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Guimarães projeta uma imagem de cidade e município moderno, 
inovador e qualificado, que se tornou uma referência de boas 
práticas nacionais. Todavia, como todo o país e grande parte da 
Europa, o concelho foi afetado por uma crise económica, financeira 
e social de grandes proporções, que trouxe como resposta uma 
fortíssima política de austeridade (indo “além da troika”) que 
parece nada contribuir para terminar ou mesmo atenuar a crise.

O tempo que vivemos obriga todos, mas particularmente aqueles 
que têm responsabilidades na governação dos territórios, a pensar 
com serenidade e profundidade a melhor forma de combater as 
dificuldades e gerar as mudanças de base económica, política 
e institucional que sejam capazes de projetar um novo ciclo de 
prosperidade.

Face às dificuldades acrescidas e esta necessidade essencial, o 
Partido Socialista de Guimarães decidiu inovar (uma vez mais) na 
construção do seu programa eleitoral, abrindo a discussão sobre 
a ação futura da Câmara à sociedade civil vimaranense. Para isso, 
entre outras medidas, de abril a junho de 2013, foram realizados 
onze fóruns de debate e recolha de ideias “Para Continuar 
Guimarães”, reunindo personalidades independentes (empresários, 
professores, pessoas ligadas ao desporto, cultura, apoio social ou 
simplesmente cidadãos interessados no nosso Guimarães), também 
todos aqueles que se propõem desempenhar funções autárquicas 
nas freguesias e, ainda, alguns especialistas que trouxeram o 
conhecimento universitário e a experiência de outros territórios, 
numa sessão “Guimarães visto pelos outros”. 



Nestes fóruns discutiu-se o presente, mas essencialmente, preparou-se o 
futuro. 

Relativamente ao presente, a larga maioria dos participantes classificou 
a qualidade de vida em Guimarães como boa ou muito boa e 85% conside-
rou-a melhor que no resto do país, reconhecendo a boa governação de 
Guimarães pelo PS ao longo dos últimos anos.

No entanto, estes resultados não diminuem a exigência nem o esforço da 
equipa que se propõe governar o município para e com os vimaranenses. 
Pelo contrário, aumenta a responsabilidade, não só porque há sempre 
aspetos a melhorar, como porque os tempos são especialmente difíceis. 

Os debates e outros elementos recolhidos permitiram identificar 
elementos fortes em que se pode ancorar uma estratégia de desenvolvi-
mento, verificando-se que o orgulho de ser Vimaranense, a consciência 
da qualidade urbana e o que se conseguiu no domínio da cultura e da 
inovação são importantes mais- valias.

O conjunto de compromissos que se apresenta de seguida - que tem 
por base o processo participado e as preocupações sentidas - define as 
bases de um projeto que pretende Continuar Guimarães, governando e 
construindo o futuro com todos e para todos.

Assim, mais do que uma lista de promessas ou de projetos, o PS Guimarães 
apresenta um projeto partilhado de futuro, um programa orientador 
de um amplo processo de desenvolvimento que não se esgota no PS nem 
em ciclos eleitorais: é um rumo para um futuro (ainda) melhor, no qual 
todos serão chamados a colaborar, reforçando a identidade, o espírito e 
o orgulho Vimaranense em todos os lugares do concelho e projetando 
Guimarães no Mundo.

Fruto de uma afirmação constante da identidade das suas gentes e do seu 
território, dinamismo cultural crescente, melhoria do seu espaço público 
e rede viária, concretização de uma rede de equipamentos de inegável 
valor e uma infraestruturação generalizada do seu território, com a 
sua cobertura qualificada ao nível escolar e desportivo, o município de 
Guimarães experimentou em 2012 (ano da Capital Europeia da Cultura) o 
seu grande momento de celebração e afirmação: celebração de uma cidade 
feliz que faz da sua identidade, do orgulho de ser vimaranense e da sua 
dimensão cultural, cartão-de-visita insubstituível e inimitável; afirmação 
internacional de um território cosmopolita que projeta novas funções 
e saberes, acrescenta competitividade económica e territorial, atrai 
investigadores e turistas das mais diversas origens.
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O tempo futuro próximo de Guimarães será assim um desafio exigente 
que fará novamente apelo às suas caraterísticas intrínsecas: a sua 
história, enquanto motor cultural e identitário de um território e que 
gera uma afetividade única dos seus habitantes com o espaço territorial 
que habitam; a sua comunidade, enquanto homens e mulheres 
relacionados em função de um “naco” de território; a sua capacidade 
de reinvenção, possibilitando a descoberta e introdução de novos 
caminhos e desafios suficientemente fortes para combater a crise e o 
desânimo.

Serão estas caraterísticas que conferirão identidade ao território e 
dinamismo funcional à atividade da comunidade, a qual encontrará 
no espaço público, seja ele praça ou rua, largo ou viela, o seu local de 
expressão e socialização privilegiado.

Com esta centralidade na identidade, no dinamismo funcional e no 
espaço público pretende-se reabilitar, participar e dinamizar ou, por 
outras palavras, consolidar e construir o futuro próximo de Guimarães.

É tempo de planear e projetar, tempo de incentivar e dinamizar, de 
apostar na capacidade criativa, na germinação de novas ideias, numa 
aposta válida e segura no investimento, no desenvolvimento e na 
criação de emprego.
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GOVERNAÇÃO
Considerando as condições de Guimarães 
e as melhores práticas internacionais, será 
desenvolvida uma política de governação 
participada, que ouve e envolve as pessoas e as 
instituições, o que incluirá o aprofundamento 
do processo do Orçamento Participativo 
e a realização anual de fóruns de debate e 
discussão, com empresários, associações, 
juntas de freguesia, cidadãos e especialistas 
exteriores ao concelho, à semelhança do que 
aconteceu de abril a junho de 2013.

Trimestralmente, o Presidente da Câmara 
de Guimarães e o seu executivo irão realizar 
as suas reuniões em diferentes lugares do 
concelho, as quais serão precedidas de visitas 
relacionadas com problemas locais, e incluirão 
um período para auscultação de munícipes, 
facilitando o contacto das pessoas com a sua 
Câmara e o conhecimento direto dos proble-
mas por parte dos eleitos.

A Câmara e os serviços na sua dependência 
terão uma prestação orientada pela qualidade 
e eficiência, pensados a partir dos interesses 
concretos das pessoas, das empresas e das 
instituições. Neste esforço contínuo de 
melhoria e descentralização, serão reforçadas 
as competências das Juntas de Freguesia 
através de contratualização, assim como a 
criação de novas plataformas de comunicação 
à distância e serviços móveis que permitirão 
levar os serviços ao encontro do munícipe.

COMPROMISSOS

• Um governo de todos;

• Uma presidência aberta;

• A descentralização dos serviços municipais.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
EMPREGO
A consolidação de uma economia próspera e 
sustentável constitui um dos desígnios para 
o próximo período de governação municipal. 
Por isso, a Câmara Municipal adotará 
uma postura em prol da economia, com o 
desenvolvimento de condições favoráveis ao 
investimento, à modernização e qualificação 
do tecido empresarial e à promoção de um 
ambiente próspero e de sucesso, favorável ao 
empreendedor. 

Neste contexto, propomo-nos criar um 
Conselho Consultivo para o Investimento e 
o Emprego que reunirá trimestralmente e 
funcionará como uma plataforma de cola-
boração e de interação com representantes 
das principais instituições vimaranenses, 
da universidade, de empresários e de jovens 
talentos, visando diagnosticar e inventariar as 
dificuldades e condicionamentos, as oportu-
nidades, propor e concretizar ações visando 
a dinamização da atividade económica e a 
criação de emprego.

Criaremos uma Divisão Municipal de Apoio 
ao Investimento e ao Emprego visando a 
agilização dos processos de licenciamento de 
projetos de natureza empresarial, capazes de 
gerar postos de trabalho, consubstanciando 
ações de relevância municipal – ARM. Esta 
divisão será igualmente responsável pelo 
aconselhamento e apoio à construção de 
candidaturas e à implementação de projetos 
com financiamento comunitário, bem como 
pelo desenvolvimento de um programa de 
incentivos à economia local que favoreça uma 
maior ligação entre universidade, investidores 
e empreendedores, potenciando a colocação 
de produtos locais, o aumento de spin-off e a 
criação de empresas.
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Considerando os problemas que afetam a 
atividade comercial será concretizado um 
plano-processo orientado para o ordenamento 
e desenvolvimento comercial. Neste serão 
inventariadas todas as estruturas existentes 
e identificados os seus maiores problemas e 
qualidades, desenvolvendo-se e assegurando-
-se a concretização de propostas de interven-
ção pontual de melhoria e modernização da 
atividade comercial, do espaço público e dos 
transportes e estacionamento, para as áreas 
de maior densidade de estabelecimentos 
retalhistas e de restauração.

Também o setor agrícola possui um elevado 
potencial nalgumas fileiras que importa 
valorizar, designadamente, na produção 
vinícola, nos produtos hortícolas e nas frutas. 
O apoio aos produtores, aos jovens agriculto-
res, a criação de redes de comercialização e 
a diversificação de mercados constituem os 
principais desafios para o crescimento deste 
sector.

Pretendemos apresentar internacionalmente 
Guimarães como destino de receção e 
organização de médios/grandes eventos 
ligados a feiras, congressos, convenções, 
reuniões e cimeiras internacionais, criando 
uma rede local de parceiros, ligando a Câmara 
Municipal, Empresas, Universidade do Minho, 
Associações, Avepark, a Oficina, a Tempo 
Livre, o Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
num trabalho em rede.

Neste sentido, Guimarães integrará redes 
europeias de cidades de negócios, como o 
projeto “European Cities Network for Business 
Friendly Environment” e procurará criar, com 
as suas cidades parceiras, uma rede de cidades 
de média dimensão, uma “European Business 
Cities Net”, sustentando este projeto através 
de candidatura ao próximo ciclo de fundos 
europeus 2014-2020. 

COMPROMISSOS

• Desenvolver uma ação política forte 
na economia e nos negócios estrangeiros 
dirigida à atração de investimento e à 
promoção das exportações. Uma Guimarães 
cosmopolita reforçará a sua abertura ao 
mundo, potenciando a cooperação e a 
internacionalização com especial incidência 
na Europa e nos países lusófonos;

• Criar um Conselho Consultivo para o 
Investimento e o Emprego; 

• Criar uma Divisão Municipal de Apoio ao 
Investimento e ao Emprego dedicada à atra-
ção e à facilitação do investimento, visando 
a redução de prazos no licenciamento de 
projetos nos serviços internos da autarquia e 
no acompanhamento e intermediação junto 
de entidades licenciadoras externas - licen-
ciamento fácil; 

• Estabelecer um regime de redução, ou 
mesmo de isenção, de taxas e impostos para 
investimentos que promovam a criação 
expressiva e líquida de postos de trabalho;

• Implementar uma estrutura central de co-
municação e promoção da Marca Guimarães, 
que fará a gestão da comunicação interna e 
será o suporte da promoção de Guimarães no 
exterior, afirmando a cidade e o concelho, 
as suas empresas e potencialidades, o “Feito 
em Guimarães”, incentivando-se turistas e 
emigrantes a serem agentes promotores no 
estrangeiro dos produtos aqui fabricados;

• Proceder ao levantamento e mapeamento 
de recursos através do registo permanente-
mente atualizado, e que incluirá informação 
sobre terrenos, imóveis e recursos físicos e 
humanos das diferentes empresas e ins-
tituições, que facilite o investimento e os 
entendimentos entre diferentes entidades. 
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Constituída como base de dados de fácil 
gestão e administrada pela Divisão Munici-
pal de Apoio ao Investimento e ao Emprego, a 
informação estará disponível numa platafor-
ma eletrónica e estará acessível a potenciais 
empreendedores e investidores;

• Promover o termalismo;

• Qualificar as áreas destinadas a atividades 
económicas, nomeadamente as de arma-
zenagem e indústria, promovendo a sua 
infraestruturação completa e a qualificação 
do espaço público envolvente; 

• Potenciar a conformação de novas áreas de 
acolhimento de atividades económicas que 
aproveitam as acessibilidades e infraestru-
turas existentes; 

• Apoiar o desenvolvimento das grandes 
áreas de atividade económica e logística, 
previstas na revisão do Plano Diretor 
Municipal;

• Estabelecer um Prémio anual de Mérito 
de Empreendedorismo Jovem, nos termos de 
regulamento a criar;

• Participar com a entrada de fundos 
municipais no Programa FINICIA de apoio às 
pequenas empresas do concelho de Guima-
rães, em parceria com o IAPMEI e a ADRAVE;

• Criar uma incubadora de empresas de base 
tecnológica na Vila de Pevidém;

• Criar uma bolsa de terrenos agrícolas 
que possam ser cedidos para exploração 
temporária;

• Criar uma incubadora de empresas de 
base agrícola e segurança alimentar sob a 
liderança do “Laboratório da Paisagem”.

COESÃO SOCIAL
O combate à exclusão social e à pobreza 
constituirá, como sempre, um princípio 
programático basilar da nossa governação, 
no quadro de uma sociedade humanista e 
solidária. 

A base do modelo de desenvolvimento 
económico e social que ambicionamos para 
Guimarães, exige a implementação de medidas 
capazes de contribuírem para uma sociedade 
mais justa, mais solidária e inclusiva, onde as 
pessoas sejam efetivamente o centro de toda a 
nossa ação. 

Orgulhamo-nos das políticas que implemen-
tamos na área do desenvolvimento social, que 
continuaremos a aprofundar, reforçando a 
cooperação institucional, numa lógica de rede, 
que potencie soluções e respostas eficazes e de 
proximidade.

COMPROMISSOS

• Isentar integralmente as IPSS das taxas de 
licenciamento;

• Aprofundar a reabilitação urbana do 
espaço doméstico, mediante atribuição de 
subsídios;

• Criar uma equipa dedicada a pequenas 
reparações domésticas no sentido de melho-
rar as condições de habitabilidade;

• Prosseguir a concessão de subsídios ao 
arrendamento através da CASFIG;

• Aprofundar a reabilitação do parque 
habitacional social;

• Alargar o modelo das residências 
partilhadas;

• Criar soluções integradas para as vítimas 
de violência doméstica;
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• Implementar um Gabinete de 
Apoio às famílias com problemas de 
toxicodependências;

• Continuar a apoiar as famílias ao nível 
da alimentação, energia, água, medicação, 
vestuário e mobiliário;

• Reforçar o apoio psicológico às famílias 
através da criação de um Gabinete na Divisão 
da Ação Social;

• Consolidar o funcionamento da Rede Social 
de Guimarães, reforçando a sua autonomia e 
recursos, numa perspetiva de intervenção de 
maior proximidade às populações;

• Expandir o funcionamento dos Gabinetes 
Locais de Desenvolvimento Social;

• Prosseguir ações promotoras da Igualdade 
de Género;

• Reforçar o funcionamento do Espaço 
Informação Mulher;

• Contribuir para a dinamização do Fórum 
Municipal para as Pessoas com Deficiência;

• Dar continuidade ao atendimento 
qualificado dos munícipes com deficiência 
ou incapacidades e respetivas famílias, bem 
como dos técnicos de reabilitação e institui-
ções, no âmbito da atividade do Serviço de 
Informação e Mediação para Pessoas com 
Deficiência (SIM-PD);

• Dinamizar o Banco Local de Voluntariado, 
intermediando as necessidades das institui-
ções concelhias com os cidadãos voluntários, 
proporcionando a necessária formação;

• Efetuar a candidatura ao desígnio de 
“Capital Europeia do Voluntariado 2014”;

• Consolidar o Programa 65+, visando o 
combate ao isolamento e a situações de 
negligência de idosos;

• Apoiar projetos no âmbito da saúde mental 
e das pessoas com deficiência;

• Alargar os benefícios do Cartão Municipal 
do Idoso;

• Renovar a candidatura ao projeto-piloto 
“Mediadores Municipais” no contexto da 
Estratégia Nacional para a Integração das 
Comunidades Ciganas;

• Dar continuidade ao bom funcionamento 
do Centro Local de Apoio à Integração de 
Imigrantes (CLAII) e Gabinete de Apoio ao 
Emigrante (GAE).

• Continuar a contribuir para o bom 
funcionamento da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Guimarães (CPCJ);

• Continuar a apoiar as áreas de atuação 
da Fraterna: Banco Alimentar, “Projeto 
Escolhas”, acompanhamento dos beneficiá-
rios de Rendimento Social de Inserção (RSI) e 
desempregados;

• Reforçar a aposta nos eixos de empregabili-
dade e Formação/Qualificação; Intervenção 
Familiar e Parental; Ações de Apoio à 
auto-organização da população e à criação de 
associações; Formação em novas tecnologias 
da informação orientada para vários grupos 
no âmbito do Contrato Local de Desenvolvi-
mento Social de Guimarães, em curso.

CULTURA
Guimarães é um território onde a História e a 
contemporaneidade se cruzam em coerência, 
onde a criação cultural e a inovação coabitam 
e se complementam. Um território onde a 
cultura se constitui como núcleo e como motor 
do desenvolvimento social e económico. Um 
território onde se alimenta a memória e se 
produz a memória futura.
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É neste contexto que a relação entre cultura 
e desenvolvimento assume um relevante 
papel na definição estratégica das políticas 
municipais, um pouco por todo o mundo.

Afirmar a Cultura como fator distintivo da 
construção da cidadania e como um meio 
eficaz para o desenvolvimento social, para a 
evolução das mentalidades e para a conso-
lidação da consciência cívica dos cidadãos 
não é um conceito vão, é uma prática que 
tem marcado a intervenção dos últimos anos 
e é um compromisso de continuidade como 
garante de futuro.

Numa cidade que é Património Cultural da 
Humanidade, a preservação da memória 
histórica e patrimonial em articulação com 
a criação, a criatividade e o conhecimento 
contribui para o respeito pelos valores éticos, 
para a aquisição e transmissão de saberes, 
para o conhecimento e a capacidade criativa.

COMPROMISSOS

• Alargar a zona classificada como Patrimó-
nio Cultural da Humanidade, integrando a 
nova e requalificada Zona de Couros;

• Incentivar, apoiando a edição, a realização 
de teses de mestrado e doutoramento que 
incidam sobre as relações entre a cultura, o 
turismo e a economia;

•Estudar, valorizar e promover o património 
imaterial;

• Incentivar o trabalho em rede das 
instituições culturais visando a sua susten-
tabilidade;

• Aprofundar o apoio aos projetos educativos 
das diversas instituições culturais;

• Incentivar a produção cultural pelas 
estruturas profissionais, pelas estruturas 
associativas e pelas estruturas informais;

• Incentivar a produção cultural pelo 
cruzamento de profissionais e amadores;

• Aumentar a programação cultural em 
espaço público como forma de socialização e 
como forma de incremento económico;

• Instalação da Casa da Memória, equipa-
mento que envolverá todas as associações e 
entidades culturais concelhias e, de um modo 
especial, a Sociedade Martins Sarmento. O 
seu principal objetivo será a perpetuação 
da memória da cidade e do concelho e a 
contribuição para a investigação, análise, 
interpretação e divulgação da sua história e 
identidade. 

• Criar uma ferramenta de comunicação 
agregadora da programação cultural de 
Guimarães;

• Dar continuidade ao relacionamento com 
as Cidades Capitais Europeias da Cultura 
(passadas e futuras);

• Promover a internacionalização dos produ-
tos culturais produzidos em Guimarães;

• Criar condições para a fixação de artistas e 
estruturas artísticas em Guimarães, através 
da cedência de espaços de trabalho;

• Potenciar a criação de emprego nas 
áreas de apoio à criação artística e cultural 
(cenografia, figurinos, som, luz, vídeo, etc.);

• Estabelecer parcerias com a Universidade 
do Minho através dos cursos de Artes 
Performativas, Artes Visuais e Arquitetura, 
como forma de interligar a Universidade, a 
criação artística e a economia;

• Continuar o trabalho desenvolvido no Cen-
tro Cultural Vila Flor através de atividades 
de produção e programação, diversificando 
as disciplinas, práticas, linguagens e géneros 
artísticos;
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• Desenvolver uma programação assente em 
critérios de qualidade, diversidade, contem-
poraneidade e formação, repartindo-a pelas 
áreas do teatro, da música, da dança, do novo 
circo, das artes plásticas e do cinema;

• Reforçar a produção própria, designada-
mente no que se refere a festivais e ciclos e 
apoiar a experimentação artística;

• Afirmar a Plataforma das Artes como uma 
referência nacional ao nível da arte contem-
porânea, apresentando-se como um espaço 
de abertura à comunidade local, à comuni-
dade artística nacional e ao intercâmbio com 
instituições nacionais e internacionais; 

• Consolidar a Plataforma das Artes como 
um espaço de conhecimento, próxima das 
instituições de Ensino, criando bolsas para 
investigação e levando a cabo cruzamentos 
programáticos e de investigação com áreas 
como a Antropologia, Etnografia, História da 
Arte e a Filosofia;

• Desenvolver meios digitais e cibernéticos 
que permitam a qualquer pessoa, em 
qualquer parte do mundo, aceder aos 
seus conteúdos, ao seu programa e às suas 
atividades;

•Promover ações de formação sobre a 
temática da conservação e salvaguarda 
patrimonial, protocolando estágios de 
cursos de conservação, restauro e gestão 
patrimonial;

• Afirmação da Plataforma das Artes como 
um Marketing Place e como uma imagem de 
marca da cidade, beneficiando da exceciona-
lidade da sua arquitetura, reconhecida pela 
atribuição de vários prémios e menções por 
organizações especializadas em Arquitetura 
e Arte; 

• Desenvolvimento de Laboratórios Criati-
vos, estimulando a criação de empresas e 

atraindo projetos inovadores que necessitem 
de apoio para incubação;

• Apoiar Ateliers Emergentes através da 
disponibilização de espaços de vocação 
criativa, de partilha e mostra a artistas, 
cujas permanências temporárias de projetos 
permitirão protagonizar atividade cultural 
regular especialmente dirigida a jovens.

EDUCAÇÃO
Sendo a educação determinante para 
o desenvolvimento social e humano, o 
investimento já concretizado na melhoria das 
condições dos nossos estabelecimentos de 
ensino e na criação de dinâmicas culturais e 
sociais, colocaram a qualificação e o conheci-
mento no centro da atenção das comunidades 
locais, permitindo melhorias assinaláveis dos 
resultados escolares, superando as médias na-
cionais nos principais indicadores educativos: 
elevaram-se as médias dos exames nacionais e 
das taxas de aprovação, reduziram-se as taxas 
de abandono e milhares de vimaranenses 
adultos regressaram à escola para reforçarem 
as suas qualificações.

Enquanto foram apoiadas por políticas 
nacionais capazes, a escola pública, com o 
envolvimento permanente do município, 
diversificou a sua oferta formativa, oferecendo 
novas oportunidades de qualificação escolar a 
quem não as teve enquanto jovem e resgatan-
do jovens do insucesso e do abandono escolar.

Defendemos o direito à educação para todos, 
com garantia de igualdade no acesso e no 
sucesso, condição decisiva para forjar a coesão 
social e para um harmonioso desenvolvimento 
humano.

Continuaremos a aprofundar a ligação com as 
políticas de urbanismo, com as políticas cultu-
rais, com as políticas sociais e com as políticas 
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de empreendedorismo e de valorização do 
conhecimento enquanto forma primordial de 
promoção da economia e da criatividade.

Em todos os níveis de educação e ensino, conti-
nuaremos a dedicar uma atenção particular às 
pessoas com necessidades especiais. A integra-
ção, as ofertas diferenciadas, os complementos 
educativos necessários nos diversos domínios 
especializados, bem como a conceção e 
adaptação dos espaços e equipamentos públicos 
ajustados aos problemas de mobilidade, 
continuarão a estar presentes nas decisões de 
afetação de recursos e de apoio às famílias e aos 
projetos de intervenção comunitária.

COMPROMISSOS

• Revisão e atualização da Carta Educativa 
Concelhia; 

• Construção do Centro Escolar de Ronfe;

• Construção do Centro Escolar de Moreira de 
Cónegos;

• Requalificação das Escolas Básicas de S. 
Torcato e das Caldas das Taipas;

• Requalificação da Biblioteca Municipal 
Raúl Brandão;

• Melhoria das condições do pólo da bibliote-
ca em Pevidém;

• Construção da Biblioteca na Escola EB 2,3 
João de Meira;

• Continuar a garantir o acesso ao pré-
-escolar das crianças mais desfavorecidas, no 
âmbito das políticas de combate à pobreza e 
à exclusão social, e prosseguir os esforços de 
ajustamento dos modos de funcionamento 
às necessidades das famílias, tendo em 
conta as realidades emergentes de alteração 
dos núcleos familiares tradicionais e das 
atividades laborais;

• Prosseguir o alargamento do acesso à 
internet e alargar a oferta de software 
educativo no pré-escolar e no 1º ciclo;

• Alargar a rede de Bibliotecas Escolares;

• Criar a Rede de Bibliotecas de Guimarães 
(RBG), unindo a Biblioteca Municipal e as 
Bibliotecas Escolares, otimizando e partilhan-
do recursos, quer físicos, quer humanos;

• Construção e manutenção de um portal, dis-
ponível na Internet, com um catálogo coletivo 
e informação que ajude a melhorar os níveis de 
leitura e literacia dos nossos cidadãos;

• Desenvolver e apoiar projetos de inter-
venção nas áreas da leitura e da literacia, 
abrangendo todo o público em idade escolar;

• Alargar a oferta de atividades de 
complemento educativo e apoiar os Projetos 
Educativos;

• Estimular e apoiar as escolas na oferta 
de cursos de formação e profissionais, num 
quadro qualificado de respostas às indústrias 
tradicionais e às atividades económicas 
emergentes;

• Criar uma rede complementar de cursos de 
formação e/ou profissionais, dando resposta 
às necessidades do concelho, de forma 
articulada e otimizada;

• Articular com os centros de formação de 
associação de escolas, um plano de formação 
que responda às maiores necessidades das 
escolas, nomeadamente do seu Pessoal Não 
Docente;

• Pugnar pela concretização do protocolo de 
cooperação estabelecido com o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, IP, para a 
instalação da Escola de Formação Profissio-
nal no Campus de Couros;

• Prosseguir a política de apoio financeiro aos 
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circuitos de transportes escolares especiais;

 • Aproximar a oferta cultural às escolas e as 
escolas aos eventos culturais, fomentando a 
sensibilização para as artes;

• Instalar no Campus Universitário de 
Couros, em conjunto com a Universidade do 
Minho e a Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica, a Associação para 
a Divulgação da Ciência em Guimarães, 
propondo-se: 

1▶ O exercício de divulgação científica e 
tecnológica, e a instalação de um centro 
educativo e expositivo para a ciência, 
designado Centro de Ciência Viva de 
Guimarães;

2▶ Criar e manter em funcionamento o 
Laboratório da Paisagem, com vista ao 
acolhimento de atividades de promoção 
da agricultura, segundo as vertentes da 
divulgação e exposição e da investigação 
e desenvolvimento nas áreas da biologia, 
da hidráulica ambiental e da geografia do 
território aplicadas à agricultura.

3▶ Instalação e gestão da incubadora de 
empresas de base agrícola e alimentar. 

• Afirmar a dimensão de Cidade Universi-
tária, pela plena integração da comunidade 
universitária dos Campus de Azurém e 
Couros, e pela promoção da integração na 
vida ativa dos jovens licenciados;

• Alargar os projetos de colaboração com a 
Universidade do Minho, nomeadamente com o 
seu Departamento de Educação, numa lógica 
de valorização e melhoria da escola pública.

PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
Sabendo-se hoje que a competitividade 
territorial é fator distintivo de um município e 
que esta mesma competitividade se mede por 
vários fatores, entre outros, a identidade local, 
o dinamismo cultural, a eficaz rede viária, 
a qualificação da paisagem, a valorização 
patrimonial, é no território – suporte de 
toda a atividade humana – que se concentra 
grande parte das expectativas e pilares dessa 
competitividade.

Sendo o chão que a comunidade pisa, sendo a 
casa que a comunidade habita, sendo a praça 
onde a comunidade se expressa no seu todo ou 
sendo o mercado onde se transaciona produtos 
e bens, o território é simultaneamente causa 
e efeito da comunidade, correspondendo 
sempre a um território qualificado uma 
comunidade mais preparada e feliz.

Como tal, o território deverá ser olhado, 
analisado e transformado de forma positiva 
e assertiva, ou seja, deverá ser qualificada-
mente construído e previamente projetado e 
planeado com critérios de qualidade.

Complementarmente a este instrumento 
estruturador de toda a territorialidade mu-
nicipal, deseja-se promover a elaboração de 
outros planos e estudos que sejam capazes de 
oferecer ao território um desenho ajustado e 
acertado à realidade local, bem como favorecer 
outras ações como a requalificação de áreas 
industriais existentes, criação de novas áreas 
de atividades económicas associadas a capaz 
acessibilidade e infraestruturação, racional 
distribuição de equipamentos de proximidade 
para a vida comunitária, consolidar, alargar 
e prolongar o processo de reabilitação e 
regeneração urbana. 

Propomo-nos estender este processo a todo 
o concelho, através de estudos e planos que 
serão feitos no âmbito do Plano Diretor  
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Municipal (nomeadamente estudos urbanísti-
cos das áreas centrais das freguesias e Vilas).

Entre a cidade e a sua envolvente, entre as 
vilas e os espaços mais dispersos, impõe-se o 
reforço da coesão territorial e da articulação 
entre lugares e pessoas para que todos os 
Vimaranenses tenham acesso aos serviços, 
ao emprego e às oportunidades de mais 
bem-estar, independentemente do lugar em 
que residem e trabalham, assim como da sua 
condição económica e social.

Num processo orientado pela coesão e justiça 
espacial, serão repensados e adaptados os 
diferentes serviços públicos, de modo a 
promover a integração e a proximidade como 
forma de garantir que todos os problemas são 
respondidos de forma rápida e eficaz. Para-
lelamente, será aprofundada uma política de 
comunicação que assegurará que a informação 
chega a todos os públicos e espaços. 

COMPROMISSOS

• Assegurar um território mais justo, com 
mais oportunidades;

• Consolidar e alargar a regeneração urbana; 

• Reforçar a estruturação de centralidades 
na qualidade de espaços, acessos e equipa-
mentos, tendo em vista evitar a deslocação 
das pessoas, reforçar o encontro à escala 
local, melhorar a eficiência no apoio social, 
dinamizar as economias locais e promover o 
ensino, o lazer e a cultura;

• Promover a compactação do território 
em favor da aglomeração e nuclearização, 
evitando-se formas de dispersão desfasadas 
da realidade histórica da região, maximi-
zando-se infraestruturas e favorecendo-se 
investimento e atratividade quer na 
captação de equipamentos e serviços, quer 
na qualificação do espaço público enquanto 

expressão da comunidade;

• Rentabilizar infraestruturas instaladas no 
território (por exemplo, abastecimento de 
água e saneamento) bem como requalificar a 
rede viária existente e qualificar a paisagem, 
seja ela natural ou edificada;

• Valorizar o património municipal nas 
suas várias vertentes – natural, construído, 
vernacular, erudito - como elementos de 
forte atratividade territorial e contributo 
decisivo para o reforço da identidade local 
e afetividade dos habitantes com o seu 
território;

• Requalificar o Teatro Jordão para 
instalação da atividade do conhecimento 
ligado à música e ao teatro e em conjugação 
constante com o saber académico e artístico 
instalado na cidade (nomeadamente 
Universidade do Minho e Escola de Música 
Valentim Moreira de Sá);

• Construção do parque de estacionamento 
da rua de Camões potenciador da qualifica-
ção urbanística de um interior de um grande 
quarteirão localizado no centro da cidade, de 
apoio aos moradores e à atividade diária da 
cidade, nomeadamente comércio e serviços; 

• Requalificar e reforçar a atratividade 
das áreas centrais das freguesias e vilas, 
aprofundando o seu papel dinamizador do 
território e visibilizando-as como espaços de 
convivialidade e de ponto de encontro, oferta 
de serviços e comércio de proximidade;

• Tratar e cuidar dos acessos à cidade, às 
vilas e às freguesias, autênticas “portas de 
entrada” da casa de todos nós;

• Valorizar o património do concelho nas 
suas múltiplas perspetivas, possibilitando a 
sua constante inventariação, tratamento e 
qualificação para posterior disponibilização 
à comunidade;
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• Cuidar da paisagem, valorizando-a e 
conjugando-a com a defesa dos elementos 
biofísicos determinantes para a sustentabili-
dade ecológica do território;

• Abrir à fruição pública a Veiga de Creixomil 
como parque natural de enorme poten-
cialidade, favorecendo a ligação pedonal 
e ciclável entre a cidade e as demais áreas 
urbanas envolventes e a horta pedagógica, o 
laboratório da paisagem, as áreas cultivadas, 
o parque da cidade desportiva, prolongando 
a construção de passeios e de uma rede de 
caminhos e trilhos para e ao longo de toda a 
veiga (que a reabilitação do caminho real e do 
caminho paralelo à variante iniciaram);

MOBILIDADE SEGURA E SUSTENTÁVEL
A mobilidade é uma condição essencial 
ao desenvolvimento, permitindo acesso a 
emprego e bens e serviços. Serão desenvolvi-
das soluções de acessibilidade e mobilidade 
inclusivas do ponto de vista social e espacial, 
após reuniões com os operadores privados, 
juntas de freguesia e os principais emprega-
dores concelhios e da realização de inquéritos 
que avaliem a oferta e procura aos principais 
equipamentos, serão implementadas medidas 
de melhoria na articulação entre transportes 
urbanos e transportes interurbanos, de 
construção/beneficiação de estradas, de 
diminuição da dependência do carro próprio, 
de melhoria do serviço prestado pelo comboio 
e de redução dos custos nas deslocações.

Esta questão constitui um desígnio prioritário, 
uma vez que além de reforçar a coesão social e 
territorial, a capacidade de deslocação (rápida, 
saudável e a baixo custo) desempenha um 
papel fundamental na localização de pessoas e 
empresas, gerando dinâmicas que favorecem o 
emprego e a economia.

O favorecimento da mobilidade pedonal e 
ciclável e a valorização do transporte público 
constituirão a matriz de um Plano Municipal 
de Mobilidade que nos propomos executar.

COMPROMISSOS

• Melhorar a acessibilidade e mobilidade em 
todo o concelho, principalmente às pessoas 
com mobilidade condicionada;

• Melhorar a segurança no tráfego;

• Mais mobilidade com menos recurso ao 
automóvel;

• Contratar com o Governo e Estradas de 
Portugal a requalificação ou construção de 
uma nova via entre o Parque de Ciência e 
Tecnologia, Caldas das Taipas e a autoestra-
da;

• Protocolar com o Governo a requalificação 
das acessibilidades às Vilas;

• Contratar com o Governo e Estradas de 
Portugal o desnivelamento do nó de acesso à 
autoestrada em Silvares;

• Requalificar a rede de estradas das fregue-
sias construindo passeios e aparcamento;

• Criar uma rede de vias cicláveis ligando 
os parques de lazer existentes, as margens 
ribeirinhas e os núcleos urbanos; 

• Continuar a pugnar, no âmbito da nova 
concessão dos transportes urbanos, pela 
criação de condições para a intermodalidade 
nos meios de transporte; 

• Apoiar os TUG na candidatura para a 
implementação de um sistema de informação 
em tempo real nos autocarros e nas paragens;

• Apoiar iniciativas empresariais que visem 
reforçar os sistemas de aluguer e partilha de 
veículos elétricos.
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AMBIENTE
A abordagem às questões ambientais será 
orientada essencialmente para a promoção do 
bem-estar, da qualidade de vida e do desenvol-
vimento económico. Paralelamente à educação 
e sensibilização ambiental e à preservação dos 
elementos ambientais mais qualificadores, 
serão dinamizadas estratégias para a sua 
valorização, especialmente na associação com 
o lazer e o turismo. 

O Laboratório da Paisagem instalado num 
requalificado edifício industrial da Veiga de 
Creixomil, será orientado para a biodiversida-
de e compreensão da paisagem minhota como 
recurso, com a paisagem a ser vista como ele-
mento cultural e o laboratório como estrutura 
de apoio à visita pedagógica e turística. Muito 
mais que um lugar de exposição, terá por mis-
são central acolher e ajudar a criar empresas 
na área agrícola e da segurança alimentar e 
ambiental, apoiar iniciativas relacionadas com 
a formação e comercialização de produtos e 
serviços agroalimentares, proteger e valorizar 
a biodiversidade e planear, gerir e divulgar a 
paisagem.

O aquecimento global e as alterações climá-
ticas que se vão traduzindo em períodos de 
precipitação intensa alternando com períodos 
de seca prolongados, exigem a adoção de 
medidas que reduzam a vulnerabilidade a 
inundações de zonas urbanas, um esforço 
coletivo de racionalização do consumo de 
energia e uma aposta decisiva nas energias 
renováveis. 

Assim, propomo-nos aprofundar a utilização 
da energia solar térmica e fotovoltaica, 
promover a eficiência energética dos edifícios 
e equipamentos municipais concretizando 
um programa de racionalização e de redução 
global do consumo de energia. 

COMPROMISSOS

• Apresentação da candidatura de Guima-
rães a European Green Capital, numa forte 
aposta no ambiente, no crescimento sus-
tentável e na construção de uma cidadania 
saudável e ambiental. 

• Forte aposta na requalificação e na fruição 
das margens dos cursos de água que nascem 
ou atravessam o território municipal; 

• Apoiar a construção de novos parques de 
lazer nas freguesias; 

• Ampliar a Horta Pedagógica e apoiar a 
criação de novas hortas nas freguesias;

• Criação de um Jardim Botânico;

• Cuidar da paisagem, valorizando-a e 
conjugando-a com a defesa dos elementos 
biofísicos determinantes para a sustentabili-
dade ecológica do território;

• Elaborar um Plano de Gestão e Drenagem 
das Águas Pluviais;

• Concretizar o projeto de regularização de 
caudais da ribeira de Couros no sentido de 
prevenir a ocorrência de inundações, em 
conformidade com o Estudo Hidrológico e 
de Modelação Hidrodinâmica elaborado 
pela Universidade do Minho. Este projeto 
traduzir-se-á na construção de várias bacias 
de retenção ao longo do percurso da ribeira. 
No Largo das Hortas a bacia a construir 
poderá ter uma dupla função: de retenção 
da água e de aparcamento, se tecnicamente 
viável e seguro. Poderá ser considerada, 
conforme estudo prévio mandado elaborar 
pela Câmara, a construção por tuneladora 
de um canal subterrâneo (20 a 30 metros de 
profundidade) entre o Largo das Hortas e a 
Veiga de Creixomil, desde que seja elegível a 
fundos comunitários, dado o elevado valor de 
investimento;
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• Aderir ao “Pacto de autarcas para a 
energia”;

• Instalação de redutores de fluxo luminoso 
na iluminação pública (investimento de 
valor elevado, a implementar gradualmente, 
à medida da aprovação das candidaturas 
à União Europeia) para ligação de todas as 
luminárias da rede pública;

• Prosseguir a instalação de painéis solares 
nas escolas, pavilhões desportivos e noutros 
edifícios municipais;

• Criação de novos pontos de água nas 
principais áreas florestais, como o da Penha 
e de Souto Santa Maria, para utilização pelos 
bombeiros e para acesso dos helicópteros de 
combate aos fogos;

• Reparação dos caminhos florestais para 
facilitar o acesso dos bombeiros;

• Desenvolver ações de informação e sensibi-
lização à população alertando para a gestão 
do combustível numa faixa de 50 metros em 
redor das habitações e dos períodos em que a 
queima de resíduos vegetais é interdita;

• Corte da vegetação herbácea e arbustiva 
numa faixa de 10 metros ao longo das bermas 
das vias que atravessam as matas e povoa-
mentos florestais; 

 • Prosseguir com a política de apoios 
financeiros aos Bombeiros de Guimarães e 
das Taipas, cujas corporações têm desenvol-
vido um trabalho excecional no socorro e na 
emergência.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM E 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
O serviço público de abastecimento de água e 
de drenagem e tratamento de águas residuais, 

enquanto atribuição municipal delegada na 
empresa intermunicipal Vimágua, beneficiou 
nos últimos anos de um desenvolvimento 
assinalável no que respeita à universalidade, 
à continuidade e à qualidade do serviço, bem 
como à proteção dos valores ambientais.

Foram concretizados investimentos vultu-
osos no alargamento das redes em todas as 
freguesias, que se traduzem atualmente em 
90% de cobertura em saneamento e 97,6% de 
cobertura em água.

A segurança da água distribuída às populações 
e a salvaguarda da sua qualidade constitui uma 
responsabilidade e um imperativo legal que 
assumimos como uma prioridade absoluta.

Neste contexto e face aos riscos potenciais 
existentes a montante das captações de 
Prazins Santa Eufémia, às variações por 
vezes abruptas e cada vez mais frequentes 
de alguns parâmetros das águas do rio Ave, 
nomeadamente, dos níveis de turvação, a 
Vimágua instalou na ETA um sistema de 
ultrafiltração por membranas, tecnologia que 
assegura a produção de uma água absoluta-
mente cristalina, bem como a eliminação de 
quaisquer bactérias, protozoários e vírus.

A universalidade tendencial do abastecimento 
de água e saneamento de águas residuais exige 
ainda um investimento de cerca de 12 milhões 
de euros em extensões de redes nas freguesias, 
cujo ritmo de execução dependerá da afetação 
de fundos europeus ao setor das águas no 
próximo ciclo 2014/2020, dispondo a Vimágua 
de projetos de execução para cada uma das 
freguesias.

O programa operacional “Sustentabilidade 
e eficiência no uso de recursos” que será 
apresentado à Comissão Europeia visa 
prioritariamente o saneamento das águas 
residuais, a redução e controlo das infiltrações 
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e da afluência de águas pluviais e no que 
concerne ao abastecimento de água a melhoria 
da monitorização dos consumos, a reabilitação 
dos sistemas públicos de distribuição, a redu-
ção de perdas e outras medidas de melhoria da 
eficiência operacional e ambiental.

Relativamente às redes de abastecimento de 
água, e tendo como objetivo atingir níveis 
de acessibilidade física ao serviço superior 
a 98%, propomo-nos investir 1,2 milhões de 
euros, enquanto que no saneamento de águas 
residuais, para alcançar níveis de acessibilida-
de de 95%, será necessário um investimento de 
10,8 milhões de euros.

A garantia da acessibilidade económica 
ao serviço de águas pelas famílias e pelas 
atividades económicas constitui uma preocu-
pação central para que mediante uma gestão 
rigorosa e eficiente seja possível uma fixação 
de tarifas e preços acessíveis aos rendimentos 
dos utilizadores domésticos e não domésticos. 
Neste âmbito, importa salientar o nosso 
compromisso em consolidar e dar continuida-
de dos tarifários especiais, designadamente, 
ao tarifário social e ao tarifário familiar. 

COMPROMISSOS

• Concretizar a 2ª fase da remodelação e 
ampliação da E.T.A. de Prazins, em com-
plemento do investimento na tecnologia de 
ultrafiltração e aumentando a capacidade de 
reserva de água tratada; 

• Consolidar a expansão das redes de 
abastecimento de água proporcionando uma 
cobertura ou acessibilidade física superior a 
98% no território municipal; 

• Prosseguir a expansão da rede de drenagem 
de águas residuais para um limiar de 
cobertura de 95%;

• Continuar a investir na automação, na 

telemetria e nas zonas de controlo e medição 
para monitorização remota dos níveis dos 
reservatórios, do correto funcionamento dos 
grupos eletrobomba, da redução de perdas, 
da eficiência energética e da continuidade do 
serviço.

DESPORTO
A prática desportiva e a atividade física devem 
integrar o nosso quotidiano independente-
mente da idade, pelo bem-estar que propor-
cionam e pelas vantagens para a promoção 
da saúde individual e para a melhoria dos 
indicadores de saúde coletiva.

A adoção de um estilo de vida saudável e a 
prática regular de atividade física ou despor-
tiva, permitem combater o sedentarismo, 
promovem a convivialidade e a socialização, 
previnem a obesidade, as doenças cardiovas-
culares e a diabetes.

Neste contexto, propomo-nos prosseguir 
os investimentos na requalificação e na 
construção de equipamentos desportivos 
que permitam a prática da generalidade das 
modalidades desportivas, apoiar os clubes 
que apostam na formação dos jovens e na 
ocupação saudável dos tempos livres e investir 
no fomento de novas modalidades, alargando o 
leque da oferta desportiva disponível.

COMPROMISSOS

• Dar continuidade à política de apoio aos 
clubes com atividade formativa relevante 
e à requalificação das suas instalações 
desportivas;

• Prosseguir o investimento na construção de 
novos relvados sintéticos em freguesias com 
actividade desportiva relevante;
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• Construir uma Academia de Ginástica 
Desportiva;

• Dotar os parques de lazer das freguesias 
de equipamentos de manutenção, fitness e 
geriátricos;

• Garantir a continuidade de eventos 
nascidos no âmbito da Cidade Europeia do 
Desporto 2013, potenciadores do envolvi-
mento comunitário e com forte repercussão 
nos índices de participação desportiva 
local, como são exemplos o Sarau de Dança 
e Fitness, as Mini-Olimpíadas, o Festival da 
Atividade Sénior e os Jogos da Comunidade;

• Investir na construção de um Parque 
Radical;

• Garantir, em parceria com entidades 
privadas, a realização de eventos desportivos 
de grande impacto nacional e internacional, 
como são os casos do Rally Cidade de Guima-
rães, Open ATP de Ténis e a Meia Maratona;

• Promover o fomento de novas modalidades.

TURISMO
O Berço da Nação Portuguesa é hoje, indiscu-
tivelmente, um destino turístico internacional 
de excelência. 

A requalificação e a reabilitação do 
património histórico que nos foi legado, 
dos espaços públicos e do edificado do seu 
Centro Histórico, convertendo-o na âncora 
do desenvolvimento turístico capitalizando 
a seu favor o prestígio de fazermos parte da 
importante Rota do Turismo Cultural Mundial 
– os sítios classificados pela UNESCO como 
Património da Humanidade. 

Esta importante distinção, associada ao impac-
to da Capital Europeia da Cultura, conferem 

a Guimarães uma projeção internacional e 
um estatuto de distinção e de preferência, no 
domínio do Turismo Cultural, que importa 
preservar e valorizar.

Os vultosos investimentos públicos realizados 
ao longo dos últimos anos, associados aos 
investimentos do setor privado, contribuíram 
determinantemente para elevar a qualidade 
da oferta turística de Guimarães, nos espaços 
públicos, na regeneração do edificado, nos 
equipamentos culturais, na hotelaria e na 
restauração, favorecendo um assinalável 
aumento da procura turística. 

A notoriedade internacional de Guimarães, 
decorrente da sua classificação como Cidade 
Património Cultural da Humanidade, do 
Euro 2004, da CEC 2012 ou da CED2013, 
potenciou a sua atratividade e o crescimento 
da procura turística, contribuindo para que 
o Turismo assuma, hoje, uma importância 
central nas dinâmicas de desenvolvimento 
socioeconómico. 

Partindo da capacidade de atração que é 
gerada pelo Centro Histórico classificado como 
Património da Humanidade, será melhorada a 
articulação deste com os polos de exportação 
concelhios (produtos turísticos existentes 
nas diferentes freguesias e indústrias com 
projeção internacional existente ou poten-
cial), equipamentos e realizações culturais, 
artísticas e desportivas, produtos e serviços de 
qualidade (como vinho verde e turismo rural). 
Esta rede deverá considerar a criação de uma 
estrutura organizada de guias locais que 
dê uma resposta eficaz às necessidades das 
empresas, potenciando o turismo de negócios 
e associando-o ao turismo de lazer.

A Câmara, em parceria com as empresas 
locais, atuará junto dos operadores turísticos 
(associados aos cruzeiros de mar, especial-
mente), tendo em vista formatar programas 
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multi-interesse de visita a Guimarães, 
reforçando e articulando por exemplo, 
compras nas ‘lojas’ das fábricas exportadoras, 
visitas guiadas ao Centro Histórico e Couros, 
visitas a elementos de turismo religioso e de 
arquitetura contemporânea, ações de ani-
mação cultural ou associadas à programação 
dos equipamentos existentes, visitas a locais 
relevantes no turismo rural-vinhateiro e 
percursos no teleférico da Penha.

COMPROMISSOS

• Criar um Welcome Center, que funcione 
simultaneamente como centro difusor do 
produto “Guimarães Marca”, onde estarão 
representadas as principais empresas 
exportadoras locais com produtos reconheci-
dos internacionalmente;

• Lançar o projeto “Guimarães Experience”, 
no âmbito do turismo de experiências, com 
diferentes pacotes de estadia, numa parceria 
estreita com os agentes locais;

• Criar o Observatório do Turismo, uma 
estrutura permanente de debate e reflexão, 
que integre o setor público e privado, para 
implementação das melhores estratégias de 
promoção do destino;

• Apoiar a concretização de ações que 
contribuam para a promoção de um Turismo 
Acessível, um Turismo para Todos;

• Estruturar uma intervenção no domínio 
do Turismo Industrial, que integre o 
diagnóstico da oferta existente, a respetiva 
organização, bem como a definição de ações a 
realizar ao nível da promoção;

• Apoiar a criação de uma Rede de Turismo 
de Negócios/Congressos, no sentido de 
organizar, estruturar e promover a oferta no 
âmbito deste produto turístico; 

• Promover Guimarães no âmbito das Cida-
des da Euro-Região Norte de Portugal-Galiza 
que integram a Associação Eixo Atlântico;

• Promover Guimarães, na sua dimensão, 
turística, cultural e económica, nas cidades 
geminadas, nas capitais dos países de língua 
portuguesa e nas nossas comunidades de 
emigrantes, em todo o mundo.

• Intensificar a promoção turística de 
Guimarães associada ao Turismo Religioso;

• Promover ações capazes de potenciar o 
desenvolvimento do turismo sénior, bem 
como do turismo jovem;

• Realizar ações que contribuam para a 
valorização e promoção da doçaria, gastro-
nomia e vinhos de Guimarães;

• Apoiar ações no âmbito do Termalismo, 
em articulação com as Termas das Caldas 
das Taipas, estância termal de referência 
na região, em termos de produto turístico de 
saúde e bem-estar; 

• Proporcionar a oferta de momentos de 
animação cultural, animação de rua, 
que eleve a notoriedade e atratividade de 
visitação nos diversos pontos de interesse 
turístico de Guimarães;

• Dinamizar a Loja Interativa de Turismo de 
Guimarães, em articulação com a Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal;

• Participar ativamente nas ações de 
promoção turística interna e externa;

• Apoiar a realização de workshops e 
educacionais dirigidas à comunicação social, 
operadores e agentes turísticos, nacionais e 
internacionais;

• Apoiar a divulgação e a promoção da 
Cultura Castreja;
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• Fortalecer o investimento nas novas 
tecnologias de informação e acolhimento de 
turistas;

• Criar e consolidar novos produtos turísticos 
para promoção de valências endógenas: 
Roteiro dos Caminhos de Santiago em Guima-
rães, Roteiro das Pontes Romanas, Roteiro 
das Obras de Arte, Roteiro do Artesanato, 
Roteiro do Turismo Religioso, Roteiro do 
Ecoturismo e Roteiro Juvenil;

• Fomentar o Turismo no Espaço Rural, 
apoiando novos e inovadores projetos;

• Apoiar a qualificação dos ativos e agentes 
do turismo local, criando, entre outros, uma 
rede de guias locais.




