estatísticos dos censos de 2001 e
2011) onde neste período de dez anos decresce a utilização dos transportes públicos, e onde a
bicicleta tem uma utilização absolutamente residual e de lazer.
Compreender-se-ia a aposta na pedonalização, na cidade ciclável e na criação de zonas 30
se isso correspondesse a uma ideia estruturada de mudança do paradigama da mobilidade
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Linha de Caminho de Ferro (dir. Porto)
Auto-Estrada (Guimarães-Porto)
Via Rápida (Ligação Auto-Estrada)
Via Circular Urbana
Vias Primárias (Acesso Regional)
Vias Primárias (Urbanas)
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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urbana o que não cremos estar a acontecer. O que se tem verificado nos últimos anos é uma
quase diabolização do automóvel traduzida numa clara inclinação no desenho dos espaços
urbanos para a supressão continuada de lugares de estacionamento no centro da cidade, numa
lógica do “politicamente correcto” nunca questionado. Com isto ignoram-se as circunstâncias,
adiam-se os problemas para o futuro.
Caso paradigmático é o do arco Toural/Alameda onde o novo desenho dos espaços urbanos
concluído para a Cidade Europeia da Cultura suprimiu quase integralmente os lugares de
estacionamento. A mesma atitude aconteceu com a renovação produzida no mesmo período
para a chamada Zona de Couros sem que para estas áreas se encontrasse uma alternativa
simultânea e consistente.
Pensamos que esta tendência apesar de dar ênfase adequada ao trânsito pedonal esquece a
necessidade de acomodar no espaço público os lugares de estacionamento necessários
ao suporte das actividades económicas isto para não falar das naturais necessidades de apoiar
as áreas de habitação existente. Foi provavelmente a escassez artificial e provocada por esta
operação urbana que levou a CMG a concluir pela necessidade de localização de um novo
parque de estacionamento no interior do quarteirão formado pelas ruas de Camões e Caldeiroa
para integrar a sua rede de parque de estacionamentos urbanos e com isto responder numa
lógica de proximidade.
Poderemos afirmar, contraditoriamente, que a cidade tem sido desenhada para o automóvel
e para os problemas de trânsito por estes colocados, embora acomodando confortavelmente
outras formas de mobilidade. Excluindo o Centro Histórico onde se implementaram soluções
alternativas com incidência maior no conforto pedonal, na maioria da cidade a coexistência
entre as diferentes formas de mobilidade apresenta uma estruturação razoável, isto apesar
de existirem algumas bolsas do tecido urbano não estruturado, onde a ausência de passeios
- o mais elementar elemento de uma paisagem urbana consistente - é acompanhada por um
conjunto de infra-estruturas de nível suburbano. Ressalta-se que estas áreas não estruturadas
estão presentes não só nas periferias próximas mas também em zonas adjacentes ao centro.
No entanto também podemos afirmar que a cidade não é uma cidade do automóvel, pois
apesar da presença constante destes na paisagem urbana, tem sido possível encontrar o
equilíbrio com as outras formas de mobilidade. O desenho do trânsito automóvel ao apostar nos
sentidos únicos, no estreitamento dos canais de circulação, tem conseguido reduzir velocidades
de circulação e com isto permitir acomodar uma utilização confortável dos espaços canal pelos
23
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peões . Naturalmente existem conflitos no uso dos espaços públicos urbanos, que entendemos
serem localizados e a maioria resolúvel com pequenas acções correctivas. Sobra a magna
questão do aparcamento dos automóveis intensamente utilizados pelos cidadãos para as suas
deslocações (pendulares casa-trabalho e de proximidade às áreas de habitação, de comércio/
serviços , ou aos equipamentos) porque o espaço usável é finito e obriga a opções e soluções
mais onerosas com a utilização de grandes espaços destinados a esse fim.
Com a introdução e a aposta nos modos suaves - nomeadamente a bicicleta - procura-se um
novo equilíbrio e será preciso ajustar e redesenhar o trânsito na cidade preparando-o para
acomodar a bicicleta e melhorar o uso pelos peões, mas isso significará apostar não só em
algumas acções que transformem o espaço público mas também numa mudança cultural na
forma como as pessoas se relacionam com o seu espaço habitável, isto é com a sua cidade.
Importa fazê-lo, não com passos fundados em grandes princípios ideológicos mas encarando
a realidade que temos e tentando antecipar o futuro e os novos paradigmas de mobilidade - e
isto será sempre difícil e de sucesso incerto.
		

NOVOS PARADIGMAS DE MOBILIDADE

Discorrer sobre este tema - novos paradigmas da mobilidade - é falar do futuro e, francamente,
não teremos grande vocação para “adivinhos”, portanto vamos com cuidado... O futuro próximo
não será provavelmente construído com coisas muito diferentes do que temos hoje.
Ironicamente afirmaria que alguns dos programas que sustentam a transição e a súbita
adesão a algumas das novas formas de mobilidade, nomeadamente a utilização da bicicleta
para as deslocações quotidianas como uma solução do futuro, é em boa medida um retorno
ao passado, apesar de ensanduichada agora entre fatias de sustentabilidade e natureza. Mas
a razão verdadeira talvez sejam a disponibilização de fundos comunitários, mas significará
sempre e obrigatoriamente uma mudança de mentalidade com a transformação da bicicleta de
um objecto lúdico num instrumento útil para a mobilidade.
Se hoje a tendência estabelecida é de uso de transportes individuais, com as conhecidas
consequências ambientais, produção de CO2, ruído, e com isto degradando a qualidade do espaço
urbano, também podemos verificar que se equaciona uma resposta a estes inconvenientes com
o aparecimento de automóveis eléctricos. Isto pode significar, no futuro, a continuação de
uma utilização intensa do transporte individual ultrapassados os inconvenientes ambientais,
ou mesmo ver este meio de transporte reforçado devido à vantagem de um custo menor do
25
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Interfaces de Transportes Públicos
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preço das deslocações decorrentes do tipo de energia utilizada. Continuará neste caso a sobrar
a necessidade de espaço para estacionamento nos espaços urbanos.
A procura de soluções de automóveis sem condutor poderá ser o principio da solução deste
último problema - o do aparcamento de média e longa duração - no caso de não ser necessário
a propriedade individual de um automóvel para a utilização deste meio de transporte, isto
é, a utilização seria colectiva e partilhada e gerida com recurso às novas tecnologias
de informação. O recurso às novas tecnologias permitiria que o acesso e os percursos dos
carros sem condutor fossem optimizados no sentido de servir as diferentes procuras origem/
destino e mantendo-se sempre em movimento diminuiriam drasticamente as necessidades de
aparcamento.
Os transportes públicos seguirão provavelmente esta opção (pelo menos na área dos
transportes de urbanos) com uma gestão mais eficientes dos fluxos através da sua gestão
pelas tecnologias da informação e da chamada “internet das coisas”, condição básica para o
seu funcionamento e competitividade. Procurarão também responder com soluções integradas
e “em rede” aos diferentes fluxos existentes desenhando para cada utente a equação de
transporte que lhe seja mais adequada.
			

TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS

Em Guimarães existe uma oferta de transportes públicos que se divide entre vários operadores,
o Caminho de Ferro que efectua um serviço interurbano e liga a cidade à rede ferroviária
nacional, operadores rodoviários interurbanos e uma empresa concessionária - a Arriva - que
faz a gestão e opera os transportes urbanos.
Importaria desde início referir sobre este tema que o contexto da área de intervenção dos
transportes urbanos em Guimarães é pela sua natureza um contexto de baixa densidade,
sendo certo que a operação de transportes incrementa a sua eficácia quando em contextos de
densidade urbana alta.
Outro aspecto que interessa referir é uma estrutura de interfaces muito dispersos no
território que dificultam a inter-modalidade (pois supõem para que possam ser utilizados
vários tipos de transporte numa viagem ter que se fazer percursos a pé), ou obrigam a um
conhecimento exaustivo do tecido urbano e da rede de transportes existentes. Apesar da
existência de uma linha urbana circular que liga os diferentes terminais ser a resposta possível
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para a ligação entre os diferentes terminais de transportes, esta está desenhada num percurso
alongado que tem como objectivo servir, também, diversos equipamentos da cidade.
Para que os transportes urbanos se constituam numa alternativa eficaz ao transporte individual,
identificados que estão os seus utentes habituais - os estudantes e a população sénior - seria
necessário estabelecer uma estratégia para conquistar o conjunto da população que usa
outros meios de transporte e que podem ser tão simples como interligar algumas das linhas
e percursos - isto usando o conhecimento que o operador tem das necessidades dos utentes
- usar os percursos no centro da cidade para oferecer ligações mais directas entre pontos.
Parece-nos ser necessário implementar desde já um processo de informação básica, fácil,
directa e inteligível que divulgue os percursos, as frequências horários em cada ponto da
rede de transportes urbanos. É importante notar que quem não utiliza os transportes no seu
quotidiano dificilmente compreende como os usar e por isso resiste, continuando a apostar no
meio de transporte que conhece e lhe é mais confortável.
Verifica-se que os autocarros em serviço no Transportes Urbanos de Guimarães estão
equipados com mecanismos de geo-referenciação o que seria o primeiro passo necessário
para a criação de uma plataforma digital - traduzida eventualmente uma aplicação para
smart phone - que fornecesse a informação necessária em termos de oferta dos diversos tipos
de transporte numa lógica de origem/destino e feito a partir da localização do utente, tornando
fácil e intuitiva a utilização dos transportes públicos e fornecendo os dados necessários ao
operador para ter um conhecimento mais preciso dos fluxos permitindo-lhe adaptar percursos
e frequências às necessidades dos utilizadores, mas também uma melhor articulação com os
transportes interurbanos ferroviários e rodoviários.
Para quem visita a cidade poderia ser criada a possibilidade de um passe integrado com
museus e outros pontos de interesse, usando os serviços turísticos e a hotelaria como pontos
de ligação/divulgação.
Importante será sempre a integração com outras as formas de mobilidade nomeadamente
as bicicletas pelo que devem ser feitos esforços no sentido de os transportes urbanos poderem
transportar bicicletas nos seus percursos de acesso à cidade, dando assim o seu contributo no
sentido de uma maior adesão aos modos suaves. Também decisiva será a integração fácil das
pessoas com mobilidade condicionada, o que no limite deve ser feito adaptando na via pública
as formas de acesso aos veículos de transportes públicos.
29

ZONAS 30

Zonas 30 - Intervenções Pontuais
Zonas 30 - Outras alternativas
Zona 30 - Proposta pela CMG
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
30

CONTRIBUTOS PARA A DEFINIÇÃO DE UMA POLÍTICA DE
MOBILIDADE URBANA

A utilização dos transportes públicos não se resolve por decreto e porque se trata, nos tempos
actuais, sobretudo de uma questão cultural também a esse nível devem ser feitos todos os
esforços para produzir mudanças de atitude nomeadamente na elaboração de campanhas para
a população em idade escolar, induzindo com isso na generalidade da população a alterações
de comportamento relativas ao uso habitual deste meio de transporte.
Importa que a CMG tenha como objectivo político e procure em conjunto com o concessionário
dos transportes públicos urbanos formas e modos criativos de dinamizar e incrementar
a utilização deste meio de transporte de forma a contrariar a utilização recorrente do
automóvel como meio de transporte usual pela população, preferencialmente sem o recurso
ao uso sistemático de politicas restritivas e penalizadoras.
			
			

MOBILIDADE EM MODOS SUAVES - PRIORIDADE AOS PEÕES
E BICICLETA

No que diz respeito aos chamados modos de suaves de mobilidade teremos três programas
que no momento estão a ser desenvolvidos pela C.M. de Guimarães a saber a pedonalização
de novas áreas da cidade, a introdução de percursos cicláveis na malha urbana da cidade e
as chamada zona 30 onde se implementará um novo conceito de integração do automóvel no
contexto urbano.
			

ZONA(s) 30

Habitualmente as zonas 30 são normalmente utilizadas em áreas especificas onde se revelam
necessárias medidas de acalmia de tráfego, no entanto a proposta a que tivemos acesso
denota a intenção de o fazer numa zona muito significativa da cidade a nascente do centro
Histórico, com reperfilamento integral de ruas e em algumas delas a sua pedonalização com
isto reduzindo o estacionamento de superfície, o que já vem sendo um hábito no desenho dos
espaços urbanos dos últimos anos.

Figura 1 – Repartição modal típica em função do comprimento da viagem (Fonte: Pita, 2002)

in Manual do Planeamento de Acessibilidades e Transportes, CCDRN

Pensamos que a criação da zonas 30 devem ser muito localizadas e ligadas sobretudo a zonas
de grande densidade habitacional ou quando da proximidade de escolas, e não em zonas
extensas como é o caso da zona do Liceu que é além do mais atravessada por percursos
viários de alguma importância e que ligam o centro a zonas de maior densidade de construção.
Não devemos ignorar que esta zona funciona como uma bolsa de estacionamento essencial
e de suporte a um grande conjunto de equipamentos localizados nessa parte da cidade, e se
31

ZONAS NÃO-ESTRUTURADAS

Algumas Zonas Não-estruturadas
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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precisar de medidas de acalmia de tráfego isso pode ser feito com medidas pontuais numa
espécie de acupunctura urbana.
Em toda a zona do Liceu, que tem uma baixa intensidade de ocupação habitacional, podem ser
feitas intervenções nos cruzamentos, referenciando claramente as zonas de estacionamento
(que devem ser mantidas) modificando e substituído o mobiliário urbano para ganhar espaço
nos passeios existentes e com isto melhorando a utilização dos passeios pelos peões (ou/e
subindo a cota do arruamento para a cota do passeio nos cruzamentos para facilitar o
atravessamento pelos peões) reduzindo assim nos cruzamentos as áreas de conflito mercê
da redução da velocidade de circulação dos automóveis. Com estas intervenções, que não
necessitam do reperfilamento integral dos arruamentos, e com a integração criteriosa de vias
para bicicletas conseguir-se-ia o objectivo de tornar esta zona mais amigável para os peões.
Poder-se-ia intervir também nas áreas das escolas resolvendo alguns conflitos existentes no
uso dos canais de circulação, onde por exemplo mudar a entrada da Escola João de Meira
da rua Calouste Gulbenkian para a rua Almirante Gago Coutinho facilitaria enormemente a
circulação na primeira.
Na zona do Liceu as zonas 30 devem ser portanto circunscritas às áreas imediatamente
confrontantes com as entradas das escolas e a zonas exclusivamente habitacionais,
aproveitando a oportunidade para intervir no espaço público já consolidado de urbanizações
mais recentes e mais distantes do centro, como sejam os “Jardins da Penha” e áreas
envolventes, criando aí espaços urbanos mais apetecíveis e equipados, mantendo a circulação
automóvel (eventualmente com sentidos únicos)e o estacionamento nas ruas mas numa lógica
de prioridade ao uso pedonal.
Este mesmo critério poderia ser alargado a outros bairros “periféricos” consolidados com a
criação de Zonas 30, entre outras áreas, no bairro do Salgueiral, no Alto da Bandeira em Creixomil,
melhorando o ambiente urbano com a requalificação dos espaços públicos e aproveitando para
intervir de forma mais pesada em algumas áreas que não estão estruturadas, desenhando
passeios onde eles não existem, criando espaços qualificados fora do centro urbano.
			

PEDONALIZAÇÃO

A cidade apresenta algumas zonas que evoluíram ao longo do tempo para zonas de uso
exclusivo dos peões, no Centro Histórico e com um sucesso assinalável. Com isto conseguiu-se
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a revitalização e um uso mais intensivo destas áreas através da transformação do ambiente
urbano, não diríamos através de um processo de gentrificação, mas de mudança radical dos
usos dos edifícios e das suas funções.
Não escondemos uma clara preferência por soluções menos limpas, contaminadas por
outras formas de mobilidade menos politicamente correctas, nem acreditamos em soluções
milagrosas e portanto não acreditamos que o sucesso que o centro Histórico tem vivido se deve
unicamente a um factor isolado - a sua pedonalização - mas é antes a conjugação de muitos
factores que concorrem para este bom resultado. Ligariamos também aqui a pedonalização à
densidade urbana - patrimonial, económica, simbólica - e a uma gestão adequada dos fluxos
gerados. Portanto a pedonalização tanto pode dinamizar como matar uma área se não se tiver
a percepção clara dos fluxos existentes e não forem previamente identificados os factores que
concorrem para o seu sucesso.
Pedonalizar a cidade numa lógica de mancha de óleo não é estratégia porque não considera a
diversidade das realidades em causa. Pedonalizar as ruas envolventes ao Tribunal significará
pura e simplesmente a criação de um deserto urbano (e não um oásis) dado o isolamento da
área relativamente ao Centro Histórico, a falta de serviços ou equipamentos significativos que
o justifiquem - as ruas pedonais funcionam se ligarem e servirem coisas - o que não parece
ser o caso desta zona. Já o mesmo não diríamos da possibilidade de pedonalizar a área norte
da Alameda ou a área Nascente do Toural ou mesmo a R. de S. António desde que se consiga e
assegure a permanência e coexistência na utilização desses espaços dos transportes públicos
e do trânsito necessário à logística urbana.
Fundamental será sempre manter uma perspectiva de acessibilidade universal para pessoas
com mobilidade condicionada em todas as acções que forem desenvolvidas sobre o espaço
urbano e, se possível, alargando-as também aos edifícios e equipamentos que pontuam a
cidade e que são razão de ser de muitos movimentos das deslocações ao centro da cidade.

			

BICICLETA e CIDADE CICLÁVEL

Antes de mais e para começar convém perceber que a questão maior neste tipo de mobilidade
será a topografia da cidade. Esta topografia será o maior obstáculo à concretização do
objectivo de ter mais gente a utilizar a bicicleta como meio de mobilidade urbana.
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De qualquer forma a cidade já é ciclável, isto é, a bicicleta pode ser utilizada em toda a dimensão
do espaço público nos termos do Código da Estrada e com a protecção que este lhe confere...
Naturalmente é pouco e é preciso tornar mais visíveis os canais em que esta utilização
pode ser feita. Bastaria numa primeira fase desenhar nos pavimentos os sinais próprios
que identificam a possibilidade de utilização da bicicleta para de seguida e numa segunda
fase modificar a composição/perfil das vias com a criação dos percursos/faixas autónomos
ou integrados correspondentes à circulação das bicicletas. Esta segunda fase deve incidir
sobretudo nas vias que se considerarem estruturantes.
Para uma utilização confortável e quotidiana da bicicleta entendemos que precisamos de
redesenhar o trânsito da cidade, se necessário em detrimento (com o alongamento) dos
percursos automóveis, para que a sua utilização cumpra algumas das regras de senso comum
ligadas ao seu uso, nomeadamente evitando percursos com pendentes acentuados e no caso
destes não serem evitáveis e curtos recorrendo ao uso de processos de ajuda.
Como regra básica parte-se do princípio que as bicicletas não usam os passeios destinados
aos peões para a sua circulação (porque as bicicletas são um veículo) excepto em casos
muito excepcionais ou em situações onde a amplitude do espaço disponível deixe margem de
segurança para uma utilização conjunta. Entende-se a mobilidade em bicicleta como uma forma
de mobilidade de direito próprio, não uma forma de lazer e portanto deve também obedecer
a critérios de utilidade e funcionalidade. As vias cicláveis conjuntamente com os espaços
destinados aos peões e os transportes públicos podem, e devem, funcionar como forma de
integração das periferias próximas fornecendo alternativas viáveis e práticas à deslocação
das pessoas, criando canais estruturados e hierarquizados onde as deslocações sejam fáceis,
exijam pouco esforço e sobretudo liguem os locais de habitação e os locais onde as pessoas
trabalham ou desenvolvem outras actividades. De qualquer forma deve sempre considerar-se
o seu uso em qualquer hora, pelo que os percursos devem ser bem iluminados e desenvolvidos
em zonas onde seja possível a existência do chamado controlo social.
Não se excluem naturalmente das vias cicláveis aquelas dedicadas ao lazer de que é exemplo
a ciclovia correspondente à primeira fase do programa de uma cidade ciclável e que liga a
ciclovia Guimarães/Fafe ao parque da veiga de Creixomil, e se desenvolve sobretudo em Zonas
marginais do tecido urbano, e que terá pouca utilidade para a implementação do uso quotidiano
deste tipo de mobilidade. Admite-se no entanto a sua utilidade táctica e didáctica para dotar a
cidade de uma estrutura adequada onde a bicicleta seja utilizada de forma confortável e segura
e com isto “apresentar” este tipo de mobilidade como uma alternativa passível de ser utilizada
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como um verdadeiro meio de transporte.
É prudente não esquecer que se esta política tiver êxito colocará alguns problemas futuros que
não são negligenciáveis como seja a necessidade de criar parqueamento para bicicletas, bem
como, sendo a sua utilização generalizada, a necessidade de criação de pontos de carregamento
para bicicletas eléctricas (dada a topografia da cidade) à imagem do que se tem feito para os
automóveis.
			

TRANPORTES PRIVADOS - O AUTOMÓVEL

Como afirmado anteriormente o transporte privado, isto é o automóvel, tem sido o meio de
transporte mais utilizado para quem realiza percursos pendulares de/para Guimarães, e nos
últimos anos temos assistido a um incremento da utilização deste em detrimento de outras
formas de mobilidade. Se esta tendência não for desincentivada provavelmente acontecerá
o mesmo no futuro. Simultaneamente tem-se assistido a uma redução da disponibilização
de lugares de aparcamento no espaço público com preferência por outros tipos de uso ou
mobilidade e, porque o espaço de aparcamento nos espaços públicos é por natureza limitado,
aplicou-se uma política fiscal de taxação do estacionamento para assegurar a rotatividade da
utilização dos lugares disponibilizados e assegurar a sua utilização equitativa. Existe ainda
oferta de aparcamento em parques espalhados pela cidade, de superfície ou localizados em
edifícios, na generalidade agregados a construções - comerciais ou equipamentos - com o
objectivo de as dotar de aparcamento suficiente para suportar o seu uso. A CMG tem criado e
disponibilizado um conjunto de parques de estacionamento automóvel, geralmente localizados
em equipamentos que construiu e detém, mas não só... Projectou e construiu parques em áreas
estratégicas no sentido de dar resposta às necessidades sentidas no Centro Histórico e que
sirvam de estacionamento de proximidade e apoio quer aos residentes quer, sobretudo, aos
equipamentos existentes e às actividades económicas desenvolvidas nesta área central da
Cidade, como são o caso do Parque de Camões (em fase de adjudicação para construção) e do
Parque da Mumadona.
Referiríamos também, como aspecto determinante para a caracterização da relação que a
cidade tem com o automóvel, uma estrutura de trânsito nas zonas centrais da cidade em que
existe uma placa dissipadora do trânsito, quase uma rotunda alargada, constituída no essencial
pelo Centro Histórico e que serve de elemento distribuidor do tráfego para as vias radiais de
relação com o restante território. Importa referir que em muitos casos a circulação nestas vias
(com canais de pequena dimensão) se faz em sentidos únicos, que alongando os percursos,
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acabam por se revelar adequados à gestão dos diferentes fluxos. No Centro Histórico existem
condicionamentos ao estacionamento (pouca oferta) e à circulação de veículos automóveis
sendo esta permitida praticamente só na sua zona sul - zona mais densa do ponto de vista das
actividades económicas e de densidade residencial.
Importará resolver alguns constrangimentos e estrangulamentos pontuais que existem ao
nível do trânsito automóvel, actuando de forma activa na procura de soluções e transformando
as dificuldades em oportunidades, abandonando a postura defensiva e restritiva em que um
“não fazer” seja a forma de resolver o problema, isto sem cair em soluções grandiosas e de
êxito duvidoso.
Para finalizar referiríamos a necessidade de retomar e incrementar a implementação de postos
de carregamento eléctrico para os automóveis dando um sinal claro para uma mudança de
atitude relativamente ao transporte individual, reforçando também neste caso a necessidade
de escolhas que vão no sentido da sustentabilidade e das preocupações ambientais.
			

POLÍTICA DE ESTACIONAMENTO

Está identificado, e isso é sentido pelos cidadãos, um problema de estacionamento no centro
da cidade, seja ele visto como um problema para quem habita o centro da cidade, ou entendido
como uma dificuldade para quem desenvolve a sua actividade profissional ou económica no
Centro Histórico ou zonas confinantes, ou mesmo para quem se desloque a esta área para o
uso dos equipamentos existentes.
Naturalmente poderemos argumentar que esta necessidade decorre de uma má utilização
dos meios de mobilidade disponíveis (ou possíveis) e que as pessoas não deveriam utilizar
o automóvel para as suas deslocações... Sendo certo que as cidades vivem dos fluxos de
pessoas e bens, e que estes são a sua razão de ser, importa centrar a discussão na forma
como podemos induzir o uso de meios alternativos de mobilidade, transformando a cidade
gradual e sensatamente usando também critérios de sustentabilidade, dando ênfase a essas
alternativas mas não abandonando e excluindo o automóvel como solução possível. Fazê-lo
significará a morte da cidade, pois será transformada num cenário vazio e sem sentido.
Importa portanto definir uma política global e uma estratégia para o estacionamento na
Cidade, razoável, e que em nosso entender deve assentar em três pilares fundamentais a
saber:
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- existência de bolsas de estacionamento gratuito em áreas
caracterizadas como maioritariamente habitacionais e que corresponderá sobretudo a zonas
fora do centro urbano.
			
- áreas de estacionamento rotativo onde se aplicará uma política
fiscal de taxação do estacionamento com único objectivo de limitar o tempo de permanência
(curta permanência) e de assegurar o seu uso equilibrado e que se aplicará nas áreas mais
densas em equipamentos e de actividade comercial.
			
- áreas de estacionamento que responda aos movimentos
pendulares, de média duração (diurno, nocturno, manhãs e tardes) e de longa duração
(mensal, semanal, fins de semana), e que deve ser a resposta para todo os outros conjuntos
de fluxos que a cidade gera, e que por significarem geralmente a necessidade de investimento
para a criação de equipamentos dedicados terão a sua utilização onerada com pagamento.
Verificamos que a poente do centro histórico a oferta de estacionamento se encontra
estruturada no essencial ao longo das vias de entrada/saída da Cidade e distribuídas
geograficamente de forma equilibrada e dando resposta imediata a alguns equipamentos e
edifícios ou zonas comerciais que são grandes geradores de fluxos, graduando a oferta na
medida da aproximação ao centro da cidade.
Se analisarmos com mais atenção verificamos que ao longo do Eixo formado pela rua de Santa
Eulália e da Alameda Alfredo Pimenta - correspondendo à entrada de Braga - e na zona mais
próxima do centro se encontra um conjunto de áreas de estacionamento a que corresponde
uma oferta de 173 lugares em estacionamento pago à superfície e de 323 lugares no parque
do centro comercial Triângulo. Nesta zona e na área a norte e poente do estádio do Vitória
é oferecido, complementarmente, estacionamento gratuito de superfície que responde ás
necessidades dos moradores mas também a equipamentos existentes na área como seja o
Centro de Saúde. Adicionalmente, e na rua Teixeira de Pascoais (Quintãs) são oferecidos 168
lugares de estacionamento pago á superfície e que procuram responder ás necessidades do
comercio local.
No caso do eixo Av. Dr. Mariano Felgueiras, Av. Conde Margaride - correspondente à entrada do
Porto e Famalicão - complementada pelo circuito formado pela Rua de São Gonçalo e Av. de
Londres, a resposta às necessidades de estacionamento é feita com muita antecipação com o
grande parque de estacionamento anexo ao Guimarães Shopping com cerca de 1800 lugares
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e que foi dimensionado não só para responder às necessidades deste espaço comercial mas
também aos fluxos gerados pela Central de Camionagem e pelo Hospital de Guimarães. Na
sequência e sensivelmente a meio da Av. Conde Margaride temos o parque da Plataforma das
Artes e da Criatividade com cerca de 70 lugares e que complementa a oferta de estacionamento
que antecipa o triangulo comercial constituído pelas ruas de Santo António, Gil Vicente e Paio
Galvão, convergindo nesta ultima os dois eixos atrás referenciados para acesso ao centro
histórico da Cidade. No sentido inverso, pela rua de São Gonçalo e Av. de Londres a procura é
respondida com o parque de estacionamento do Estádio com cerca de 260 lugares cobertos
(pagos) e adicionalmente com uma bolsa de estacionamento gratuito com cerca de 250 lugares.
No triângulo formado pelas Av. Conde Margaride, Rua de São Gonçalo e Av. de Londres existe
estacionamento de rua pago com um total de aproximadamente 380 lugares. Na avenida de
Londres existem ainda duas áreas de estacionamento de superfície de respectivamente 156 e
66 lugares, sendo esta ultima área gratuita.
Na zona norte da cidade e ao longo das vias de entrada correspondentes a Azurém e S.
Torcato teremos uma situação um pouco diferente em que o eixo formado pela Rua Rómulo de
Carvalho e Av. Da Universidade, usada sobretudo para o acesso a esta ultima, tem como oferta
o parque de estacionamento interior ao Campus de Azurém da UM e algum estacionamento nos
arruamentos externos e que contabilizamos em cerca de 60 lugares. A resposta à necessidade
de estacionamento é dada sobretudo pela bolsa de estacionamento gratuito desenvolvida ao
longo da Rua Cónego Doutor Manuel Faria e que dispõe de cerca de 120 lugares, complementada
por uma bolsa de estacionamento informal em terrenos desocupados com cerca de 50 lugares.
Já no eixo constituído pela Rua de S. Torcato é proposto logo no seu contacto com a cidade
histórica um parque de estacionamento com cerca de 250 lugares no Campo de S. Mamede e
que por não ser resposta a equipamentos geradores de tráfego é normalmente pouco utilizado
com excepção da época de maior actividade turística - esta será provavelmente a sua razão de
ser se para esta área não for encontrada melhor e mais útil vocação.
Já na área nascente da cidade, cujo eixo de penetração principal corresponde à antiga
estrada de Fafe, a situação que encontramos é muito diferenciada com a localização de
muitos e diversificados equipamentos urbanos - Câmara, Tribunal, escolas - e onde a oferta
de estacionamento em espaço público é dada pelo parque de estacionamento Mumadona, no
ponto de contacto com o centro histórico, com cerca de 160 lugares pagos, e em quase toda a
malha urbana correspondente ao plano do Capitão Luís de Pina por estacionamento gratuito
com cerca de 305 lugares que, como já afirmado anteriormente, foi a forma encontrada de
retirar e substituir o estacionamento no centro histórico. Encontramos nesta zona alguns
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lugares de estacionamento pago, cerca de 26 lugares, nas ruas mais próximas do Centro
histórico com o objectivo de assegurar a necessária rotatividade. Importa reter que nesta área
se deve preservar esta bolsa de estacionamento gratuita, esperando que no futuro politicas
alternativas ao uso do automóvel produzam os resultados desejados e com isso diminuam a
pressão sobre o estacionamento nos arruamentos, libertando espaço para outros usos.
Já o acesso pelo sul, correspondente à Rua Eduardo de Almeida, Av D. João IV e Largo
da República do Brasil, que estrutura a entrada de Santo Tirso e o trânsito local de e para
Urgeses, que inicialmente se desenvolve quase paralelo à linha de Caminho de Ferro que liga
Guimarães ao Porto, e depois se densifica num conjunto de cruzamentos viários que dificultam
a sua fluidez. Este eixo tem no seu início dois parques de estacionamento possíveis, um pago,
o do Centro Cultural de Vila Flor com cerca de 140 lugares (de acesso difícil e indirecto), e
um gratuito, o parque de estacionamento da Estação da CP com cerca de 80 lugares, sendo
que este ultimo tem como função principal apoiar a intermodalidade entre o automóvel e o
comboio, e no seu final um parque de estacionamento com cerca de 285 lugares pagos que
supre as necessidades do Centro Comercial S. Francisco. Desde a Variante Urbana até ao centro
histórico neste canal viário, que é intensamente usado, são disponibilizados estacionamentos
de superfície pagos num numero próximo dos 140 (sobretudo ao longo da Av. D. João IV) e
que respondem à densidade comercial e dos serviços desta área. Sobram algumas áreas onde
é providenciado estacionamento gratuito sendo de destacar a nova zona de estacionamento
gratuito no interior do quarteirão com cerca de 90 lugares que veio sobretudo responder à
rarefacção de estacionamento produzida com as obra de requalificação do espaço público na
Zona de Couros. Por fim deve-se referenciar o estacionamento gratuito existente no Parque
das Hortas e que responde à necessidade correspondente ao uso de alguns equipamentos
existentes no local. Este eixo de penetração termina no Largo República do Brasil, onde se faz
a rotação para a zona nascente da cidade e para a Alameda que confina com o Centro Histórico.
Na área envolvente do Centro Histórico e dentro das antigas muralhas, produziu-se nos
últimos anos um decréscimo acentuado dos lugares de estacionamento nos arruamentos
de que são exemplo a supressão de cerca de 150 lugares de estacionamento no Toural e na
Alameda que existiam em 2007 e que desapareceram em 2012 com as obras de requalificação
destes espaços urbanos. Com este intenso investimento de dinheiro público criou-se, mais uma
vez, a percepção de ausência de lugares de estacionamento de proximidade relativamente ao
Centro Histórico, isto na sequência de em 2007 se ter discutido a possibilidade de criação de
um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Toural com cerca de 300 lugares,
opção que não teve acolhimento depois de uma intensa discussão pública. A alternativa
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encontrada, com vantagens evidentes, foi a construção de um novo parque de estacionamento
de proximidade ao centro histórico situado no miolo do quarteirão formados pelas Ruas da
Liberdade, Camões e Caldeiroa e que pela proximidade ao Toural e á Alameda poderá apoiar as
actividades económicas aí desenvolvidas numa lógica de proximidade. Este parque desenvolvese em dois núcleos interligados, um á cota baixa e outro á cota alta, parcialmente enterrados
e com a cobertura ajardinada e utilizável, devolvendo para o uso da cidade um espaço até
agora segregado. Além deste objectivo essencial - reutilização e fruição do interior dos
quarteirões existentes - cumprirá cumulativamente algumas outras funções nomeadamente
apoiar a reabilitação urbana da zona envolvente alavancando a reabilitação dos edifícios
contíguos e porque próxima de uma via distribuidora principal - Toural e arruamento sul da
Alameda - permitirá também acolher aqueles que nos visitam para que a partir daqui e usando
outros meios de mobilidade possam usufruir da cidade dos seus equipamentos ou do comércio
local. A resposta de proximidade dada pelo Parque de Estacionamento de Camões é essencial
para a consolidação e manutenção da população residente na sua área de influencia que
inclui naturalmente as áreas próximas mas também algumas daquelas que fazem parte da
antiga área intra-muralhas.
Verificamos portanto a existência na cidade de um conjunto de ofertas e soluções para o
estacionamento automóvel que se distribui, nos diferentes quadrantes, pelos três pilares já
atrás enunciados e que se consubstanciam em alguns casos em parques de estacionamento
cobertos, privados e públicos, normalmente distribuídos ao longo ou na proximidade de vias
distribuidoras, e que assim servem para graduar o acesso ao centro da cidade. No centro
da cidade sobretudo na zona sul, e ao longo do eixo Toural, Alameda e Largo da República do
Brasil pode-se constatar um grande défice de estacionamento de rua, necessário neste caso
para suportar a manutenção da população no local mas também dar consistência ao comércio
existente nesta zona. Para além da construção do parque de estacionamento de Camões poderá
ser necessário a construção de um outro parque, localizado mais para nascente, que reforce
a oferta de estacionamento de proximidade dando a este nível uma resposta às populações
residentes na área e permitindo adicionalmente incrementar o uso do comércio tradicional
consolidando-o, potenciando-o como uma alternativa viável às grandes superfícies, a partir do
momento que o torna acessível e confortável ao uso.
O sucesso destas soluções para o parqueamento automóvel só será possível aumentando o nível
de informação dando visibilidade à oferta existente sobretudo a quem é utilizador ocasional.
Importa também referir, como condição de sucesso, a existência de um conjunto de parques
de estacionamento públicos, integrados numa política pública relativa ao estacionamento,
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que integra também as áreas de parqueamento com parquímetros e que aplica um conjunto
de tarifários, que se traduzem já numa discriminação positiva para moradores e outros
utilizadores habituais da cidade (trabalhadores e comerciantes). Importaria no futuro evoluir
com a integração com outros modos de mobilidade acolhendo, por exemplo, nos parque de
estacionamento também bicicletas, ou potenciando as actividades económicas próximas com a
criação de tarifas reduzidas quando da utilização do comercio local, estabelecendo protocolos
com as associações empresariais.
Sugere-se que eventualmente poderiam ser criadas zonas de estacionamento de superfície
condicionado (zonas azuis) para moradores com um pagamento e um tarifário diferenciado
das zonas de parcómetros e que poderiam ser em algumas áreas uma resposta mais eficaz,
ou ainda um tarifário diário para visitantes/turistas que permitisse o parqueamento automóvel
em zonas tarifadas ou em parques e que daria simultaneamente acesso à utilização dos
transportes públicos.
Resta abordar a questão da criação dos chamados parques periféricos como solução
mágica para os problemas colocados pela mobilidade automóvel. As pessoas deixariam aí os
seus carros e depois utilizariam outras formas de mobilidade disponíveis. A verdade é que
esse parque periférico de alguma forma já existe, não é utilizado, e disponibiliza mais de 600
lugares na Zona do Pavilhão Multiusos. Para experimentar esta ideia será preciso estudar e
implementar uma forma de integração com as outras formas de mobilidade para aferir da sua
eficácia e viabilidade.
			

LOCALIZAÇÃO DE UM NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DE PROXIMIDADE AO CENTRO HISTÓRICO

A Câmara Municipal de Guimarães tem, quando concretiza novos equipamentos, construído
parques de estacionamento que não só “resolvem” o assunto relativamente às necessidades
próprias destes equipamentos como procura responder por excesso também a necessidades
e procuras locais. No entanto e em alguns casos é dada resposta fora do contexto anterior,
dedicados sobretudo a suprir as necessidades de estacionamento do Centro, com a criação de
áreas ou parques para estacionamento de proximidade, respondendo à sua evidente escassez
como é o caso do estacionamento de superfície na Alameda Dr. Alfredo Pimenta (apoio às ruas
do triângulo comercial da cidade) ou o Parque de estacionamento subterrâneo da Mumadona
(apoio ao Tribunal e Município). Função semelhante, como já foi referido, ocupa o Parque de
estacionamento de Camões, que concretizado no interior do quarteirão formado pelas ruas de
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Camões e Caldeiroa, dá resposta à zona do Toural e Alameda em termos estacionamento de
proximidade mas pretende também servir e fixar a população residente nesta área da cidade
para onde seria impossível responder com outra solução de parqueamento automóvel dada a
exiguidade dos arruamentos existentes, às tipologias ou à morfologia urbana características
da zona.
Fica por resolver a questão (e aqui a distância importa para o critério de proximidade) da zona
sudeste do Centro Histórico, para completar uma geometria que sirva os quatro quadrantes
exteriores ao Centro Histórico.
Nesta área os espaços disponíveis são a Alameda e o Campo da Feira (Largo República do
Brasil). Parece-nos óbvio excluir a opção Alameda dados os custos inerentes, sobretudo de
carácter ambiental com o corte das árvores existentes, que apesar de ter a sua génese numa
intervenção dos tempos do Estado Novo com propósitos higienistas que implicou a demolição
sistemática de construções na área do quarteirão de S. Dâmaso, acabou por ter um efeito
clarificador na imagem da Cidade evidenciando o percurso da antiga muralha e integrando um
bosque urbano no tecido urbano da cidade histórica.
O antigo Campo da Feira ocupa também um lugar importante na imagem da cidade mas pelas
suas características morfológicas e pelo tipo de revestimento vegetal que apresenta, pode
comportar no seu subsolo um parque subterrâneo com cerca de 250 lugares desenvolvido
em dois pisos. A sua exacta localização deve ser assegurada na zona mais a norte condicionado
que está o seu desenvolvimento pelo atravessamento do ribeiro de Couros e deverá ter como
condição essencial ao seu desenvolvimento em projecto encontrar uma solução construtiva
que assegure a permanência de um revestimento vegetal similar ao existente. Este parque
servirá e apoiar-se-á sobretudo nas artérias de transito primário da zona nascente da cidade
antecipando e concluindo a aproximação ao centro histórico a partir da Av. D. João IV.
A construção deste parque de estacionamento poderá dar sedimento à intenção de manutenção
da população residente na área sul/nascente do centro histórico, fornecendo um serviço que
não será possível na interior da zona intra-muralhas dada a exiguidade dos espaços disponíveis
e a intenção de manter um reduzido tráfego automóvel no interior do centro histórico. Permitirá
também responder à crescente procura desta área da cidade e da oferta serviços e comércio.
Com a construção deste parque seria assim completada uma geometria que responderia
às necessidades de estacionamento nos quatro quadrantes principais de acesso ao centro
da cidade possibilitando uma politica mais restrita que privilegiasse sobretudo o acesso a
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Parque de estacionamento Proposto
Parques de estacionamento Públicos
Áreas de Influência dos Parques
Centro Histórico - Cidade Intra-muros
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moradores e às actividades directamente exercidas nesta área.
De qualquer forma a construção deste novo parque deve, a ser construído, assentar no
estudo e monitorização da realidade que resultará da construção do Parque de Camões e, num
outro nível, de uma definição clara de uma política de mobilidade estruturada para a Cidade e
significará a escolha entre as várias opções e realidades possíveis mas isso é do domínio da
decisão política.
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