
REVISÃO DO PDM DE GUIMARÃES 

CONTRIBUTO DA AVE – ASSOCIAÇÃO VIMARANENSE PARA A ECOLOGIA 

 

A AVE – Associação Vimaranense para a Ecologia analisou alguns dos aspetos com incidência 

ambiental da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Guimarães, durante o período de 

discussão pública, tendo identificando pontos fortes e pontos fracos, e salientado 

oportunidades e ameaças, de que resulta a apresentação de sugestões para a melhoria deste 

documento orientador da política municipal de ordenamento do território. 

Os artigos abaixo indicados, salvo indicação contrária, referem-se à proposta de regulamento 

do PDM em discussão pública. 

 

PONTOS FORTES 

A AVE considera serem pontos fortes da proposta de revisão do PDM, com especial incidência 

ambiental, os seguintes: 

- O objetivo de proteção e valorização ambiental e paisagística do território, promovendo a 

sua estabilidade física e sustentabilidade ecológica (Art.º 2.º, n.º 2 b); 

- O objetivo de reforço da mobilidade, promovendo outras formas de circulação (Art.º 2.º, n.º 

2c), abrindo assim oportunidade aos modos suaves de mobilidade, pedonal e ciclável; 

- A definição e delimitação da Estrutura Ecológica Municipal (Art.º 10.º e seguintes); 

- A definição e delimitação de zonas inundáveis (Art.º 18.º e seguintes), nas quais é impedida a 

construção de novos edifícios; 

- O dimensionamento de áreas destinadas a espaços verdes em operações de loteamento e 

operações urbanísticas (Art.º 38.º), de forma a contribuir para a sustentabilidade dos 

espaços urbanos e para a qualidade de vida das populações; 

- A definição e delimitação de espaços florestais de proteção (Art.º 51.º e seguintes), cujas 

subfunções incluem a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão hídrica e 

cheias, a proteção microclimática e a proteção ambiental; 

- A definição e delimitação de espaços verdes de utilização coletiva (Art.º 67.º e seguintes), 

com uma componente de equilíbrio ambiental e enquadramento e valorização paisagística 

do espaço rural; 

- A definição e delimitação de espaços verdes urbanos, com funções de equilíbrio ecológico e 

de acolhimento de atividades ao ar livre (Art.º 81.º e seguintes), nos quais é permitida a 

concretização de pistas cicláveis; 

- A implementação de faixas cicláveis, prevista na Planta da Rede Viária, permitirá que a 

bicicleta possa circular de forma segura, partilhando o espaço com o automóvel como está 



previsto na legislação, e não se limitar a circuitos dedicados de vocação desportiva ou de 

lazer, menos compatíveis com uma estratégia abrangente de mobilidade urbana. 

A AVE considera ainda como pontos fortes da proposta de revisão do PDM a contenção da 

dispersão construtiva e a redução da área de construção, bem como a requalificação das vias 

rodoviárias existentes, em lugar de prever a construção de novas vias. 

 

PONTOS FRACOS 

A AVE identificou os seguintes pontos fracos na proposta de revisão do PDM, com especial 

incidência ambiental: 

- A viabilização da implantação ou instalação de infraestruturas em qualquer área ou local do 

território concelhio, que depende apenas do reconhecimento unilateral da Câmara 

Municipal de que tal “não acarreta prejuízos inaceitáveis para a qualidade ambiental, 

paisagística e funcional das áreas abrangidas” (Art.º 17.º), o que pode contradizer o objetivo 

de proteção e valorização ambiental e paisagística do território (Art.º 2.º, n.º 2 b) e ameaçar 

a integridade da Estrutura Ecológica Municipal. 

- A admissão da possibilidade excecional de construção de novos edifícios em zonas 

inundáveis, em áreas urbanas consolidadas e em situações de colmatação, remate ou 

substituição de edifício em situação legal (Art.º 19.º), o que pode contribuir para aumentar o 

risco de cheias em áreas urbanas, com impactes acrescidos, contrariando o disposto na 

alínea h) do art.º 26.º da Lei n.º159/99, de 14 de setembro. 

- A possibilidade de instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil e 

outras matérias-primas em espaços florestais de produção e em espaços de uso múltiplo 

agrícola e florestal (Art.º 41.º), o que pode contribuir para a degradação produtiva e 

ecológica desses espaços, bem como para a sua degradação paisagística. 

- A admissão do licenciamento de pedreiras e/ou a sua ampliação em espaços florestais de 

proteção (Art.º 53.º, n.º 3), o que pode contribuir para a degradação irreversível destes 

espaços e das suas funções de proteção, mencionadas no Art.º 51.º 

- A definição de limites de impermeabilização do solo que podem ser excedidos em 0,10 em 

espaços residenciais (Art.º 74.º, n.º 5), em espaços urbanos de baixa densidade (Art.º 76.º, 

n.º 6) e em espaços de uso especial (Art.º 80.º, n.º 4), e a admissão da possibilidade de 

impermeabilização total do solo por “razões de melhor integração, continuidade e acerto 

urbanístico” em espaços urbanos centrais (Art.º 72.º, n.º 5), o que pode contribuir de forma 

acentuada para a redução da infiltração e o aumento do escoamento superficial, com 

aumento do caudal de ponta nos cursos de água, potenciando a ocorrência de cheias. 

- A insuficiente definição dos limites de impermeabilização do solo em áreas de edificação 

dispersa, espaços destinados a equipamentos e infraestruturas, e parques de 

estacionamento de espaços verdes de utilização coletiva, através de indicações vagas, como 

p. ex. “deverão privilegiar” ou “deverão minimizar” a impermeabilização do solo (Art.º 64.º, 



n.º 3, Art.º 66, n.º 5, e Art.º 83.º, n.º 4.º), o que poderá contribuir para os aspetos negativos 

acima mencionados; 

- Apesar de serem mencionados critérios perequativos (Art.º 90.º e Art.º 91.º), esta questão 

não é abordada de forma clara, sendo difícil entender quais os mecanismos previstos em 

concreto e a quem se destinam. 

- Os perfis de vias apresentados no Anexo III da proposta de Regulamento não contemplam a 

circulação de bicicletas, nem faixas dedicadas aos transportes públicos. 

- O traçado das ciclovias previsto na Planta da Rede Viária não inclui ligações à estação 

ferroviária e aos apeadeiros, nem à central de camionagem, limitando as possibilidades de 

intermodalidade. Noutros percursos centrais e de elevado interesse utilitário não está 

contemplado o uso adaptado da bicicleta, como na Avenida D. João IV ou na Avenida Conde 

Margaride, onde é possível implantar faixas cicláveis com reduzido investimento, dado o 

perfil destas vias. 

- A ligação ferroviária à cidade de Braga está prevista no Relatório Ambiental, mas na Planta 

da Rede Viária e na Planta de Condicionantes não é evidente o traçado do espaço-canal 

requerido para uma eventual ligação à atual estação ferroviária de Guimarães, aproveitando 

parte do antigo troço de ligação a Fafe. Compreendendo a necessidade de maiores estudos 

de traçado, importa salvaguardar a possibilidade de execução deste equipamento, criando as 

condicionantes necessárias. 

 

OPORTUNIDADES/SUGESTÕES 

- A eventual implantação ou instalação de infraestruturas no território concelhio em áreas 

com interesse ambiental não deverá ser viabilizada apenas pela Câmara Municipal, mas 

igualmente pelas entidades da administração pública central ou regional que tutelam a área 

do Ambiente. 

- O impedimento à construção de novos edifícios em zonas inundáveis não deverá contemplar 

um regime de exceções, de forma a minimizar o risco de cheias em áreas urbanas, cumprindo 

o disposto na alínea h) do art.º 26.º da Lei n.º159/99, de 14 de setembro. Em lugar da 

colmatação urbanística, será mais oportuno rever mecanismos de reversão da ocupação 

construtiva em zonas inundáveis. 

- A instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil e outras matérias-

primas não deverá ser permitido em espaços florestais de produção e em espaços de uso 

múltiplo agrícola e florestal, o que pode contribuir para a manutenção produtiva e ecológica 

desses espaços, bem como para a sua integridade paisagística. 

- O licenciamento de pedreiras e/ou a sua ampliação não deverão ser permitidos em espaços 

florestais de proteção, de forma a salvaguardar as suas funções de proteção. Em particular, 

deverão ser reavaliadas as condições em que efetua a extração nas pedreiras de Gonça e 

Gondomar, próximas do aterro sanitário de Gonça, tendo presente que os rebentamentos de 



explosivos usados nas pedreiras poderão comprometer a estabilidade das telas 

impermeabilizadoras do aterro que impedem a infiltração de lixiviados no solo. 

- O índice de impermeabilização de espaços verdes de utilização coletiva e respetivos limites 

deverão ser definidos em concreto, adotando critérios adequados para o seu cálculo. 

- O traçado das ciclovias previsto na Planta da Rede Viária deverá ser revisto de forma a incluir 

ligações à estação ferroviária e aos apeadeiros, bem como à central de camionagem e a 

outros equipamentos e serviços, aumentando as possibilidades de intermodalidade. 

- Importa também abrir a possibilidade dos trajetos cicláveis admitirem várias tipologias de 

via, uma vez que a via segregada (= ciclovia) é uma tipologia adequada a zonas onde o 

tráfego automóvel é mais rápido e/ou intenso. A tipologia predominante deverá ser a faixa 

ciclável demarcada com traço interrompido no pavimento e sinalização, sujeita ao espaço 

reservado de largura mínima de 1m e com igual comportamento automóvel nas situações de 

cruzamento e sentido de circulação. A protecção adicional virá dos limites de velocidade e 

sinalética específica. 

- Uma das medidas fundamentais para incentivo à mobilidade pedonal é a criação de zonas de 

acalmia do tráfego automóvel, com limitação de velocidade de 30 km/h, afetas sobretudo a 

escolas, áreas residenciais ou de outros equipamentos. Propomos que o PDM inclua uma 

proposta de delimitação de zonas 30 dentro da área urbana, com a recomendação das 

intervenções necessárias ao nível do perfil da rua e do passeio para este fim. 

- O PDM deverá propor áreas de circulação essencialmente pedonal, libertando praças e ruas 

da circulação automóvel, melhorando o nível de ruído, a qualidade do ar e a segurança dos 

peões. 

 

DÚVIDAS 

- Quais as diferenças entre a delimitação da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola 

Nacional entre o PDM vigente e a proposta de revisão? Que áreas estão em vias de ser 

alteradas e/ou convertidas para zonas com outra classificação (com adequada identificação 

em planta)? 

- Existe cartografia ou outra forma adequada de registo das espécies florestais que carecem de 

especial proteção no concelho de Guimarães, mencionadas no n.º 5 do Art.º 50.º? Caso não 

exista, está prevista a sua realização? 

- As ciclovias previstas no PDM são de sentido único ou de dois sentidos? No caso de 

atravessarem vias de sentido único, como será feita a circulação? Se a circulação de bicicleta 

for igualmente de sentido único, como será feita a articulação com as travessias e os 

deslocamentos para outras ruas? 

- Quando está prevista realização do plano de mobilidade municipal? 



- Quais os Planos de Pormenor que estão atualmente em vigor em Guimarães? E quais os 

Planos de Pormenor que, eventualmente ainda não vigentes, têm servido a CMG como 

orientação na gestão territorial? 

- A gestão dos resíduos não está descrita ao longo dos diversos documentos que acompanham 

e integram o PDM. Dada a importância deste assunto, como vai o mesmo ser tratado? Se há 

algum tempo que é afirmado que o aterro sanitário de Gonça está no máximo da sua 

capacidade, vai ser construído um novo? Está prevista a recolha seletiva de resíduos de 

alimentos para compostagem? E a recolha de óleos alimentares, será realizada à parte? 

Existem assim diversas questões que necessitam de planeamento e o PDM é talvez um dos 

melhores mecanismos para colocar em ação a gestão de todos os tipos de resíduos, o que 

com esta proposta não se verifica. 

 

A AVE está ao dispor para eventuais esclarecimentos ou informações complementares sobre 

as propostas apresentadas no presente documento, tendo por horizonte a melhoria da revisão 

do PDM. 

 

Guimarães, 29 de fevereiro de 2012-02-28 

A direção da AVE, 
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