
 
1 
____

____

 

 

 
 
 
 
 

 
 

GOTRA

__________

__________

Optim

Reestru

ANSPORT – O

Co
__________

__________

G
mização de 

uturação

Optimização d

onstituição d
__________

__________

GOTR
e Sistemas d

A Re
o por aju

 
 
 
 
 
 
 

 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

RANS
de Govern

 
 
 
 
 
 
 

ede dos T
uste  às 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

PORT
nança para 

TUG: 
Dinâmi

para o Sector

mento Territor
__________

__________

T  
o Sector d

cas Terr

r dos TC 

rial 
__________

__________

dos TC      

ritoriais 

____ 

_  - 1 -  



 
2 
____

____

 
 
 
ENTID
 
TUG –
FLUP –
 
 
EQUIP
 
Coord

 
Invest
 

 
Colab
 

 
 

GOTRA

__________

__________

DADES: 

– Transurbano
– Faculdade

PA TÉCNICA: 

denadora C
 Elsa Pach

tigadoras: 

Ana Zita L
Maria da 

boradores:  

Ana Sofia
Eduarda C
Natércia 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

os de Guima
e de Letras da

 

ientífica: 
heco (FLUP) 

Lopes (Arriva
 Luz Fernand

a Oliveira  
Cunha 
Martins 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

rães 
a Universidad

 Portugal) 
es (UM) 

 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

de do Porto 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

Publi

para o Sector

mento Territor
__________

__________

Relató
cação on-lin

r dos TC 

rial 
__________

__________

ório Técnico 
ne: Dezembro

 

____ 

_  - 2 - 

 
 
 
 
 

(2008) 
o 2010 

 

 



 
3 
____

____

PART
1.  In

2. An

3. Din

 

4. Mo

 
PART
  

5. Os

  

 

 
6. Pe
 

(TUG

Guim

 
PART
TRAN
 
 
 
 
  

CON

GOTRA

__________

__________

TE I – CONST
trodução  

ntecedente

nâmicas Ter

3.1) O Co

3.2) Indica

obilidade e 

4.1) Breve

4.2) Mobi

4.3) Repa

TE II – DIAGN

s TUG no co

5.1 Evolu
a

 b

5.2 Os TU

       
       

ercepção, A

6.1. A Po

G) em Guima

6.2 Os u

marães 

6.3  Os U

6.4 A Em

TE III – CENÁ
NSPORTES UR

A. Rede 
B.  Rede 
C. Rede 
D. Rede 

NCLUSÃO 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ITUIÇÃO DA

es e Enquad

rritoriais e o 

oncelho de G

adores econ

 distribuição

e Caracteriza

lidade Local

artição Moda

NÓSTICO E A

ontexto do s

ução e cons
a) Desenvolvi
b) Desenho e 

UG no sistem
- Red
- Títul
- Proc
- Inte

Avaliação e

opulação d

arães.  

tilizadores d

Utilizadores d

mpresa Trans

ÁRIOS PARA 
RBANOS EM
 de cobertu
 de cobertu
 actual por 
 integrada a

Optimização d

onstituição d
__________

__________

A EMPRESA E

ramento do

 Sistema de

Guimarães na

nómicos e soc

o modal : A

ação da Pop

 e Regional  
al  

AVALIAÇÃO

sistema de T

solidação d
mento e cob
 Oferta 

ma de transp
de 
os de transp
cura Real na
rfaces na C

e Comporta

de Guimarã

de TI (Trans

da rede inte

surbanos na

 A CONSTRU
M GUIMARÃE
ura máxima 
ura mínima 
 ajuste à Pro
ajustada ao

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

E ENQUADRA

os TUG no S

e Mobilidad

a dinâmica N

ciais 

Análise de Te

pulação 

 

O DA REDE D

Transportes 

da rede 
bertura  

portes de G

porte e Tari
a Rede TUG

Cidade de G

amentos fac

ães: As Esc

sporte Indiv

erurbana de

a avaliação

UÇÃO DE UM
ES 
 

ocura 
o território  

 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

AMENTO TER

Sistema de t

e em Guim

Nacional e Re

endências 

DE TC 

 em Guimar

Guimarães 

fas 
G 
Guimarães 

ce ao Sistem

colhas e a A

vidual) e a 

e TC 

o dos seus c

MA PROPOS

para o Sector

mento Territor
__________

__________

RRITORIAL 

transportes 

arães  

egional  

rães 

(TC/TI 

ma de TC em

Avaliação 

análise feit

clientes 

STA DE REDE

r dos TC 

rial 
__________

__________

Regional  

m Guimarãe

da Rede d

ta à rede T

E DE 

____ 

_  - 3 - 

es 

de TC 

TC de 

 



 
4 
____

____

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOTRA

__________

__________

PARTE I – C

ANSPORT – O

Co
__________

__________

CONSTITU

Optimização d

onstituição d
__________

__________

IÇÃO DA 

 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

EMPRESA 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 E ENQUAD

para o Sector

mento Territor
__________

__________

DRAMENTO

r dos TC 

rial 
__________

__________

O TERRITO

____ 

_  - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIAL 

 

 



 
5 
____

____

 
1. IN

O sis

efeito

cons

onde

Se e

dese

parti

cida

press

das 

pequ

Por s

outra

proc

cond

O No

estra

urba

relaç

Noro

em q

de d

loca

mob

rede

dens

refor

estru

Guim

urba

trans

Guim

princ

GOTRA

__________

__________

NTRODUÇÃO 

tema de tra

o do proc

stituem o p

e as solicita

esta consti

envolviment

cular nos s

des, enqua

são de proc

áreas cen

uenos centr

egregação

as lógicas d

esso, a 

dutor/promo

oroeste de 

adas, funcio

na e explic

ções (CCDR

oeste, comu

que o traça

dispersão e

lizam-se for

ilidade, a a

 viária, os p

sificação, d

rçando a 

turação da

marães, o te

na com um

sição com a

marães que

cipais serviç

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ansportes d

cesso de 

palco privile

ações e os n

itui uma v

tos mais rec

seus centro

anto recurso

cura, cedo 

trais, enqua

ros que vão

o funcional 

diferentes d

rede de 

otor da urb

Portugal, é 

ona como 

ca as tendê

RN, 2004). O

unga de gra

ado e a exp

e de aglom

a dos aglom

alteração d

processos d

da diversif

condição 

as conurbaç

erritório em 

m núcleo b

a urbanizaç

e se conce

ços/gerado

Optimização d

onstituição d
__________

__________

de qualque

desenvolvim

egiado par

níveis de ex

verdade hi

centes que

os e nos es

o escasso d

 deu lugar 

anto as pe

o emergind

e social, as

daquelas qu

transporte

anização, d

 um exemp

um elemen

ências de c

O mesmo a

ande parte

pansão da 

meração. A

merados ur

as lógicas d

de policent

cação e 

de urban

ções. (PORT

 análise é, 

bem definid

ção difusa 

entram as p

res de proc

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

er território d

mento terr

ra a observ

xigência sã

istórica, o 

e se têm re

spaços env

e dimensõe

a processo

eriferias se 

do nos espa

s cidades re

ue lhes der

es funcion

dando luga

plo deste tip

nto estrutur

oesão territ

acontece c

e das suas c

 sua rede v

Aqui a ma

rbanos. Tend

de proximid

rismo têm v

da qualific

na, dos a

TAS et al, 20

nesta sub-r

do, em con

da conurb

principais a

cura, tais c

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

deve ser en

ritorial. As 

vação dest

o maiores n

mesmo n

gistado na

volventes – 

es limitadas

os de espec

adensaram

aços perifér

earranjaram

ram origem

nou como

ar a novos te

po de cresc

rante dos p

torial e de o

com o Vale

característic

viária promo

aioria da p

do em con

dade dos ag

vindo a op

cação da

aglomerado

004). 

região, um 

ntraponto à

ação onde

actividades 

como, a C

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ntendido co

cidades, p

tes process

no domínio

não se po

lgumas áre

o espaço 

, por via de

culação com

m de residê

icos da cid

m-se e foram

m sendo que

 uma es

erritórios de 

cimento, no

processos d

organizaçã

e do Ave q

cas, trata-se

overam lóg

população 

ta os valore

glomerados

eracionaliza

s funções 

os enquant

 exemplo d

à indefiniçã

e se insere. 

 (comércio

âmara Mun

r dos TC 

rial 
__________

__________

omo causa 

por excelê

sos, porque

o da mobilid

oderá dizer

eas urbana

 geográfico

e um exces

m esvaziam

ências e/o

dade tradic

m-se ajustan

e, em todo

spécie de

 expansão.

o qual a red

de coalescê

ão do sistem

que, inserid

e de um ter

gicas simultâ

e do emp

es crescent

s e o traçad

ar-se atravé

de referê

to âncora

de aglomer

ão das área

É na cidad

o e serviço

nicipal, SM

____ 

_  - 5 - 

 e/ou 

ência, 

e é aí 

dade. 

r dos 

s, em 

o das 

so de 

mento 

ou de 

ional. 

ndo a 

o este 

e fio 

  

de de 

ência 

ma de 

do no 

rritório 

âneas 

prego 

es da 

do da 

és da 

ência, 

s de 

ração 

as de 

de de 

s), os 

AS, o 

 



 
6 
____

____

Tribu

Esco

hote

outro

dese

loca

perím

tradi

A po

neste

men

princ

ou n

tem 

parte

conc

de r

cara

indiv

aum

traba

expa

É ne

dese

Muni

que 

suste

as ex

onde

No c

urba

dens

inicia

Prog

- Acç

GOTRA

__________

__________

nal, as Rep

las Secundá

leiros e de 

os. (CMG, 

encadeada

lização da 

metro urba

cionais e re

olítica de t

e processo,

os determi

cipais equip

os meios d

assentado 

e das cidad

celho e a c

rede de via

acterística d

idual. Daqu

ento do ruí

alham e vist

andir a sua r

este contex

envolvidos q

icipal de G

visam me

entabilidade

xigências d

e os transpo

conjunto de

nos da cida

so de ocu

ativas de pr

rama de As

ção 3D – G

ANSPORT – O

Co
__________

__________

artições de

árias, as uni

 restauraçã

2001). Por

as com o P

 indústria e

no e do re

elança outro

transportes 

, na medid

nante, a e

pamentos, q

e transport

 num mode

des europe

idade, e en

as rápidas 

do Vale do

ui decorre 

ído, da pol

tam as cida

rede de tra

to administ

quer pela As

Guimarães, 

elhorar as 

e dos territó

as populaç

ortes colect

e operadore

ade de Gu

pações e 

romoção do

ssistência e 

GOTRANSPO

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 Finanças, o

idades de s

ão, os estab

rém, apesa

PDM de 19

 da habita

estante terr

os desafios à

seguida pe

da em que

expansão u

quer na form

e que utiliz

elo misto, e

eias. Ao pre

ntre o conc

e auto-est

o Ave e, 

que, tendo

luição a red

ades é evide

nsportes pú

trativo, terri

ssociação d

que em di

condições

órios, ou seja

ções, do am

ivos assume

es de trans

uimarães (TU

de procu

o uso colec

 Gestão Urb

ORT, enqua

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

outros serviç

saúde, as in

beleciment

ar das po

991, há um

ção, resulta

ritório, o qu

às soluções

elo concel

e a rede vi

urbana no 

ma como a 

za. Poder-se

em semelha

etender-se m

elho e a ár

tradas, que

consequen

o em conta

dução da 

ente, razão

úblicos. (Pla

itorial e po

de Municípi

iversos mom

s de mob

a, promove

mbiente e d

em um pap

portes cole

UG), porque

ura, assume

ctivo dos esp

bana Susten

adra a opor

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ços público

nstituições b

tos comerc

líticas de 

ma grande

ando um c

ue altera o

s de transpo

ho de Gui

ária tem d

 concelho,

 população

e-á dizer, p

ança ao q

melhorar as

rea envolve

e favorece

ntemente, a

a os excess

qualidade 

o pela qual 

no Estratég

olítico que s

ios do Vale 

mentos têm

bilidade urb

endo sistem

da qualidad

el de desta

ectivos do V

e servem u

em uma p

paços de c

ntável - Prog

rtunidade p

para o Sector

mento Territor
__________

__________

s, a Universi

bancárias, o

iais, cinema

incentivo à

 dispersão 

crescimento

os padrões 

orte. 

marães, te

efinido, de

 quer na 

o se apropri

ortanto, qu

ue acontec

s ligações e

ente, aposto

m a estrut

a utilização

ivos volume

de vida do

a autarquia

ico de Guim

se enquad

 do Ave, qu

m desencad

bana na 

as mais con

de de vida 

aque. 

Vale do Ave

m território 

posição de

irculação. P

grama Inter

para os TUG

r dos TC 

rial 
__________

__________

idade do M

os equipam

as, teatro, 

à aglomer

 em termo

o semelhant

 de mobili

em sido de

e forma ma

localização

ia deste ter

ue a sua po

ce com gr

entre as vila

ou-se na cri

tura policên

o do trans

es de tráfe

os que aí v

a tem procu

marães, 200

ram os esf

uer pela Câ

deado proj

perspectiva

nsentâneos

das socied

e, os transp

 particularm

e destaque

Por esta raz

rreg IIIC Zon

G liderarem

____ 

_  - 6 - 

Minho, 

entos 

entre 

ração 

os de 

te do 

dade 

cisiva 

ais ou 

o dos 

rritório 

olítica 

rande 

as do 

ação 

ntrica 

porte 

go, o 

ivem, 

urado 

00). 

forços 

mara 

ectos 

a da 

s com 

ades, 

portes 

mente 

e nas 

zão, o 

na Sul 

m  um 

 



 
7 
____

____

exerc

colec

De f

mob

que, 

sentid

de G

limite

trata

para

dens

Guim

influê

se es

A op

é um

parâ

plane

dese

trans

muita

de p

As re

usam

difere

possa

suce

de g

proc

intere

São e

result

passo

trans

GOTRA

__________

__________

cício de op

ctivo. 

facto, a o

ilidade urb

 desde a su

do de prom

Guimarães e

es daquele 

ada com m

a as áreas 

sidade de o

marães, da

ência, devid

stende por á

ptimização d

ma tarefa 

âmetros qu

eamento n

encadear q

sporte para

a gente ou

problemas d

elações e a

m o sistema

entes núcle

am desenc

esso, a trans

overnança

essos institu

esses/direito

estas, em te

tantes do t

o para o a

sportes e na

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ptimização 

oportunidad

bana em G

ua constitui

mover um a

e às necess

 território u

maior acuida

metropolit

ocupação 

ado o elev

do às boas 

áreas muito

de sistemas

fácil, já q

e, muitas 

no sector do

questões qu

a melhorar 

, ainda, a i

de todos. 

a transparê

a de trans

eos da adm

cadear pro

sparência e

a em transpo

ucionais, a

os, desemp

ermos gené

trabalho q

alargament

a mobilidad

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 de sistema

de para a

Guimarães é

ição têm re

adequado 

idades de m

urbano. Trat

ade em cid

anas, mas 

com núcle

vado dinam

condições 

o vastas. 

s de govern

ue, em ca

vezes, não

o transporte

ue, ao sign

a sua qual

inevitável d

ência entre 

sportes – a

ministração 

cessos coo

e boas práti

ortes colect

través dos 

enham as s

éricos, as gr

ue aqui se

to dos con

e deste terr

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

as de gove

analisar e 

é acolhida 

evelado ele

ajuste das 

mobilidade

ta-se de um

dades de g

 que cada

eos forteme

mismo/impo

 de circulaç

nança para

ausa está 

o estão en

e. Entre ele

nificarem a

idade, pod

dificuldade 

 os decisor

a populaçã

 pública no

ordenados 

cas, são alg

tivos, que im

 quais os a

suas obrigaç

randes ques

e apresenta

nsensos ent

ritório. 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ernança pa

experimen

 com gran

evado intere

necessidad

e de uma po

ma problem

grande dim

a vez mais

nte polariza

ortância d

ção com a 

a o sector d

a capacid

nraizados n

es, a eficiên

aumento do

dem resulta

em chegar

res/investido

ão, a criaç

o encontro 

para prom

guns dos co

mplicam a p

actores ter

ções e neg

stões que n

a, o qual c

re todos o

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ara o secto

ntar novos 

de expect

esse e forte

des de trans

opulação q

mática que

ensão, com

s se coloca

adores, com

as suas a

geração de

do transport

dade de a

os hábitos 

ncia e a eq

o preço da

ar também 

r a consens

ores e todo

ção de sin

 de interess

oção da m

onceitos ass

presença d

rritoriais def

oceiam as 

norteiam a c

constitui ap

s interessad

r dos TC 

rial 
__________

__________

or do trans

dispositivo

tativa pelos

e intervençã

sporte à ci

que extrava

e, regra ge

m grande r

a às de m

mo é o cas

actividades 

e IP’s/IC’s e

te colectivo

articular div

 de trabal

quidade po

a produçã

na exclusã

sos na resol

os os outros

nergias ent

ses comuns

mobilidade 

sociados à 

de mecanism

fendem os

diferenças.

concepção

penas o pri

dos na red

____ 

_  - 7 - 

porte 

os de 

s TUG 

ão no 

dade 

asa os 

ral, é 

elevo 

menor 

so de 

cuja 

e AE’s, 

o não 

versos 

lho e 

odem 

ão do 

ão de 

lução 

s que 

re os 

s que 

 com 

 ideia 

mos e 

 seus 

  

o e as 

meiro 

de de 

 



 
8 
____

____

Em s

gestã

decis

sistem

dese

proc

em t

• d

• in

(a

• m

• a

• in

• p

Neste

amb

de s

ident

desa

rede

cons

na re

urba

Daqu

a)Ca

enqu

proc

territó

dem

b) C

para

ligaç

cida

linha

GOTRA

__________

__________

síntese, com

ão para m

sões e mob

mas de m

ejam se pa

ura de um

ransporte c

diagnosticar

ncentivar 

ajustar/ade

melhorar a i

apresentar s

ncentivar a 

promover o 

e sentido, f

bos com fort

sugestões 

tificadas, p

afios que se

 de TC’s q

strução da 

ede de tra

no e à gov

ui resultaram

apítulo I: “R

uadramento

urando-se 

ório que es

ográficos, e

apitulo II: “

a a consolid

ções que es

de. Neste c

s fundamen

ANSPORT – O

Co
__________

__________

mo finalidad

melhorar a 

bilizar acçõe

obilidade m

aute por so

a base de 

colectivo, pe

r a rede de

a integra

equar tarifas

nformação

soluções pa

 adopção d

 sistema de 

foi possível 

te vertente 

para a po

procurando

e colocam 

que serve o

rede, à co

nsportes, à

ernança. 

m, 3 capítul

Reestruturaç

o da emp

articular a 

ste serve. A

económico

Diagnóstico

dação do c

sta estabele

capítulo faz

ntais: a pro

Optimização d

onstituição d
__________

__________

de, pretend

governanç

es por parte

mais conse

oluções e e

 trabalho p

ermite iden

 transportes

ação de 

s) 

 disponível 

ara a conten

de bons háb

 mobilidade

 estruturar 

 prospectiva

otenciação

o, essencial

aos TC’s n

o território 

ompetitivida

s estratégia

os: 

ção por aj

presa no 

sua evoluç

Assim, analis

s e de mob

o e Avaliaç

conhecimen

ece com o

z-se um dia

cura poten

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

de-se, iden

a do trans

e de todos o

entâneos c

evoluções 

para a optim

tificar seis o

s e sistema d

vontades

 para a prom

nção do us

bitos de mo

e urbana pa

este traba

a: a produç

o ou acau

lmente, res

a actualida

de Guima

ade e/ou c

as para a i

juste às di

sistema d

ção com o

saram-se a

bilidade; 

ção da rede

nto do espa

s outros op

agnóstico p

ncial, a ofer

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ntificar as so

sporte cole

os envolvid

com um te

sustentávei

mização do

objectivos c

de mobilida

s e inter

moção do 

so do transp

obilidade 

ara a susten

lho em doi

ção do dia

utelamento 

sponder a 

ade, às ca

arães, às di

concorrênci

ntegração 

nâmicas te

e gestão 

o desenvolv

s suas dinâ

e de TC” q

aço de func

peradores d

profundo à 

rta e a proc

para o Sector

mento Territor
__________

__________

oluções de

ctivo, proc

os, no senti

erritório urb

is. Dito de 

os sistemas 

entrais: 

ade em Gui

resses ent

transporte c

porte individ

ntabilidade 

is momento

gnóstico e 

 das difer

questões 

racterística

inâmicas e

a e/ou coe

 no sistema

erritoriais” o

territorial 

vimento e a

âmicas rece

ue constitu

cionamento

e transport

rede orient

cura real na

r dos TC 

rial 
__________

__________

e organizaç

curando ori

ido de prom

bano que 

 outra form

 de govern

imarães 

tre opera

colectivo 

dual 

 territorial 

os fundame

a apresent

rentes situa

associadas

as e estrutur

e tendência

esão/integr

a de mobili

onde se fa

de transp

as dinâmica

entes em te

ui mais um p

o dos TUG e

tes colectiv

tado segun

a rede. Na 

____ 

_  - 8 - 

ção e 

ientar 

mover 

todos 

ma, a 

ança 

dores 

entais 

ação 

ações 

s aos 

ra da 

as de 

ração 

dade 

az um 

ortes, 

as do 

ermos 

passo 

e das 

os na 

ndo 3 

parte 

 



 
9 
____

____

final 

do c

deco

melh

c) Ca

urba

capi

de r

defin

integ

eleva

De re

SIG d

amb

conc

só co

a em

gestã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

do capitulo

concelho, u

orrer do pro

horar a rede

apítulo III: “

nos em Gu

tulos anteri

rede de tr

nidos como 

gração e o

ado potenc

eferir no en

de observa

bicioso, mas

cretização, 

ondiciona o

mpresa num

ão da rede

ANSPORT – O

Co
__________

__________

o faz-se um

usando os d

ojecto envo

e de TC ofer

“Cenários p

uimarães”, n

ores e desc

ransportes 

 linhas cond

orquestraçã

cial – os TUG

tanto que e

ção e mod

s possível se

 por exemp

o andamen

ma posição

.  

Optimização d

onstituição d
__________

__________

a avaliação

dados dos i

olvendo de

recida por e

para a cons

neste capit

creve-se tod

urbanos p

dutoras de 

o, são pala

G. 

este trabalh

delação da

e pela aqui

plo o ArcVie

nto e os bon

o de grand

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

o da qualid

inquéritos e

esta forma t

este territóri

strução de 

tulo faz-se o

do o proce

ara Guima

todo este t

avras a rel

ho só foi po

a rede de TC

isição das f

ew – Netwo

ns resultado

de eficácia 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

dade de tod

elaborados 

todos os ag

io. 

uma propo

o cruzamen

esso para a

arães tendo

rabalho, ou

evar numa

ossível com a

C Aqui, o p

ferramenta

ork. Pode d

os obtidos n

 pelo aum

para o Sector

mento Territor
__________

__________

do o sistema

pela equip

gentes activ

osta de rede

nto de todo

 criação de

o em con

u seja. Eficiê

a rede de t

a construçã

projecto ver

s fundamen

izer-se que 

o projecto, 

ento da su

r dos TC 

rial 
__________

__________

a de Transp

pa do PAGU

vos no pro

e de transp

os os dado

e uma pro

ta os princ

ência, equid

transportes 

ão de uma 

rsa um exe

ntais para a

 este passo

 como colo

ua eficiênc

____ 

_  - 9 - 

portes 

US no 

cesso 

portes 

os dos 

posta 

cípios 

dade, 

 com 

 base 

rcício 

a sua 

o, não 

ocará 

ia na 

 



 
10 
____

____

2. A

Os tr

perío

cresc

expa

Figura

 

 

A ex

conc

entre

uma 

emp

Abílio

João

Soare

perío

1999

zona

activ

1979

em 

respo

prati

uma 

145 c

moto

GOTRA

__________

__________

Antecedente

ransportes 

odo em que

cente do a

ansão e disp

a n.º 1. Cidad

 

 

 

 

xploração d

cessão da C

egue à em

 nova emp

resa constit

o da Costa 

o Ferreira d

es & Filhos

odo de 20 a

. A empres

a urbana da

vidade que

), sendo qu

que a em

onsáveis p

camente c

 frota de 23

colaborado

oristas, 53 co

ANSPORT – O

Co
__________

__________

es e enqua

urbanos su

e começa a

automóvel, 

persão territ

de de Guima

Fonte: 

deste serviç

Câmara M

presa João

resa – os Tra

tuída por se

 Moreira e &

das Neves, 

. Lda.) que

anos sendo 

a é respon

a cidade de

e os sócios 

ue cabe à C

mpresa pod

pela explor

confinados a

3 autocarro

ores, entre 

obradores, 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

dramento d

urgem na c

a emergir u

 com nova

torial da po

arães e os ser

 

 Marco Antóni

ço foi, des

unicipal a 

o Carlos Soa

ansurbanos

eis sócios op

& Ca. Lda., 

Lda., T. Am

e fica com

 lançado um

sável pela 

e Guimarãe

resolvam e

CMG estab

de percorr

ração de 

ao perímetr

os, com uma

os quais, s

5 fiscais e 2

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

dos TUG no 

cidade de 

uma nova e

as necessid

pulação e 

rviços dos TU

io Lindo © 

sde o seu 

uma empre

ares & Filho

s de Guimar

peradores d

 Auto Mond

mândio de 

m a conces

m novo pro

“… explora

es (...) pode

explorar e 

belecer perc

rer. No iníc

12 linhas, 

ro urbano d

a idade mé

se contava

24 pessoas r

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

sistema de 

Guimarães

estruturação

ades de m

das suas ac

UG (data) 

começo, p

esa privada

os. Lda. e, a

rães, Transp

de transpor

dinense, Lda

Oliveira & 

ssão dos tr

ocesso de c

ação de tra

endo, (…) d

seja permit

cursos, horá

cio desta 

 com uma

do concelho

édia de 9,8 

am 3 dirige

esponsávei

para o Sector

mento Territor
__________

__________

 transportes

s, na déca

o territorial 

mobilidade 

ctividades. 

praticada a

a. Até 1979

a partir des

portes Públic

rtes no conc

a., Cabane

Filhos, Lda

ansportes u

oncurso pú

ansporte de

dedicar-se a

tida por lei

ários, tarifas

concessão

a extensão

o. A empres

anos e tinh

ntes, 10 ad

s pela man

r dos TC 

rial 
__________

__________

s Regional 

ada de 60, 

baseada n

decorrente

através de 

9 a concess

sta data, c

cos, Lda. – T

celho (emp

elas e Irmão

a. e João C

urbanos po

úblico no an

e passageir

a qualquer 

i” (Arquivo 

s e fixar os l

, os TUG 

o de 45,8

sa contava

a ao seu se

dministrativo

utenção. 

____ 

_  - 10 - 

 num 

o uso 

es da 

 uma 

são é 

cria-se 

TUG – 

presas 

 Lda., 

Carlos 

or um 

no de 

os na 

outra 

 TUG, 

imites 

eram 

8 km, 

a com 

erviço 

os, 50 

 



 
11 
____

____

Figura

 

 

Nos 

econ

pond

e a s

1985

prod

melh

econ

mod

cond

enco

na á

passa

devid

tamb

1985

debi

emp

abar

Guim

gran

se ne

da re

O se

servia

núme

GOTRA

__________

__________

a n.º 2. Autoc

 

 

 

 

 

anos segu

nómicas, da

do em caus

satisfação d

, elabora-se

duzido pelo 

horias ao ní

nómica. E

ernização 

dições de 

ontrar soluç

área envolv

ageiros, qu

do ao surt

bém decorr

). O diagnó

lidades da 

resa desen

rcava as á

marães (ce

de número

ecessário te

ede de tran

erviço presta

a perfeitam

ero significa

ANSPORT – O

Co
__________

__________

carro dos TUG

 Fonte

uintes, a e

aí que, em 

sa a manut

do serviço 

e um relató

 TECNEP em

ível do serv

sta situaç

da sua ex

procura q

ções dadas 

vida” (TECN

er por razõ

o urbanístic

rente da di

óstico feito à

 sua rede, 

nvolvia-se, q

áreas de 

rca de 30%

o de utilizad

er em conta

nsportes 

ado pela e

mente as f

ativo de á

Optimização d

onstituição d
__________

__________

G no serviço 

: Marco Antón

empresa a

 1983, reme

enção do c

de transpo

ório sobre a 

m 1985, ond

viço dos TU

ão imposs

xploração d

ue emergi

 “… as nec

EP, 1985), u

es de traba

co que se 

inâmica soc

à empresa, 

da forma d

quase tota

maior expa

% da popu

ores que re

a estas alte

empresa, ca

freguesias d

áreas em q

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

 regular para

nio Lindo © 

atravessa u

eta um ofici

contrato, n

rtes público

 sustentabil

de se afirm

UG a empr

sibilitava-os

de forma 

iam. Reforç

cessidades 

uma vez qu

alho, quer d

 verifica n

cio-económ

 nesta data

de exploraç

lmente no 

ansão urba

ulação), m

esidiam fora

erações na 

aracterizad

do perímet

que este se

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

a Covas  

um período

io à Câmar

os moldes e

os aos clien

idade técn

ma que em

resa se enc

 de suste

a responde

ça-se a id

crescentes 

ue, “… os f

de ensino, t

o interior d

mica existen

a, mostra alg

ção e do s

interior do 

anística da

mas a tend

a deste perí

projecção 

o como m

tro urbano

erviço era c

para o Sector

mento Territor
__________

__________

o de grav

ra Municipa

em que esta

ntes. Neste 

nica e econ

bora se ten

contrava nu

entar uma

er minimam

eia de qu

 do tráfego

luxos pendu

endem a a

do perímet

nte no conc

gumas das 

sistema tarif

 perímetro 

a cidade e

ência apo

metro urba

 de uma po

oderadame

. Porém, h

claramente

r dos TC 

rial 
__________

__________

ves dificuld

al de Guim

ava estrutu

seguimento

nómica dos

nham verifi

uma grave

a expansã

mente às n

ue é nece

o de passag

ulares diário

aumentar n

tro urbano,

celho.” (TEC

característi

fário. A red

 urbano, o 

e concelh

ontava para

ano, e consi

ossível expa

ente satisfa

havia ainda

e deficitário

____ 

_  - 11 - 

dades 

arães 

rado, 

o, em 

s TUG, 

cado 

 crise 

ão e 

novas 

ssário 

geiros 

os de 

ão só 

 mas 

CNEP, 

cas e 

de da 

 qual 

o de 

a um 

dera-

ansão 

atório, 

a um 

o, daí 

 



 
12 
____

____

cons

sentid

oper

os re

lega

As m

nos r

1) Em

uma 

orde

2) O 

custo

3) Ap

apen

perte

4) Ex

mob

regim

5), P

altera

utiliza

– com

Figura

 

 

 

Em 1

o ob

GOTRA

__________

__________

sidera-se fu

do de se 

radores, os 

egimes tarif

lmente esta

maiores deb

regimes tarif

mbora a freq

 boa respos

m dos 28%;

 sistema de 

os com o pe

pesar da fr

nas 12 dos

enciam aos

xistia uma g

ilidade e 

me tarifário 

Por último, 

ações em 

ado (nos pe

mprado, e n

a n.º 3. Frota 

 

 

 

 

989, assina-

bjectivo de 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ndamental

melhorar a

serviços ur

fários de to

abelecidos 

ilidades da

fários (TECN

quência da

sta à procu

; 

 cobrança 

essoal (elev

rota ter um

s 28 autoc

s sócios e 10

grande var

fiscalização

para uma m

 os aumen

termos do 

ercursos cur

nos percurs

 dos TUG  

Fonte: 

-se um prot

 instituciona

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 uma inter

a situação 

bano/subur

odos, para

(o que não

 empresa s

NEP, 1985): 

as carreiras 

ura, a taxa d

 era exager

vado númer

ma idade m

carros ao 

0 eram alug

riedade de 

o, afiguran

maior agres

ntos que s

volume da

rtos era not

os longos, d

 Marco Antóni

ocolo entre

alizar um pr

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

rvenção qu

da empres

rbano, inte

a que a co

o acontecia

ituavam-se

se mantives

de ocupaç

radamente 

ro de cobra

média de 1

serviço do

gados; 

 títulos o q

do-se, por

ssividade co

se estavam

 procura e

tória a trans

dos prés – c

io Lindo © 

e os TUG e a

rocesso pe

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ualitativa na

sa, definir c

rurbano e i

oncorrência

a até então)

 sobretudo 

sse regular 

ão dos veíc

 tradicional

adores); 

12 anos, ba

os TUG era

que se cons

tanto, fund

omercial na

m a verific

 relativame

sferência do

comprados 

a CMG com

rmanente d

para o Sector

mento Territor
__________

__________

a rede viár

claramente

interconcel

a assentass

).  

 na forma d

ao longo do

culos mantin

, o que imp

astante sati

am propried

stituía como

damental a

a fixação da

ar nas tar

ente ao títu

o bilhete sim

para os pas

m a duração

de acertos 

r dos TC 

rial 
__________

__________

ria e, ainda

e com os o

hio, bem c

se nos princ

de exploraç

o dia perm

nha-se baix

plicava elev

isfatório à 

dade dest

o um entra

a alteraçã

as tarifas; 

rifas promo

ulo de trans

mples para 

sses sociais)

o de 5 anos

 de modo 

____ 

_  - 12 - 

a, no 

outros 

como, 

cípios 

ção e 

itindo 

xa, na 

vados 

data, 

tes, 6 

ave à 

o do 

oviam 

porte 

o pré 

.  

s com 

a “… 

 



 
13 
____

____

incre

(Arqu

carre

prop

prom

trans

Figura

Fonte:

Apes

man

perc

frota

(10,6

mod

face

de lin

com 

 Entre

expa

alarg

GOTRA

__________

__________

ementar a m

uivo TUG, 19

eiras e de 

posto pela 

move uma 

sporte. 

a n.º 4. Evolu

: Equipa Técnic

sar de tere

tido o me

ursos e alar

 tinha cresc

6). Nesta f

ernidade n

e a 1979, o n

nhas com a

 os aument

e 1990 e 19

ansão dos 

gamento da

ANSPORT – O

Co
__________

__________

melhoria qu

989). Daqui

avaliação 

equipa do

simplificaç

ção da Rede

ca PAGUS 

em sido in

smo núme

rgamento d

cido (tinha 

fase, verific

no sistema d

número de 

agente únic

tos institucio

995 são cria

TUG que, 

a rede, prim

Optimização d

onstituição d
__________

__________

alitativa e q

i decorre um

 das altera

o TECNEP, e

ção do sist

e dos TUG (19

troduzidas 

ero de linha

de outras. A

agora 30 a

ca-se um 

de cobranç

cobradores

co. Fazem-

onalizados p

das 6 nova

já em 198

meiro cobri

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

quantitativa

m program

ações. Aind

entra em 

tema de r

979- 2006) 

algumas a

as (12), em

A rede, à da

autocarros), 

esforço p

ça, aument

s (menos 23

-se, ainda, r

pela DGTT e

as linhas, pa

85, conside

ndo as zon

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

a do serviço

a sobretud

da neste a

vigor um n

equisição e

alterações 

mbora com

ata, ascend

 tal como a

ara introdu

ta o númer

3), originand

reajustame

e aprovados

assam a ser 

eravam fun

nas urbanas

para o Sector

mento Territor
__________

__________

o de transpo

o ao nível d

ano, e no 

novo Sistem

e aquisição

na empre

m algumas 

ia os 50Km 

a idade mé

uzir alguns 

o de motor

do um aum

ntos nas ta

s pela CMG

 18, há port

damental 

s não servid

r dos TC 

rial 
__________

__________

ortes urban

da extensão

seguiment

ma Tarifário

o de título

esa, até 19

 alteraçõe

 de extensã

édia dos ve

 elemento

ristas e red

mento do nú

arifas, de ac

G. 

rtanto uma 

proceder-s

das e em a

____ 

_  - 13 - 

nos…” 

o das 

to do 

o que 

os de 

 

990 é 

s nos 

ão e a 

ículos 

os de 

uz-se, 

úmero 

cordo 

 clara 

se ao 

alguns 

 

 



 
14 
____

____

caso

ou se

Aind

Guim

a co

cartã

de u

das 1

sólida

foi ta

emp

socia

Em 1

das s

(1/4)

Guim

Neve

Soare

– Tra

Cinc

trans

um p

(Noti

próxi

objec

horá

se, a

circu

Feve

prete

82234

soluç

utiliza

na c

por u

lado

GOTRA

__________

__________

os prolongar

eja, deixa d

a em 1995

marães, cria

omparticipa

ão, possam

m horário e

19h45, e ao

a de receita

al que o pa

resa começ

ais, há assim

996, opera

suas quota

, deste m

marães fica

es, empresa

es e filhos, A

nsportes Pú

o anos m

sportes urba

período de

icias de Gu

imos 20 ano

ctivo desta

rios alargad

ainda, com

uitos, de mo

ereiro de 20

endia aume

4 pessoas. 

ção encont

adores pass

constatação

um lado, a 

, o aument

ANSPORT – O

Co
__________

__________

r as vias já e

e existir a fig

5, com a c

am-se novas

ar o Passe d

m usufruir do

estabelecid

o fim de sem

as da empr

asse da 3ª id

ça a desen

m, uma clara

m-se grand

s à Auto Vi

modo, todo

aram sócios

a sócia da T

Abílio da Co

blicos, Lda.

ais tarde, 

anos pela C

e 10 anos 

uimarães (3 

os – Mais Au

a nova fase

dos que cor

m esta nova

odo, a alar

001) - Passe

entar em 48

(Expresso d

trada, pág. 

sariam ago

o de uma n

 afirmação 

to da popu

Optimização d

onstituição d
__________

__________

existentes. N

gura do co

criação do

s sinergias e

da 3ª Idade

o Transporte

do (a partir 

mana sem re

resa dada a

dade é hoje

nvolver a su

a aproxima

des alteraçõ

iação Land

os operado

s da empre

Transurbano

osta Moreira

.  

é lançado

Câmara Mu

prorrogáve

 de Novem

utocarros, m

e passa pel

rrespondam

a concessã

gar os seus

e articulado

8% a popul

do Ave, (9 

 5). Com o a

ora para ce

nova lógica

 do Centro 

ulação das 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

Nesta fase já

brador e su

o Cartão d

entre a aut

e (50%), per

e Urbano a

das 8h às 1

estrição de

a grande ad

e o mais ve

a actividad

ção entre e

ões na estru

dim (1/4) e 

ores de tra

esa. Ainda

os vende as

a e Ca, Lda

o um novo

unicipal de 

el por mais 

mbro de 200

mais percurs

a a existên

m às reais ne

o que se f

s potenciais

o foi a solu

lação servid

 de Fevere

alargamen

erca de 122

a territorial 

 como um 

 vilas do co

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

á todas as l

urge o agen

do Idoso pe

arquia e a 

rmitindo ass

a um preço

12h, entre a

e horários). G

desão que 

endido”. (TU

de olhando

esta e popu

utura da em

à Rodoviár

ansportes p

a neste ano

s suas quota

a., AMI- Tran

o concurso

Guimarães

 dois perío

00) - Transur

sos e mais h

ncia de um

ecessidade

faça uma 

s utilizadore

ção encon

da” que se

eiro de 200

to do serviç

2 mil. Estas 

que se tinh

forte gerad

oncelho qu

para o Sector

mento Territor
__________

__________

inhas são “a

nte único.  

ela Câmar

empresa. A

sim que os 

 bastante r

as 14h e as 

Garante-se 

este passe 

UG, 1997), p

 também p

ulação.  

mpresa, a A

ria de Entre

públicos no

o, a empre

as às empre

nsportes, SA

o para a 

. A concess

dos sucess

rbanos vão

horários, pa

a rede “co

es dos cidad

“ revisão d

es”. (Express

ntrada, pág

 estimava s

1) - Passe 

ço pretendi

novas meta

ha criado n

dor de proc

ue correspo

r dos TC 

rial 
__________

__________

automatiza

ra Municipa

A Câmara p

titulares, do

reduzido, d

 18h00 e a 

 assim uma 

teve, “A ad

por outro la

para as que

AMI vende 

e Douro e M

o concelho

esa Ferreira

esas: João C

A, e Transcov

concessão

são é válid

sivos de 5 

o mais long

ag.9). O prin

om frequên

dãos.” Prete

da extensão

so do Ave 

g. 5). A Câ

ser, em 199

articulado 

do os pote

as baseava

nos últimos 

cura e, por 

ondiam a 2/

____ 

_  - 14 - 

adas”, 

al de 

passa 

o dito 

dentro 

partir 

 base 

desão 

do, a 

estões 

parte 

Minho 

o de 

a das 

Carlos 

vizela 

o dos 

a por 

anos. 

e nos 

ncipal 

cia e 

ende-

o dos 

(9 de 

mara 

91, de 

 foi a 

nciais 

am-se 

anos, 

outro 

/3 da 

 



 
15 
____

____

popu

estab

fund

interv

mob

Tend

urba

soluç

sirva 

afirm

expa

mod

Lorde

Loure

traba

articu

possi

nº de

das t

No a

com 

auto

Câm

divul

criar 

Entre

um n

AMI, 

Viaç

emp

auto

entre

bilhe

nom

quali

 

GOTRA

__________

__________

ulação tota

beleciam f

amental ha

venções ao

ilidade con

do em conta

nos, extend

ção basead

 a populaç

ma o admin

andiram a 

elo de exp

elo, Moreira

enço, Tabu

alhar com 

ulados. Um

ibilidade de

e zonas. Ne

tarifas, fixad

ano seguinte

 uma em

ocarros, que

mara Munici

gação pró

 uma nova 

e 2003 e 200

novo opera

 Abílio Cos

ão Landim.

resa é ago

ocarros com

e os quais,

eteira), 3 fisc

eadamente

idade e de

ANSPORT – O

Co
__________

__________

al que se tin

fortes ligaç

aver uma 

o nível da 

ncelhia e a d

a, a preten

dendo-a, a

da na inter

ão sem se 

nistrador da

rede sem 

loração, o 

a de Cóne

adelo (S. Sim

 os TUG. S

m utilizador 

e utilizar as 

esta nova c

das por port

e, a empres

presa que 

e até à dat

ipal de Gu

pria. Esta “

 fonte de re

05 há uma n

ador – ARRIV

sta Moreira

. Em 2004, a

ora responsá

m idade mé

, 5 adminis

cais e 11 tra

e motorista

 formação 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

nham fixado

ões com o

melhoria n

rede viária 

desincentiv

são da Câm

a todas as 

roperaciona

romper com

a empresa, 

 medir dev

serviço este

gos, S. Torc

mão), e Pa

Surge assim

deste servi

carreiras in

concessão 

taria desde 

sa aposta n

 será resp

a era pratic

uimarães (20

nova” verte

eceita.  

nova altera

VA – que c

, Transcoviz

a concessã

ável pela e

édia de 10,

stradores, 6

abalhadore

s, passa a 

com vista a

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

o ao longo 

o centro d

na acessibi

 e na rede

var a utilizaç

mara Munic

 vilas do c

alidade, qu

m o sistema

 havia já a

vidamente 

ende-se a m

cato, Brito, 

ço Vieira e 

m nesta no

iço passa 

terurbanas 

definem-se

 1994.  

na vertente

ponsável pe

camente in

0% da frota

ente da ex

ação na est

compra par

zela, Rodov

o passa a p

exploração

,5 anos e t

67 motorist

es da oficina

obedecer, 

a melhorar o

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

das princip

da cidade. 

ilidade que

e de transp

ção do Tran

cipal em ala

concelho, a

ue de forma

a de mobilid

acontecido 

 as conseq

mais 13 vila

Conde s. M

 são oito os

ova conce

a ter um p

 e as carrei

e ainda as r

 da publicid

ela coloca

nexistente, r

a dos para

ploração d

trutura da e

rte das quo

viária entre

pertencer e

 de 22 linh

em ao seu

tas, 5 cob

a. A entrad

 nesta nova

o serviço pr

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ais vias do 

 A autarqu

e passaria, 

ortes de m

nsporte Indiv

argar a red

a empresa 

a indirecta 

dade conce

 em outros 

quências. C

as: Taipas, R

Martinho, P

s operadore

essão a fig

passe único

iras dos TUG

regras de a

dade, assin

ação de p

esumia-se à

a TUG - 8 a

da frota per

empresa, en

otas da Joã

e o Douro e

exclusivame

as, possui u

 serviço 91

radores (co

a de novos

a concessã

restado.   

r dos TC 

rial 
__________

__________

 concelho e

uia conside

 sobretudo

modo a me

vidual.  

de de transp

apresenta 

 permite q

elhio que, c

s municípios

Com este 

Ronfe, Serze

Penselo, Selh

es que pass

gura dos p

o que lhe 

G em funçã

arredondam

am um con

publicidade

à utilização

autocarros) 

rmite à em

ntra no mer

ão Carlos So

e Minho e 

ente à ARRIV

uma frota d

 colaborad

om funçõe

s colaborad

ão, a critério

____ 

_  - 15 - 

e que 

erava 

o, por 

lhorar 

portes 

 uma 

ue se 

como 

s que 

novo 

edelo, 

ho, S. 

am a 

passes 

dá a 

ão do 

mento 

ntrato 

e nos 

o pela 

 para 

presa 

rcado 

oares, 

 Auto 

VA. A 

de 34 

dores, 

es de 

dores, 

os de 

 



 
16 
____

____

Figura

 

 

Aind

reco

proje

Inform

proc

inform

de e

de B

funci

passe

proc

trans

A se

qual 

nom

perm

verte

onde

rede

equip

quali

Este 

(Prog

de o

Neste

proc

custo

GOTRA

__________

__________

a n.º 5. Frota 

 

 

 

 

Fonte: TUG 

a em 2005

lha, armaze

ecto de gr

mação qu

ura; 2) Info

mação sob

exploração 

Bilhética” a

ionamento 

es. Este sist

ede-se a u

sporte, bem

gunda vert

 a empre

eadamente

mitirão fazer

ente, a Info

e o utilizado

 de transp

pamentos, 

idade do se

projecto g

grama de A

optimização

e projecto 

ura-se criar

os e a qua

ANSPORT – O

Co
__________

__________

 dos TUG em

5 dadas as 

enamento, 

rande alca

e assenta 

ormação o

bre a procu

e consolida

apoiado e

 no mês de

tema assoc

uma mode

m como, me

tente, será 

esa contará

e a existên

r uma gestã

rmação ao

or terá ao s

ortes (horá

etc.). O ob

erviço prop

ganha um

Assistência e

o de sistem

mais do qu

r um mode

alidade do 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 2004 

 necessida

 tratamento

ance que p

essencialm

operacional

ura, é neste

ação. Nest

em cartões

e Agosto p

ciado a um

rnização d

elhorar o co

 consolidad

á com ma

ncia de um

ão da frota

o Público, se

seu dispor t

rios, cartog

bjectivo é a

orcionando

 novo alc

e Gestão U

mas de gov

e a criação

lo que perm

serviço, de

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

des da em

o e divulga

passa pela

mente em 

 e de ges

e momento,

te sentido f

s sem con

para os Pré

ma podero

o processo

onheciment

da numa fa

ais recurso

m SIG, GPS

a e da red

erá materia

todo o tipo

grafia intera

aproximar a

o-lhe mais e

cance, pela

rbana Suste

ernança p

o de um do

mita à emp

e modo a, 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

mpresa em 

ação de in

a criação d

3 vertente

tão; e, 3) 

, a vertente

oi desenvo

ntacto (co

é-comprado

osa base d

o de emissã

to da empr

ase mais a

os aliados 

S, entre ou

e em temp

alizada na c

o de informa

activa, auto

a empresa 

e melhor info

a participa

entável), na

ara o secto

ocumento t

presa enco

dotar o co

para o Sector

mento Territor
__________

__________

optimizar o

nformação, 

de um Siste

es: 1) Inform

Informação

e que se en

lvido o cha

ntacless) q

os e em Se

de dados p

ão e gestã

resa face a

vançada d

ao Sistem

utras tecno

po real. A t

criação de 

ação sobre

ocarros, pe

do utilizado

ormação. 

ação dos T

a Acção 3D

or do trans

eórico sobr

ntrar um eq

oncelho de

r dos TC 

rial 
__________

__________

os processo

 é lançado

ema Globa

mação sob

o ao Públic

ncontra em

amado “Sis

que entrou

etembro pa

permitiu qu

ão dos título

aos seus clie

do process

a de Bilhé

ologias, que

terceira e ú

 um site do

e a empresa

ercursos ópt

or e aumen

TUG no PA

D – GOTRAS

sporte cole

re os transp

quilíbrio ent

e um sistem

____ 

_  - 16 - 

os de 

o, um 

al de 

bre a 

co. A 

m fase 

stema 

u em 

ara os 

ue se 

os de 

entes. 

o, na 

ética, 

e lhe 

última 

s TUG 

a e a 

timos, 

ntar a 

AGUS 

SPORT 

ctivo. 

ortes, 

tre os 

ma de 

 



 
17 
____

____

trans

Inform

indisp

sistem

a em

desa

urba

mod

apoi

inform

Assim

de i

próxi

gestã

de G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

sportes mais

mação Ge

pensável um

ma de infor

mpresa de 

afios que es

nização, o

elos de mo

o à decisã

mação púb

m, a particip

mplementa

imo da em

ão que per

Guimarães. 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

s consentân

eográfica, 

ma vez que

rmação, qu

um know–h

ste lhe lanç

s planos de

obilidade, n

ão, de apo

blico.  

pação no p

ação nos T

mpresa. O se

rmitam melh

Optimização d

onstituição d
__________

__________

neo com as

é entend

e permitirá 

e está a se

how sobre o

ça, nomea

e pormeno

novas vias, e

io á gestão

programa PA

TUG consti

eu sucesso 

horar a gov

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

s suas nece

dido neste

 à empresa

er criado inte

o território 

damente, o

or, novas á

etc., tornan

o e um sup

AGUS e o S

ituem-se co

 permitirá e

vernança n

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

essidades. A

e processo 

a, de um m

ernamente

que lhe pe

o novo PD

reas de ex

ndo-se assim

porte funda

Sistema de I

omo impo

encontrar m

nos transpor

para o Sector

mento Territor
__________

__________

A criação de

 como u

modo geral, 

, ao territóri

ermita respo

M, os difere

xpansão da

m num forte

amental na

nformação

rtantes des

modelos org

rtes colectiv

r dos TC 

rial 
__________

__________

e um Sistem

ma ferram

 amarrar o

io, ou seja, 

onder aos n

entes plano

a cidade, n

e instrumen

a divulgaçã

o Global em

safios no f

ganizativos 

vos no conc

____ 

_  - 17 - 

ma de 

menta 

 forte 

dotar 

novos 

os de 

novos 

to de 

ão de 

m fase 

futuro 

 e de 

celho 

 



 
18 
____

____

3. Din

Os si

dese

dese

dinâ

uma 

espe

possa

se am

O co

crític

estra

3.1. O

O C

portu

das r

aces

Felgu

km2 d

conc

Figur

GOTRA

__________

__________

nâmicas ter

istemas de 

empenham 

envolviment

micas que 

 da outra.

ecificidades

am conhec

mbiciona se

onheciment

cos na rede 

atégias.  

O concelho

Concelho d

uguês, perte

regiões urb

ssibilidade d

ueiras, Vila 

divididos po

celhos da su

ra n.º 6. Enq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TUG

ANSPORT – O

Co
__________

__________

rritoriais e Si

 transportes

 um pap

to e na ar

se estabele

. Assim, é 

s dos territó

cer as nece

ervir.  

to destes e

 e a avaliaç

o de Guimar

e Guimarã

ence ao dis

anas de ma

do país. Tem

Nova de F

or sessenta 

ub-região q

quadrament

G, 2006 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

istema de M

s e, de form

pel importa

ticulação d

ecem entre

preponder

órios em qu

essidades d

lementos p

ção da nec

rães na dinâ

ães, área d

strito de Bra

aior dinami

m como con

amalicão, S

e nove freg

que integra 

to Territorial

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

Mobilidade 

ma mais es

ante, com

dos territóri

e ambas sã

rante conh

ue estas em

e transport

permitirá às 

cessidade d

âmica Nac

de actuaçã

aga e à Sub

ismo em te

ncelhos limí

Santo Tirso 

guesias send

(Fig. 6.) 

 do Conce

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 em Guimar

specífica, a

mo já refe

os em que

o, na maio

hecer a ev

mpresas ac

e da popu

 empresas 

de reajustam

ional e Reg

ão dos TUG

b-região do 

rmos demo

ítrofes: Brag

e Vizela, e

do assim co

lho de Guim

para o Sector

mento Territor
__________

__________

rães. 

s empresas

erimos ant

e actuam. 

oria dos cas

volução, a

ctuam para

lação que 

a identifica

mentos e de

ional  

G, localiza-

Vale do Av

ográficos, ec

a, Póvoa d

 possui uma

onsiderado 

marães 

r dos TC 

rial 
__________

__________

s de transp

teriormente

No entant

sos, causa e

a estrutura 

a que melh

 potencialm

ação dos p

e redefiniçã

-se no nor

ve e integra

conómicos 

do Lanhoso, 

a área de 

 um dos ma

____ 

_  - 18 - 

ortes, 

e, no 

to, as 

efeito 

e as 

hor se 

mente 

ontos 

ão de 

oeste 

a uma 

 e de 

 Fafe, 

241,2 

aiores 

 



 
19 
____

____

Assum

dem

valor

que 

Sub-r

mesm

dem

(659,

O d

cons

corre

imed

porta

com 

distrit

eleva

Figura

entre

 

 

 

 

 

 

 

O ele

man

relati

mod

De n

desd

        
1 Den
Vale d

GOTRA

__________

__________

me-se hoje

ográfico do

res de popu

maior cres

região do V

mo períod

ográfica1 d

,8 hab./km2

dinamismo 

solidou-se n

esponde a 

diatamente 

anto um cre

 a saída de

to de Brag

ados.  

a n.º 7. Evol

e 1981/1991 e

Fo

evado cres

utenção de

ivamente b

o, concluir 

notar no en

de 1991. Ten

                  
nsidade Popula
do Ave: 411,6. 

Entida

Espa

Contine

Região

Distrito 

Braga 

Vale do

Guimar

ANSPORT – O

Co
__________

__________

e, igualme

o país ocu

ulação resid

scimento re

Vale do Av

o. Trata-se

da Região N

2) cenário fa

demográfic

o último pe

um crescim

 anterior (1

escimento r

e população

ga, onde 

ução da po

e 1991/2001 

onte: Recense

cimento ev

e elevadas 

baixas, result

 que Guima

ntanto, a te

ndo em con

                  
acional 2001 (
  

ades 

ciais 

Po
Resid

19

ente 9.33

 Norte 3.41

de 

708

o Ave 431

rães 146

Optimização d

onstituição d
__________

__________

ente, como

pando o 13

dente (159 5

elativo regis

e e com o 

e ainda de

Norte, do di

avorecido p

co que se

eríodo cens

mento relat

1981-1991), 

relativo neg

o do conce

se registara

opulação res

amentos Gera

videnciado 

 taxas de n

tando num 

arães tem c

endência p

nta a sua ev

     
Hab. /km2): C

op. 
dente 
981 

Po
Resid

19

36.760 9.867

0.099 3.472

8.924 754

1.800 466

6.959 143

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

o um dos

3º lugar no

576 hab. em

stou no últi

 maior cres

e um dos

strito de Bra

por uma est

e pode as

sitário com 

ivo de 10,8

 uma dimin

gativo. Este 

elho para o

am no me

sidente e ta

ais da Populaç

 no último p

natalidade 

 saldo natu

crescido so

para a redu

volução, ve

Continente: 111

op. 
dente 
991 

Po
Resid

200

7.147 10. 35

2.715 3.687

4.593 831.

6.074 509.

3.984 159.

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 concelho

o ranking do

m 2001), ten

mo período

scimento ef

s concelho

aga, e da s

trutura etári

ssociar ao 

o aumento

8%, após se

nuição dos

 decréscimo

utros conce

esmo perío

axa de varia

ção, INE, Lisboa

período rela

(13,8) e de 

ural bastante

obretudo de

ução da ta

erificamos q

1,1; Região No

p. 
ente 
01 

Variaç
Popul

1991/19

6.117 0,

7.293 1,

366 6,

968 7,

576 -2

para o Sector

mento Territor
__________

__________

os com m

os concelh

ndo sido um

o censitário

fectivo da R

os com m

ub-região e

a bastante 

concelho 

o de 15 000 

e ter verifica

s valores d

o deverá e

elhos do Va

odo crescim

ção da pop

a, 1981, 1991 e

aciona-se, t

 taxas de m

e elevado. 

evido ao se

axa de nat

que em 199

orte: 174,1; Dist

ção da 
ação 
981 (%) 

Varia
Popu
199

,3 

,8 

,4 1

,9 

,0 1

r dos TC 

rial 
__________

__________

maior dinam

hos com ma

m dos munic

o (1991-200

Região Nor

maior densi

em que se i

e jovem. 

 de Guim

 efectivos o

ado, no pe

da populaç

estar relacio

ale do Ave o

mentos rela

pulação resi

 

e 2001 

também, c

mortalidade

 Podemos, 

eu saldo na

talidade, no

1 esta se sit

trito de Braga

ação da 
ulação 
1/2001 
(%) 

5 

6,2 

10,2 

9,4 

10,8 

____ 

_  - 19 - 

mismo 

aiores 

cípios 

1) na 

rte no 

dade 

insere 

arães 

o que 

eríodo 

ção e 

nado 

ou do 

ativos 

dente 

 

om a 

e (6,4) 

deste 

atural. 

otória  

tuava 

: 337,9; 

 



 
20 
____

____

próxi

próxi

A an

perm

entre

dos 

sobre

de u

tipolo

apes

cresc

tend

índic

conc

estes

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura

E
e

R

V

G
 
Fonte:
48 e 4
 
 
 

        
2 Muni

GOTRA

__________

__________

ima dos 16%

imo dos 6,4%

nálise da c

mite-nos con

e 1991 e 200

25 anos, 

emortalidad

uma pirâm

ogia torna-s

sar da po

cimento red

ência para

ces de dep

celho quer d

s indicam q

a n.º 8. Evolu

 

a n.º 9. Taxa 

ntidades 
espaciais 

Região Norte 

Vale do Ave 

Guimarães 

: “Fichas Conc
44. 

 

                  
icípios da Reg

ANSPORT – O

Co
__________

__________

%0 e em 20

%0. (Fig. 7 e

composição

ncluir que: 

01, ainda q

uma vez 

de masculin

ide expans

se mais evid

pulação d

duzidos. A 

a o envelhe

pendência 

das restante

ue se trata 

ção da Nata

Fonte: 

de natalidad

Taxa de na

1991 

13.3 

15.0 

16.1 

celhias: Região

                  
ião Norte, 200

Optimização d

onstituição d
__________

__________

001 reduziu

e 8) 

o da popu

1) houve um

ue o cresci

que é a 

na; 2) e, qu

siva para u

dente send

dominante 

combinaçã

ecimento d

 de idosos

es unidades

 de um con

alidade e Mo

 Municípios da

de, mortalida

talidade (%o) 

1997 

12.3 

13.3 

14.3 

o Norte”, 1995,

     
1. INE 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

u para men

ulação inte

m acréscim

imento seja

partir des

ue a pirâmid

uma pirâm

do caracterí

ser adulta

ão destes i

da populaç

s (70%) e 

s territoriais 

ncelho mais 

ortalidade no

a Região Norte

ade e mortal

 Taxa de mo

1991 

9.2 

7.5 

6.6 

, p. 8, 46 e 50; 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

nos de meta

ernamente 

mo da popu

a superior pa

sta idade 

de etária d

mide estacio

ística das re

, apresent

ndicadores

ção conce

de envelh

 que nos tê

 rejuvenesc

o Concelho d

e, 2001. INE. 

idade infanti

ortalidade (%o

1997 

8.9 

7.6 

6.9 

 e “Fichas Con

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ade posicio

por sexo 

ulação a pa

ara o sexo 

que se p

de Guimarã

onária. Em 

egiões dese

a uma na

s demográf

lhia. Porém

hecimento 

m servido d

cido que a m

de Guimarãe

il em 1991 e 

o) Taxa de m

1991 

12.2 

11.5 

9.9 

ncelhias: Regiã

r dos TC 

rial 
__________

__________

onando-se 

e grupo e

artir dos 19 

feminino a 

pode dedu

ães tem evo

 2001, a ú

envolvidas, 

atalidade e

ficos confirm

m, analisand

(65%) que

de compara

média regio

es.  

1997 

mortalidade inf

1997 

9.0 

7.9 

7.2 

ão Norte”; 199

____ 

_  - 20 - 

muito 

etário,  

 anos 

 partir 

uzir a 

oluído 

última 

onde 

e um 

ma a  

do os 

er do 

ação, 

onal.2 

fantil (%o) 

99, p. 6, 

 



 
21 
____

____

Figura

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:
48 e 4

 

Figura

 
Fonte:

Depo

mom

dinâ

Com

mais 

esse 

ter r

redu

(Olive

conc

Creix

70 s

loca

aum

assist

cent

GOTRA

__________

__________

a n.º 10. Pirâm

: “Fichas Conc
44. 

a n.º 11. Índic

: Elaboração p

ois de car

mento anali

micas de c

mo referimos

 cresceu no

 cresciment

registado u

ção dos e

eira do Ca

celho, em 

xomil e Urge

e tem inte

lização da

entando a 

tir à saída 

ro continua

ANSPORT – O

Co
__________

__________

mides etárias

celhias: Região

ce de Envelh

Entidad

Contine

Região

Distrito 

Vale do
Conce
Guimar

própria com b

racterizado 

sar estes in

rescimento 

s anteriorm

os últimos a

to não se v

um crescim

fectivos ou

astelo, S. Pa

oposição a

eses, adjac

ensificado 

a populaç

 sua função

de popula

a a possuir v

Optimização d

onstituição d
__________

__________

s do concelh

o Norte”, 1995,

ecimento e í

des Espaciais 

ente 

 Norte 

de Braga 

o Ave 
lho de 
rães 

ase nos Recen

 globalme

dicadores 

 e desenvo

mente, Guim

nos quer no

verificou de

mento relati

u um cresc

aio, e S. Seb

a um cres

centes ao c

a expansã

ão está a

o terciária. N

ção ou ao

valores satis

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

ho de Guima

, p. 8, 46 e 50; 

índices de d

IE 
1981 

IE 
199

45.5 69

33.9 51

26.6 39

26.07 38,

21.8 31

nseamentos G

nte o con

a uma esc

lvimento int

marães assu

o Vale do A

e igual mod

ivo na ma

imento len

bastião), be

cimento a

centro Histór

ão urbaníst

a transform

Não é poss

o despovoa

sfatórios em

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

rães em 1991

 e “Fichas Con

ependência

91 
IE 
1997 

 
2

.5 90.8  

.7 67.8  

.2 51.8  

,2 49,95  

.8 41.7 
 

Gerais da Popu

ncelho de 

cala mais fin

ternas.   

ume-se com

Ave quer na

do em todo

aioria das f

to nas freg

em como, 

celerado d

rico, nas qu

tica da ci

mar a áre

ível, no ent

amento do 

m termos po

para o Sector

mento Territor
__________

__________

1 e 2001 

ncelhias: Regiã

 em 1981, 19

 IE 
2001 
 

 

 

 

  

lação, INE, Lisb

Guimarães

na, para se

mo um dos

a Região No

 o concelh

freguesias, 

guesias do 

nas fregues

das fregues

uais a partir

dade. Esta

ea central 

anto, afirm

centro hist

opulacionais

r dos TC 

rial 
__________

__________

ão Norte”; 199

991, 1997 e 20

boa, 1991 e 20

s importa 

e clarificare

s concelhos

orte. No ent

ho. Apesar d

verifica-se 

Centro hist

sias limítrofe

sias de Azu

r da décad

a alteração

 do conc

ar que se e

tórico, porq

s, mas é po

____ 

_  - 21 - 

99, p. 6, 

001 

001. 

neste 

em as 

s que 

tanto, 

de se 

uma 

tórico 

es do 

urém, 

da de 

o da 

celho, 

está a 

que o 

ossível 

 



 
22 
____

____

falar 

term

Figura
entre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:
 
 
Para

popu

tem 

de lig

mod

em 

popu

perío

á  at

- cas

(fig.1

Nova

É ai

popu

Pevid

A co

traze

que 

term

GOTRA

__________

__________

 de envelhe

os de cresc

a n.º 12. Varia
e 1991 e 2001

 
: Elaboração p

 além des

ulação apre

vindo a co

gação entr

o, revela-se

oposição à

ulacional sã

odo censitá

tribuir, por u

so das freg

5), ao forte

a de Famali

inda, notó

ulacionais, 

dém (S. Cris

ombinação 

endo alguns

respeita á

os de trans

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ecimento d

cimento. 

ação da Pop
 

própria com b

ste crescim

esentam al

oncentrar-se

re a cidade

e o centro e

às áreas m

ão compara

rio, como s

um lado, à p

guesias do 

e grau de in

icão e Felgu

ória a exis

quer de d

stóvão de S

 destes fac

s problema

á localizaçã

portes, mult

Optimização d

onstituição d
__________

__________

da populaçã

pulação Resi

ase nos Recen

mento desig

gumas dife

e nas fregue

e de Guima

e o Sul do c

mais a Nor

ativamente 

e pode ver

proximidad

centro urba

ndustrializaç

ueiras no ca

stência do

dotação po

elho e S. Jo

ctores dá o

s em termo

ão dos equ

tiplicando a

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

ão nestas á

idente, por F

nseamentos G

gual també

erenças den

esias urban

arães e out

concelho co

rte e Noroe

 mais baixo

rificar pela a

e aos princ

ano, e por

ção e à fort

aso das freg

ois núcleos

or equipam

orge de Selh

rigem ao q

os de orden

uipamentos

a sua exten

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

áreas justific

reguesia, no 

Gerais da Popu

ém os índic

ntro do con

nas ou junto

ras cidades

om elevado

este onde 

os. Esta situa

análise das

cipais equip

r outro, às 

e atractivid

guesias mai

s bastante 

mentos: cas

ho).  

que chama

namento do

s, saneame

nsão para se

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ando o abr

 concelho de

lação, INE, Lisb

ces de co

ncelho. Assim

o aos princip

s e vilas env

os índices de

os valores

ação acent

 figuras 13 e

amentos e 

satisfatórias

dade dos co

s a sul do c

 fortes qu

os de Taip

amos urban

o território, p

ento básico

e cobrir o m

r dos TC 

rial 
__________

__________

randament

e Guimarães

boa, 1991 e 20

oncentraçã

m, a popul

pais eixos v

volventes. D

e concentr

s de densi

tuou-se no ú

e 14, e dev

 serviços (Fi

s acessibilid

oncelhos de

concelho. 

uer em te

pas (Caldel

nização disp

por exempl

o e mesmo

maior núme

____ 

_  - 22 - 

to em 

s 

001. 

o da 

ação 

viários 

Deste 

ração 

dade 

último 

er-se-

g.16), 

dades 

e Vila 

ermos 

as) e 

persa, 

lo, no 

o em 

ro de 

 



 
23 
____

____

pote

TUG 

pred

 

 

Figura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:
 

Figura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:

 

 
 

GOTRA

__________

__________

enciais clien

na medid

dominantem

a n.º 13. Den

: Elaboração p

a n.º 14. Den

: Elaboração p

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ntes possíve

a em que 

mente urban

sidade Popu

própria com b

sidade Popu

própria com b

Optimização d

onstituição d
__________

__________

is. Este prob

 58,8% do 

nas (APU’S).

ulacional no c

ase nos Recen

ulacional no c

ase nos Recen

 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

blema reve

 território d

.  

concelho de

nseamentos G

concelho de

nseamentos G

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

la-se de ex

do concelh

e Guimarães 

Gerais da Popu

e Guimarães 

Gerais da Popu

para o Sector

mento Territor
__________

__________

xtrema impo

o é consti

em 1991. 

lação, INE, Lisb

em 2001. 

lação, INE, Lisb

r dos TC 

rial 
__________

__________

ortância pa

ituído por 

boa, 1991. 

boa, 2001. 

____ 

_  - 23 - 

ara os 

áreas 

 



 
24 
____

____

 
 
Figura

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

a n.º 15. Rede

 
Fonte: Elab

a n.º 16. Equi

 

Fonte: Elab

ANSPORT – O

Co
__________

__________

e Viária do c

boração Própri

pamentos no

boração Própri

Optimização d

onstituição d
__________

__________

concelho de 

ia com Base n

o Concelho d

ia com Base n

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

 Guimarães e

na Cartografia 

de Guimarãe

na Cartografia 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

em 2001. 

 da CMG. 200

es em 2001. 

 da CMG. 200

para o Sector

mento Territor
__________

__________

6 

6 

r dos TC 

rial 
__________

__________

____ 

_  - 24 -  



 
25 
____

____

 

 

Estrut

anali

rejuv

mais 

fregu

S. Pa

Figura
de G

 

      

 

A a

prob

aum

se ag

é o c

maio

apre

o índ

para

Paio 

GOTRA

__________

__________

turalmente 

isada à esc

venescidos d

 de 65 an

uesias do ce

aio de Guim

a n.º 17. Distri
uimarães em

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elab
 

análise da 

blemática, a

entou o nú

gravou nas 

caso das fre

or número 

esentam co

dice de env

a 108, em O

 Guimarães

ANSPORT – O

Co
__________

__________

 também 

cala da fre

da região, c

os, sobretu

entro histór

marães.  

ibuição por G
m 1991 e 2001

boração própr

evolução 

apesar das 

mero de fre

 freguesias 

eguesias do

de idosos, 

mo as mais

velhecimen

Oliveira do C

s passou de

Optimização d

onstituição d
__________

__________

a popula

eguesia. Ap

começa a 

udo nas fre

ico, nomea

Grupos Etário
1 (%)   

ria com base n

 do Índic

 diferenças 

eguesias co

que aprese

o centro da

foram tam

s envelhecid

nto passou 

Castelo pas

e 46,6 idosos

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

ação apre

pesar de G

denotar-se 

eguesias me

adamente e

os da popula

no Recenseam

ce de Env

 no grau d

om mais de 

entavam já 

a cidade, a

mbém as qu

das. Deste 

de, aproxim

ssou de 41 

s por 100 jo

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

esenta algu

Guimarães s

 o peso cre

enos urban

em S. Seba

ação residen

mento Geral da

velhecimen

e envelhec

 30 idosos p

 em 1991 v

as quais, pa

ue, tanto e

modo, nest

madamente

idosos por 

ovens para 8

para o Sector

mento Territor
__________

__________

umas difer

er um dos 

escente da 

nizadas, ma

stião, Olive

te por fregue

a População, 

to vem c

cimento, en

por 100 jove

alores mais 

ra além de

em 1991 co

te período, 

e, 62 idosos

100 jovens 

82. Esta situ

r dos TC 

rial 
__________

__________

renças qu

 concelhos 

população

as também

eira do Cast

esias da cida

INE, Lisboa, 20

comprovar 

ntre 1991 e 

ns, situação

 elevados c

e suportarem

om em 200

 em S. Seba

s por 100 jo

para 88 e e

uação justifi

____ 

_  - 25 - 

ando 

 mais 

o com 

m, nas 

telo e 

ade 

001 

esta 

2001, 

o que 

como 

m um 

01, se 

astião 

ovens 

em S. 

ca-se 

 



 
26 
____

____

pelo 

cresc

perte

de e

supe

prob

casa

Figura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:
 

Em s

verifi

ante

mesm

Guim

Guim

        
3 Nuno S

GOTRA

__________

__________

 reduzido n

cente atra

encem a es

envelhecim

erior em fre

babilidade d

ais jovens. (F

a n.º 18. Índic

: Elaboração p

suma, pod

car no co

riormente, 

mo com ou

marães têm

marães no c

 

 

 

                  
Soares (1999, p. 6

ANSPORT – O

Co
__________

__________

número de j

ctividade 

ste centro, 

ento regist

eguesias co

do aumento

Fig.17 e 18) 

ce de envelh

própria com b

e dizer-se 

oncelho de

valores mu

utros países 

m manifesta

conjunto da

                  
1-77) 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

jovens entre

por parte 

contribuind

tam. Por e

omo Azuré

o da popul

hecimento no

ase no Recens

que o env

e Guimarã

ito relevant

 europeus, d

do um cre

as 43% das c

     

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

e os 0 e os 

dos joven

do para qu

sta razão, 

m, Mesão 

ação dos 0

o concelho d

seamento Ge

velhecimen

ães não a

tes quando

dado que, 

escimento p

cidades por

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 14 anos ne

ns casais p

e sejam est

o índice d

Frio e Ma

0 aos 14 an

de Guimarãe

ral da Populaç

nto popula

assume, co

o comparad

 tanto o co

populaciona

rtuguesas c

para o Sector

mento Territor
__________

__________

esta área da

pelas fregu

tas as que 

de depend

ascotelos, u

nos é superio

es em 1991 

ção, INE, Lisboa

cional que

mo já ha

dos com o 

oncelho com

al rápido p

om maior c

r dos TC 

rial 
__________

__________

a cidade e

uesias que 

menores ín

dência jove

uma vez q

or onde res

a, 1991 

e se come

avíamos ref

o resto do p

mo a cidad

permitindo i

crescimento

____ 

_  - 26 - 

e pela 

 não 

ndices 

em é 

que a 

sidem 

ça a 

ferido 

país e 

de de 

incluir 

o.3 

 



 
27 
____

____

 

 

Figura

Fonte:
 

Figura

 

Idade

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80+ 
Total 

GOTRA

__________

__________

a n.º 19. Índic

: Elaboração p

a n.º 20. Proje

 

 

es 1991 19

11535 12
13016 11
14715 12
16169 14
15542 16
14266 15
12473 14
11672 12
9205 11
7133 90
7022 69
6495 67
5874 61
4684 53
3197 40
2443 24
2148 26
157589 16

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ce de envelh

própria com b

ecções demo

Modelo I 

995 2000 

2724 12931 
1509 12695 
2987 11487 
4668 12948 
6090 14596 
5453 15991 
4181 15354 
2392 14086 
1565 12278 
072 11402 
971 8878 
771 6743 
153 6431 
388 5678 
069 4720 
491 3227 
624 2937 
65108 172382

Optimização d

onstituição d
__________

__________

hecimento no

ase no Recens

ográficas pa

2005 201

12427 113
12902 123
12672 128
11454 126
12884 113
14502 127
15883 143
15246 157
13955 151
12110 137
11173 118
8608 108
6429 823
5955 598
5024 530
3811 413
3630 443

2 178665 183

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

o concelho d

seamento Ge

ara o concelh

10 Idades 

384 0-4 
399 5-9 
880 10-14 
638 15-19 
396 20-24 
795 25-29 
398 30-34 
767 35-39 

03 40-44 
767 45-49 
884 50-54 
864 55-59 
30 60-64 
85 65-69 
04 70-74 
33 75-79 
30 80+ 
3357 Total 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

de Guimarãe

ral da Populaç

ho de Guima

Mo

1991 1995

11535 1224
13016 1126
14715 1281
16169 1437
15542 1579
14266 1514
12473 1381
11672 1201
9205 1121
7133 8727
7022 6752
6495 6552
5874 6043
4684 5314
3197 4030
2443 2473
2148 2606
157589 1611

para o Sector

mento Territor
__________

__________

es em 2001 

ção, INE, Lisboa

arães (1991-2

odelo II 

5 2000 2

41 12184 1
60 11994 1
11 11081 1
79 12518 1
95 14049 1
45 15429 1
15 14726 1
17 13392 1
18 11601 1
7 10754 1
2 8346 1
2 6339 7
3 6126 5
4 5510 5
0 4622 4
3 3181 3
6 2901 3
178 164753 1

r dos TC 

rial 
__________

__________

a, 2001 

2010) 

2005 2010 

11521 10391
11968 11334
11839 11835
10832 11622
12235 10589
13728 11953
15047 13394
14340 14697
13006 13983
11180 12609
10373 10830
7926 9943 
5960 7504 
5615 5496 
4847 4973 
3718 3976 
3568 4324 
167703 16945

____ 

_  - 27 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 



 
28 
____

____

Por o

tipo 

etário

e ad

enve

cons

3.2 In

O co

activ

Distrit

territó

ganh

têm v

Figura
2001 

 

 

 

 

 

 

Fonte
e 200
 

É pr

popu

aque

secto

estru

A alt

de-o

facto

men

mas 

favo

GOTRA

__________

__________

Fonte: Projec

outro lado, 

de crescim

os mais bai

dultos e um

elhecimento

soante o tip

ndicadores 

oncelho de

va (53,8%) q

to de Braga

órios onde 

ham outra 

vindo a aum

a n.º 21. Taxa

e: Elaboração
01 

recisamente

ulação act

ele que ma

or dos serviç

tura econó

eração da 

obra e a u

or desenca

cione que h

numa área

receu entra

ANSPORT – O

Co
__________

__________

cções Demogr

 as projecç

mento que já

xos, manut

m aumento 

o da popu

po de cresci

 Sociais e Ec

e Guimarã

quando co

a (47%), co

as taxas de

dimensão c

mentar nos 

a de Activida

o própria co

e no secto

iva do con

aior importâ

ços e do co

ómica verific

 base econ

ma maior 

adeante de

hoje existem

a mais abra

adas preco

Unidades Terr

País 

Região Norte

Distrito de Bra

Vale do Ave 

Guimarães 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

ráficas 1991-20

ções de cre

á se vem ve

enção de v

nos grupo 

ulação qu

mento que

conómicos 

es apresen

omparado 

om a Regiã

e actividad

com a aná

 últimos ano

ade e Taxa d

m base no R

or da indú

ncelho, (64,

ância tem. 

omércio no 

cadas nos ú

nómica, asso

exigência 

esta situaçã

m dois mod

ngente que

oces e desq

ritoriais 

19

49

 45

aga 47

 50

52

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

010; MARTEST, 

escimento 

erificando a

valores idên

 dos idosos

e tenderá 

e as diferent

 

nta uma el

com a reg

ão Norte (45

de são man

álise das tax

os fruto do d

e desempreg

Recenseame

ústria onde

17%), sendo

 De destac

 concelho d

últimos anos

ociada a u

de qualific

ão. Daí qu

delos distinto

e é o Ave: 1

qualificadas

Taxa de 
Actividade(%

91 2001

,6 48,2 

5,5 48,1 

7 49,8 

0,3 51,8 

2,1 53,8 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

Departamento

apontam p

até hoje, o

nticos aos a

s. A tendên

 a ser ma

tes freguesia

levada per

gião do Va

5,5%) e com

nifestamente

xas de dese

declínio da 

go no Conce

ento Geral da

 se empre

o o ramo d

car também

de Guimarã

s na região.

ma reduçã

cação dos 

ue, no Plan

os, não só n

1º Modelo) 

s no merca

%) Dese

1 1991 

 4,5 

 5 

 3,9 

 3,9 

 3,5 

para o Sector

mento Territor
__________

__________

o de Desk Rese

para uma m

u seja, redu

actuais no g

ncia será, p

ais ou me

as vêm exp

rcentagem 

le do Ave 

m a média 

e mais baix

emprego do

 Industria tê

elho de Guim

a População

ega mais d

do têxtil e v

m, o pape

ães, fruto da

 (Fig.22) 

o da neces

trabalhado

no Estratég

no concelho

que gerou 

do, trabalh

Taxa de 
emprego (%) 

2001 

6,8 

6,7 

5,6 

5,6 

5,2 

r dos TC 

rial 
__________

__________

earch 

manutençã

ução nos g

grupo dos jo

portanto, pa

enos acent

erimentand

 de popul

 (50,3%), co

 do País (49

xas. Estes va

o concelho

êxtil. (Fig.21) 

marães em 19

o, INE, Lisboa

de metad

vestuário (3

l emergent

as alteraçõ

ssidade de 

ores, parec

gico do Av

o de Guima

 muito emp

ho; e 2º Mo

____ 

_  - 28 - 

ão do 

rupos 

ovens 

ara o 

uada 

do.  

ação 

om o 

9,6%), 

alores 

o que 

 

991 e 

a, 1991 

e da 

38,3%) 

te do 

es da 

mão-

ce ser 

ve, se 

arães, 

prego, 

odelo) 

 



 
29 
____

____

que 

result

dese

mod

subc

decis

Figura

 

 

Fonte:

Gulbe

De u

loca

conc

de a

conc

GOTRA

__________

__________

procura a

ta quer de

envolviment

elo aquele

contratação

sivamente, 

a n.º 22. Estru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: PORTAS, Nun

enkian. Lisboa, 

uma forma

lizadas a S

celhos de V

actividade 

celho (S. Pa

ANSPORT – O

Co
__________

__________

daptar-se à

e novos em

to e mode

 que ainda

o, pluriacti

 para o aum

utura do Emp

o, et al. Politic

 2003. (Adapta

a genérica,

Sul do con

Vila Nova de

apresentam

aio, S. Sebas

Pop. Re
(Activid

Agricultu
Indústrias

Alimenta

Têxteis e 

Cortumes

Vidro e C

Produtos 

Outras In

Construç

Total – Ind

Com. Aut

Comércio

Comércio

Hotelaria

Transport

Correios e

Serviços F

Administr

Ensino 

Saúde 

Acção So

Outros Se

Total – Co

Total 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

às novas c

mpreendime

ernização 

a prevalece

vidade, pl

mento dos p

prego no con

cas Urbanas – T

ado) 

, pode afir

ncelho, bem

e Famalicã

m. Em opo

stião e Olive

es. por ramos d
dades mais rep

ra, Silvicultura 
 Extractivas 

res e Bebidas 

Vestuário 

s e Calçado 

Cerâmica 

 Metálicos 

d. Transformad

ão e Obras Pú

dústria 

tomóvel e Rep

o Grossista 

o a Retalho 

 e Restauraçã

es 

e Telecomunic

Financeiros e I

ração Pública 

ocial 

erviços 

omércio e Serv

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

condições d

entos de ra

tecnológic

e, a sua ass

lurirendime

problemas s

ncelho de Gu

Tendências, Es

rmar-se qu

m como a

o, Fafe e Fe

osição, as 

eira do Cas

de Actividade 
presentativas) 

 e Pesca 

doras 

úblicas 

paração 

ão 

cações 

ntermédios 

 

viços 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

de recruta

aiz na regiã

as de em

sociação a

nto e tra

sociais nesta

uimarães 

stratégias e Op

e as fregu

algumas da

elgueiras, sã

freguesias 

stelo) e a N

    HM 

1260 1
250 0

909 1

31191 3

5549 6

504 0

2986 3

4424 5

6612 8

52175 6

1820 2

1645 2

7163 8

2653 3

843 1

201 0

2786 3

1881 2

3702 4

1511 1

777 0

2637 3

27619 3

81304 1

para o Sector

mento Territor
__________

__________

mento da 

ão quer de

presas. Se

a baixos salá

balho infa

a região.  

portunidades. 

esias mais 

as freguesia

ão aquelas

localizadas

orte aprese

% 

,55 
,31 

,12 

8,36 

,83 

,62 

,67 

,44 

,13 

4,17 

,24 

,02 

,81 

,26 

,04 

,25 

,43 

,31 

,55 

,86 

,96 

,24 

3,97 

00,00 

r dos TC 

rial 
__________

__________

mão-de-ob

e trajectória

ndo o pri

ários, regim

antill, contr

 Fundação Ca

 industrializ

as limítrofes

s que maior

s no centr

entam os va

____ 

_  - 29 - 

bra e 

as de 

meiro 

me de 

ribuiu, 

alouste 

adas, 

s dos 

r taxa 

ro do 

alores 

 



 
30 
____

____

mais 

indus

Figura

Fonte:

Esta 

com

Olive

estab

 

GOTRA

__________

__________

 baixos, 

strialização.

a n.º 23. Taxa

: Elaboração p

população

o já se refe

eira do C

beleciment

ANSPORT – O

Co
__________

__________

fruto do 

.   

a de Activida

própria com b

o activa es

eriu, constit

astelo e S

os comerci

Optimização d

onstituição d
__________

__________

envelhecim

ade por fregu

ase no Recens

stá empreg

tuindo exce

S. Sebastiã

ais e de ser

 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

mento pop

uesias do con

seamento Ge

gue predom

epções as 

ão, onde 

rviços do co

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

pulacional 

ncelho de G

ral da Populaç

minanteme

 freguesias 

se conce

oncelho. (Fig

para o Sector

mento Territor
__________

__________

e do m

uimarães em

ção, INE, Lisboa

ente no sec

de S. Paio

ntra a m

g. 24).  

r dos TC 

rial 
__________

__________

menor grau

m 2001 (%) 

a, 2001 

ctor secund

o de Guima

aior parte

____ 

_  - 30 - 

u de 

dário, 

arães, 

 dos 

 



 
31 
____

____

Figura

Guim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

A p

secu

Figura

 

Fonte:

 

A an

inferi

conc

urba

fregu

GOTRA

__________

__________

a n.º 24. Popu

marães em 20

: Elaboração p

população 

ndário com

a n.º 25. Indic

: “Tratamento 

nálise de al

ores nas fr

centram. Ap

no que ap

uesias de A

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ulação activ

001 

própria com b

do conce

m reduzida q

cadores da p

 por freguesia:

lguns indica

reguesias m

pesar do en

presentam 

Azurém (5,1%

Optimização d

onstituição d
__________

__________

va por sector 

ase nos XII e X

elho apres

qualificação

população se

 Censos 91. Av

adores soci

mais urbani

nvelhecime

as menore

%), S. Seba

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

r de actividad

XIII recenseame

senta uma

o dos seus r

egundo o nív

ve”; 1996; p. 18

iais revelam

izadas ond

nto destas 

es taxas de

astião (5,9%

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

de, segundo

entos gerais da

a elevada 

recursos hum

vel de instruç

8 

m que as ta

e os estab

freguesias, 

e analfabe

), S. Paio (6

para o Sector

mento Territor
__________

__________

 a CAE-REV n

a população, 

dependên

manos. 

ção em 1991 

axas de an

belecimento

são as fregu

tismo, nom

6,2%) e Oliv

r dos TC 

rial 
__________

__________

no concelho

 INE, Lisboa, 20

ncia do s

 (%) 

nalfabetismo

os de ensin

uesias do c

meadament

veira do Ca

____ 

_  - 31 - 

o de 

001. 

sector 

o são 

no se 

centro 

te, as 

astelo 

 



 
32 
____

____

(6,5%

cond

quali

analf

pred

econ

cons

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

No q

pred

estab

possu

nom

Guim

 

GOTRA

__________

__________

%). Nestas 

dições de 

ificação. P

fabeta é a

domina nas 

nómico, que

sequente ab

a n.º 26. Popu

: Elaboração p

que respei

domínio da

beleciment

uem maio

eadamente

marães, S. Se

ANSPORT – O

Co
__________

__________

áreas, gra

vida propo

Por oposiçã

a freguesia

 freguesias 

er culturalm

bandono p

ulação analf

própria com b

ta às freg

a populaçã

os de ensin

or percent

e as fregue

ebastião e 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

au de ind

orcionando

ão, a fregu

a de Rend

rurais onde

mente, facto

recoce da 

fabeta por fr

ase no Recens

guesias do 

ão com o

no secundá

tagem de

esias de Az

Urgeses. (Fig

 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

dustrializaçã

o nas gera

uesia com 

ufe com 2

 vivem as f

o que contr

 escola (Fig

reguesias do 

seamento Ge

núcleo ur

o ensino b

ário, superio

e populaç

zurém, Creix

g.27). 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ão traduz-s

ações mais 

maior per

22,5%, isto 

amílias mai

ribui para o

.26). 

 concelho de

ral da Populaç

rbano do 

básico. As 

res e/ou pr

ão com 

xomil, Olive

para o Sector

mento Territor
__________

__________

e também

 jovens op

rcentagem 

é, populaç

s carenciad

o insucesso e

e 2001 

ção, INE, Lisboa

concelho, 

 freguesias

rofissionais s

estes níve

eira do Cas

r dos TC 

rial 
__________

__________

m em mel

portunidade

 de popul

ção analfa

das, quer a

escolar e p

a, 2001. 

evidencia-

s próximas

são aquela

eis de e

stelo, S. Pa

____ 

_  - 32 - 

hores 

es de 

ação 

abeta 

a nível 

ara o 

-se o 

s dos 

s que 

nsino, 

io de 

 



 
33 
____

____

 

Figura

conc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

Apes

enve

está 

secto

GOTRA

__________

__________

a n.º 27. Distri

celho de Guim

: Elaboração p

sar do di

elhecimento

 claramente

or dos serviç

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ibuição da p

marães em 2

própria com b

namismo 

o da popu

e a alterar-

ços..  

Optimização d

onstituição d
__________

__________

população se

2001 (%) 

ase no Recens

demográfic

lação é um

-se fruto do

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

egundo o nív

seamento Ge

co que a

ma realidad

o declínio d

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

vel de instruç

ral da Populaç

ainda se 

de. A base

da indústria 

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ão nas fregu

ção, INE, Lisboa

verifica ne

e económic

 têxtil e do 

r dos TC 

rial 
__________

__________

uesias do 

a, 200 

esta regiã

ca do conc

 cresciment

____ 

_  - 33 - 

ão, o 

celho 

to do 

 



 
34 
____

____

4. Mo

A m

dinâ

nova

mob

cara

result

estru

de u

habit

2004

A pe

trans

territó

dese

seja, 

assum

as su

essen

impo

mob

form

Guim

 4.1 B

A po

da p

distrib

maio

popu

dispo

popu

expre

perc

ao in

mob

GOTRA

__________

__________

obilidade e 

 

mobilidade 

micas de d

as morfolog

ilidade de

acterísticas s

tado visíve

turas e de 

usos, das m

tação às ac

).  

ertinência d

sportes, justi

ório se pro

enhando e q

 entender, 

mido nas p

uas necessid

ncialmente 

ortante instr

ilidade em

a relativam

marães.  

Breve Carac

opulação m

população 

buía-se de 

or represen

ulação em 

onibilidade/

ulação móv

essão é o 

entagem d

ndividual. A

ilidade, é t

ANSPORT – O

Co
__________

__________

 distribuição

é hoje um

determinado

gias urbana

eve, portan

socioeconó

el destas tr

mobilidade

mudanças re

ctividades e

da análise 

ifica-se na m

ocura perc

quais as gra

 neste caso

preferências

dades. Dest

 no Inquérit

rumento qu

 33 concel

mente simple

cterização d

móvel do co

residente, v

 forma rela

ntatividade 

idade activ

/posse de 

vel motoriz

da popula

de jovens e 

A populaçã

ambém, a 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

o modal: An

m tema in

o território, 

as e a tran

nto, ser an

ómicas de d

ransformaçõ

e explica a 

egistadas n

económica

 mobilidad

medida em

ceber quais

andes linha

o específic

s de determ

te modo, a 

to à Mobilid

ue, embora 

lhos do No

es a um gra

da Populaç

oncelho de 

valor super

ativamente 

 nos grup

va. No enta

veículos, o

ada por g

ação activ

 idosos que

o activa co

que maior 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

nálise de Te

contornáve

 na medida

sformar as 

nalisada te

determinado

ões. Assim,

dinâmica d

nos factore

as) ou fragm

e, num es

m que a par

s as interd

s de evoluç

co, qual o 

minada pop

 análise da

dade da Pop

 com cinco

orte do País

ande númer

ção Móvel   

Guimarães 

rior à média

 uniforme p

pos tradici

anto, entre e

o que pod

rupos etário

a, o que 

e dependem

omo seria d

 número de

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

endências 

el quando 

a em que e

 existentes”

endo em 

o território n

, “a evolu

da expansã

es de locali

mentação d

tudo assoc

rtir das cara

dependênc

ção ao níve

papel que

pulação e s

 mobilidade

pulação Re

o anos, des

s e permite

ro de quest

 

 representa

a do Cáva

pelos difere

ionalmente

estes grupo

de ser com

os. O grup

pode signif

m de modo

de esperar 

e deslocaçõ

para o Sector

mento Territor
__________

__________

procuramo

esta está a

. (PORTAS, 

conta as 

na medida 

ção do sis

ão territorial 

zação de 

os tecidos.”

ciado a um

acterísticas d

ias territoria

el da distribu

 o transpo

se este tem

e que aqui 

esidente de 

senha as gr

e responder

ões sobre a

ava, em 200

do/Ave e G

entes grupo

 mais mó

s existem d

mprovado p

o em que 

ficar que h

os de transp

ao ser o gr

ões efectua

r dos TC 

rial 
__________

__________

os entende

a “redesenh

 et al., 200

 políticas 

em que est

stema de 

 e a diversi

actividade

” (PORTAS, e

ma empres

de determi

ais que se

uição moda

orte público

m acompan

 se faz base

 2000 do IN

randes linha

r, ainda qu

a mobilidad

00, cerca de

Grande Po

os etários t

óveis: jove

iferenças fa

pela anális

 esta tem m

há uma gr

porte alterna

rupo com m

a represent

____ 

_  - 34 - 

er as 

har as 

04). A 

e as 

ta é o 

infra-

dade 

s (da 

et al., 

a de 

nado 

e vão 

al, ou 

o tem 

hado 

eia-se 

E, um 

as da 

ue de 

de em 

e 82% 

rto, e 

tendo 

ens e 

ace à 

e da 

maior 

rande 

ativos 

maior 

tando 

 



 
35 
____

____

cerc

indiv

com

finan

entre

Figura
Deslo

Fonte:

Figura
em G

 

 

C

G

GOTRA

__________

__________

a de 60% d

íduos com

ércio, trans

nceiras e ser

e os 499 e o

a n.º 28. P
ocações, no 

: Inquérito à M

a n.º 29. Distri
Guimarães, C

 

 

 

 

Fonte: Inqu

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%
)

 

Popu
á pop

Guimarães 

0-24 

25-44 

45-64 

65 e mais 

Cávado/Ave 

0-24 

25-44 

45-64 

65 e mais 

Grande Porto 

0-24 

25-44 

45-64 

65 e mais 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

do total. (Ve

m nenhum 

sportes, ho

rviços (Ver f

os 999 euros 

opulação M
Concelho de

Mobilidade da 

ibuição das 
Cávado/Ave 

uérito à Mobilid

Guimarãe

lação móvel em rela
pulação residente (%

82 

80,2 

90,2 

80,4 

62,6 

78,2 

80,5 

87 

74,3 

48,3 

75,7 

76,6 

82,7 

75,7 

55 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

er fig. 28 e 

ou primeir

otelaria, res

fig. 30 e 31) 

 (60,3%).  

Móvel, Popu
e Guimarães

População Re

Deslocações
e Grande Po

dade da Popu

es C

ação 
%) 

População m
relação á po

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

29). O maio

ro ciclo d

stauração, 

 e por famíl

ulação Móv
s em 2000.  

esidente, em 2

s dos Activos
orto, em 2000

ulação Residen

Cávado/Ave

móvel motorizada em
opulação residente (%

58,5 

52,1 

70,1 

56,6 

46,5 

59,4 

58,5 

72,6 

54,9 

28,4 

61,3 

59 

73,9 

60,6 

35,7 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

or número d

de escolarid

actividade

lias com um

el Motorizad

000. INE 

s e Inactivos, 
0.  

nte, em 2000. I

Grande 

m 
%) 

Número médio
da população

para o Sector

mento Territor
__________

__________

de desloca

dade, que

es imobiliár

m rendiment

da, e o Nú

 por concelh

NE 

Porto

I

A

o de deslocações diá
o móvel (Deslocação

2,9 

3,2 

3,7 

3,6 

2,8 

3,5 

3,4 

3,9 

3,5 

2,8 

3,6 

3,4 

4 

3,6 

3,1 

r dos TC 

rial 
__________

__________

ações é feit

e trabalham

rias, activid

to médio m

úmero Méd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ho de residên

nactivos

Activos

árias 
) 

____ 

_  - 35 - 

o por 

m no 

dades 

mensal 

io de 

ncia, 

 



 
36 
____

____

Figura
de G

 

 

 

 

 

 

 

Figura
em G

 Fonte

 

A situ

satisf

75,4%

send

1

(%
)

GOTRA

__________

__________

a n.º 30. Distri
uimarães, em

Fo

a n.º 31. Distri
Guimarães, no

e: Inquérito à M

uação das 

fatória na m

% das famíli

do que 90,9%

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80

100

Agricultura,
Silv icultura e

Pescas 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ibuição das 
m 2000.  

onte: Inquérito

ibuição das 
o Cávado/A

Mobilidade da 

 famílias Vi

medida em 

ias têm veic

% possuem 

In
Ex

Trans
Co

Elec

Optimização d

onstituição d
__________

__________

deslocações

o à Mobilidade

Deslocações
Ave e Grande

 População Re

maranense

que acomp

culo e o nú

um veículo

ndustria
tractiv a e
sformadora,

onstrução,
ctricidade e

Gás

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

s, segundo o

e da Populaçã

s por empreg
e Porto, em 2

esidente, em 2

es face à d

panha a m

úmero méd

 automóve

Administração
Pública, Saúde

Educação,
Acção Social,

Cultura e
Desporto

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 nível de inst

ão Residente, e

gados segun
2000.  

2000. INE 

isponibilida

édia do Cá

io de veícu

l.  

Nenhum
1º ciclo
2º e 3º ci

secundá
Superior

o
e,

C
Tr

Re
Act.
Act.

para o Sector

mento Territor
__________

__________

rução conclu

em 2000. INE 

do o sector d

de de veíc

ávado/Ave 

ulos por fam

clo

rio

Comércio,
ransportes,
Hotelaria,
estauração,
. Imobiliárias,
 Financeiras,
Serv iços

r dos TC 

rial 
__________

__________

uído, no con

de actividad

culos é bas

 e Grande P

mília ronda o

Guimaraes

Cáv ado/Av e

Grande Porto

____ 

_  - 36 - 

ncelho 

des, 

tante 

Porto, 

os 1,1 

e

o

 



 
37 
____

____

Figura
comp

 

 

4.2. M

Depo

com

dese

Exter

e No

O nú

de v

clara

os se

Guim

Vizela

sentid

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

a n.º 32. P
paração com

Fonte: Inq

Mobilidade 

ois de conh

porta na s

enha tanto i

rnamente, G

oroeste, de d

úmero de vi

viagens co

amente esta

entidos. Não

marães e a

a e Vila N

dos). (Fig.33

0

20

40

60

80

100

(%
)

ANSPORT – O

Co
__________

__________

Percentagem
m o Cávado/

quérito à Mob

 Local e Reg

hecer a pop

satisfação d

interna com

Guimarães 

destacar as

iagens com

om origem

a realidade

o são, no e

alguns dos 

Nova de F

3 e 34) 

Guimara

Optimização d

onstituição d
__________

__________

m de família
/Ave e Gran

bilidade da P

gional  

pulação mó

das suas n

mo externam

estabelece

s ligações c

m origem ne

m em Guim

e, uma vez q

ntanto, de 

restantes c

amalicão 

aes

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

as com veí
de Porto, em

População R

óvel do con

necessidade

mente.  

e important

com Fafe e 

estes conce

marães e 

que, estas a

 negligenci

concelhos d

(entre 3000

Cáv ado/Av e 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ículo, no C
m 2000. 

esidente, em

ncelho impo

es e os pa

es relações

Braga.  

elhos e dest

destino Br

ascendem à

ar os fluxos 

do Ave, no

0 a 5000 v

para o Sector

mento Territor
__________

__________

oncelho de

m 2000. INE 

orta perceb

adrões de m

s com os co

tino Guimar

aga e Fa

às 5000, po

 que se est

omeadame

viagens/dia

Grande Porto 

r dos TC 

rial 
__________

__________

e Guimarães

ber como es

mobilidade

oncelhos a 

rães e o nú

fe perceb

r dia, em a

tabelecem 

ente, Santo 

a em amb

____ 

_  - 37 - 

s, em 

sta se 

e que 

 Leste 

úmero 

emos 

mbos 

entre 

 Tirso, 

os os 

 



 
38 
____

____

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura

Fonte:

 

 

GOTRA

__________

__________

a n.º 33. Viag

 

Fonte: Inqu

a n.º 34. Viag

: Inquérito à M

ANSPORT – O

Co
__________

__________

gens com orig

uérito à Mobilid

gens com de

Mobilidade da 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

gem no conc

dade da Popu

stino o conc

População Re

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

celho de Gu

ulação Residen

elho de Guim

esidente, em 2

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

imarães, em

nte, em 2000. I

marães, em 2

000. INE 

para o Sector

mento Territor
__________

__________

 2000.  

NE 

2000.  

r dos TC 

rial 
__________

__________

 

 

 

____ 

_  - 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 
____

____

Esta 

de sa

nas d

 Figur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura

Fonte:

Impo

resid

GOTRA

__________

__________

leitura pode

aúde e com

deslocaçõe

ra n.º 35. Áre

: CESAP, 2002. 

a n.º 36. Área

: CESAP, 2002. 

ortará tamb

ente e a su

ANSPORT – O

Co
__________

__________

e ser conso

mércio de g

es da popul

a de Influênc

 

a de Influênc

 

bém perceb

ua atractivid

Optimização d

onstituição d
__________

__________

lidada pela

grande supe

ação dos te

cia dos Hosp

cia dos Estabe

ber qual a c

dade face 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

a análise da

erfície que r

erritórios ma

itais Públicos

elecimentos 

capacidad

 a outros co

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

as deslocaç

reforçam a 

ais a este do

s e Privados d

 comerciais, 

de do conc

oncelhos. R

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ções para es

 importânci

o concelho

de Guimarãe

em Guimarã

elho em fix

elativamen

r dos TC 

rial 
__________

__________

stabelecim

ia de Guim

o.(Fig.35 e 36

es em 2002.  

ães em 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xar a popul

nte à popul

____ 

_  - 39 - 

entos 

arães 

6)  

 

ação 

ação 

 



 
40 
____

____

resid

da 

Metr

e Vo

A su

exerc

redu

conc

signif

signif

mas 

Bacia

seu a

 A re

Resid

(pare

Loca

econ

casa

conju

fech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

ente empre

Atractivida

opolitana d

uga, pode 

a atractivid

cerem a s

zido o núm

celhos para

ficativa qu

ficativa rela

tem ainda 

a de empre

alcance ter

eduzida rep

dente e a 

ece haver 

alização do

nómica, be

a/trabalho i

unto estes i

ado, já que

ANSPORT – O

Co
__________

__________

egada ou e

ade e da 

do Porto e d

 ser conside

dade justific

sua activid

mero de p

a trabalha

ue a sua a

ativamente 

 algum sign

ego de Gu

rritorial é rela

pulsão é be

População

mais empr

o Emprego, 

em como, 

nternos /po

indicadores

e 83 a 90% d

Optimização d

onstituição d
__________

__________

estudante p

 Repulsão

dos território

erado um co

ca-se pelo 

ade entre 

essoas que

rem, ou s

atractividad

 aos conce

nificado rela

imarães mo

ativamente

em notória

o Residente

rego que a

 (Fig.40), ou

 o Grau d

opulação re

s permitem-

da sua popu

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

podemos fa

. Assim, G

os envolven

oncelho atr

facto de s

 6000 a 1

e residem e

eja, a dim

de. (Fig. 3

elhos fronte

ativamente 

ovimenta u

e reduzido.  

a se analisa

e Emprega

a populaçã

u seja, o pe

de Fixação

esidente em

-nos caract

ulação resid

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

aze-lo atrav

Guimarães,

ntes de Brag

ractivo.  

se deslocar

8.000 indiv

em Guima

mensão da

37 e 38). E

iriços como

 a Vizela e 

m grande 

armos a Re

da que se

ão residente

eso da pop

o da Popu

mpregada *

terizar Guim

dente traba

para o Sector

mento Territor
__________

__________

és da análi

 no cont

ga, Amaran

rem a este

íduos e se

rães que p

a repulsão 

Esta atract

o Santo Tirso

Vila Nova d

número de

elação entr

e situa entr

e emprega

pulação res

ulação Emp

*100), (Fig. 4

marães com

alha no próp

r dos TC 

rial 
__________

__________

ise da dime

texto da 

nte e Entre D

e concelho 

er relativam

procuram o

é bem m

tividade é 

o, Braga e 

de Famalic

e pessoas, m

re a Popul

re os 100 e

ada), o Gra

sidente na 

pregada (

42), que, n

mo um conc

prio concel

____ 

_  - 40 - 

ensão 

Área 

Douro 

 para 

mente 

outros 

menos 

mais 

 Fafe, 

ão. A 

mas o 

ação 

e 120 

au de 

 base 

fluxos 

o seu 

celho 

lho. 

 



 
41 
____

____

Figura
em 20

      

 

 

Fonte:

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

 

        
4 Dime
localizad

 
5 Dime
Populaç

 

Figura n.º 
Residente

GOTRA

__________

__________

a n.º 37. Dime
000                

 

 

 

 

 

 

: Inquérito à M

: Inquérito à M

                  
ensão da atractivi
da em outros muni

nsão da Repulsã
ção Residente 2000

 40. Relação 
e Empregada

 

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ensão da Atr
                      

Mobilidade da 

Mobilidade da 

                  
idade: nº de pess

cípios. (Inquérito à

ão: nº de pessoas

0. INE) 

 Emprego/Po
a, em 2000.   

Optimização d

onstituição d
__________

__________

ractividade4,
                      

População Re

População Re

     
soas que exercem

 Mobilidade da Pop

s residentes num d

opulação 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

,            
                      

esidente, em 2

 

 

 

esidente, em 2

m a sua actividade

pulação Residente 

dado concelho qu

Fi
E

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

      Figura n.º
       em 2000 

000. INE 

000. INE 

e num dado conce

 2000. INE) 

ue trabalham em o

igura n.º 39. G
mprego, em

para o Sector

mento Territor
__________

__________

º 38. Dimensã
 

elho mas, têm a s

outros concelhos. 

Grau de Loc
 2000. 

 

r dos TC 

rial 
__________

__________

ão da Repuls

sua residência per

(Inquérito à Mobil

calização do 

____ 

_  - 41 - 

são5 

rmanente 

idade da 

 

 



 
42 
____

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

esta 

popu

eleva

activ

desta

90% 

que 

conc

Fama

atrac

opor

2001 

limítro

tão e

parte

por 

impo

altera

emp

traze

a res

Figu
Pop

GOTRA

__________

__________

: Inquérito à M

No sentid

 dinâmica 

ulação resi

ada a cap

va, a evolu

a capacida

das fregue

esta capac

celho, na f

alicão, San

ctividade 

rtunidades 

 há uma re

ofes, altera

expressivo 

e das fregu

motivos de

ortância in

ações pod

rego, nome

em consigo 

sidir em Gui

ura n.º 41. Gra
pulação Resid

ANSPORT – O

Co
__________

__________

Mobilidade da 

do de melh

à escala 

dente na 

pacidade d

ção entre 

ade. Analis

sias fixavam

cidade era 

ronteira co

nto Tirso e 

destes co

de empreg

edução de

ando-se ass

o número 

esias ainda

e trabalho 

nternament

derão esta

eadamente

 a possibilid

marães, ou

au de Locali
dente Empre

 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

População Re

hor percebe

da fregues

base econ

de grande 

1991 e 200

ando os da

m mais de 9

manifestam

om outros c

Braga. Esta

ncelhos fa

go, melhore

sta capacid

im o padrã

de pessoas

a consiga fix

 ou estudo

e, reforça

r relaciona

e a Braga, c

dade da po

u vice versa

zação da 
egada, em 20

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

esidente, em 2

er a mobilid

sia, (Fig.43 

nómica. Ass

parte das 

01 aponta p

ados refere

90% da sua

mente meno

concelhos, 

a situação 

ace a es

es vias ou 

dade de fix

ão de mob

s que traba

xar cerca d

o parecem

ando-se a

adas com 

com mais e

opulação tr

, manterem

000. 
Figu
Pes

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

000, INE. 

ade intraco

 e 44), no

sim, pode 

freguesias 

para uma g

entes a 199

a populaçã

or situavam

designada

pode ser i

tas popula

apenas pe

xação, sob

bilidade do 

alham no c

de 50% da p

m estar a 

a mobilida

a proximid

e melhores 

abalhar for

m o seu post

ura n.º 42. Co
ssoas que tra

para o Sector

mento Territor
__________

__________

oncelhia, im

meadamen

dizer-se qu

em fixar a 

generalizaç

1 verifica-se

ão activa. A

-se sobretud

amente com

ndicativa d

ações, ou 

elo factor p

bretudo nas

concelho. 

concelho, 

população. 

ganhar ca

ade interc

dade a ou

vias de co

ra do conce

to de traba

oncelhos de 
balham em G

r dos TC 

rial 
__________

__________

mportará an

nte, o pes

ue, embora

 sua popul

ção da red

e que cerc

As freguesia

do nos limit

m Vila Nov

de uma gr

 por mel

proximidade

s freguesias

Agora já n

embora gr

 As desloca

ada vez m

oncelhia. 

utras bolsa

omunicação

elho e cont

alho e irem 

Residência d
Guimarães. 

____ 

_  - 42 - 

 

nalisar 

o da 

a seja 

ação 

ução 

ca de 

as em 

es do 

va de 

rande 

hores 

e. Em 

 mais 

não é 

rande 

ações 

menos 

Estas 

as de 

o que 

tinuar 

residir 

das 

 



 
43 
____

____

para

no V

a pro

Figura
fregu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura
fregu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anal

emp

GOTRA

__________

__________

a outros con

Vale do Ave

ocurar outro

a n.º 43. Popu
esia, em 199

: Dados Comp

a n.º 44. Popu
esia, em 200

Fonte: Dad

isadas as r

rego e c

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ncelhos, ou 

e e, da qua

os locais pa

ulação Resid
91  

parativos dos C

ulação Resid
01  

dos Comparati

relações qu

com outro

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 ainda, com

l Guimarãe

ra trabalha

dente Empreg

Censos 1991 e 

dente Empreg

ivos dos Censo

ue o conce

os concel

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

m a crise da

es também 

ar.  

gada ou Estu

 2001 (CR-ROM

gada ou Estu

os 1991 e 2001

elho estabe

lhos, ou 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

a industria t

comunga, 

udante, segu

M), INE.  

udante, segu

 (CR-ROM), IN

elece intern

seja, ana

para o Sector

mento Territor
__________

__________

êxtil que se

o que obrig

undo o local 

undo o local 

E.  

namente re

alisados os

r dos TC 

rial 
__________

__________

e tem agud

ga a popul

de trabalho,

de trabalho,

elativament

s padrões

____ 

_  - 43 - 

izado 

ação 

, por 

, por 

te ao 

s de 

 



 
44 
____

____

interd

cara

atrav

No 

essen

acom

“Com

e, os

(Fig. 

Figura
2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura
Casa

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

A an

funci

GOTRA

__________

__________

dependênc

acterizam o 

vés da anál

concelho 

ncialmente 

mpanha a 

mpras” e “L

s dois último

n.º 45 e 46) 

a n.º 45. Desl
 

: Inquérito a M

a n.º 46. Quo
”, e “Lazer” e

: Inquérito a M

nálise dos 

ional do co

0

10

20

30

40

50

(%
)

ANSPORT – O

Co
__________

__________

cia territoria

 concelho c

lise dos mot

de Guim

 pelos motiv

 tendência

Lazer” têm 

os têm a me

 

ocações por

Mobilidade da 

ocientes de L
em 2000 

Mobilidade da 

quocientes

oncelho no 

Trabalho

Optimização d

onstituição d
__________

__________

al será, tam

como, a esp

tivos de viag

marães, g

vos de “Reg

a do Cáva

pouca imp

enor repres

r motivo, em 

População Re

ocalização d

População Re

 de localiz

 “Trabalho”

Escola comp

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

bém, impo

pecializaçã

gem. 

grande pa

gresso a Ca

ado/Ave e 

portância q

sentatividad

 Guimarães, 

esidente 2000, 

de viagens, p

esidente 2000, 

zação das 

”. Guimarãe

pras Lazer

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

rtante ana

ão funciona

arte das 

asa” (47,4%)

Grande P

uando com

de no conte

 no Cávado/

INE.             

por motivos d

INE.           

viagens re

es, à semelh

Regresso a casa 

para o Sector

mento Territor
__________

__________

lisar outros 

l. Esta anális

deslocaçõ

 e “Trabalh

orto. Os m

mparados c

exto das Nu

/Ave e Grand

de “Trabalho

eforça esta

hança de o

Outros

r dos TC 

rial 
__________

__________

indicadore

se pode ser

ões realiza

o” (27,6%) o

motivos “Esc

com os rest

ut de referê

de Porto, em

o”,“Regresso a

a especializ

outros conc

Guimarães

Cáv ado/Av e

Grande Porto

____ 

_  - 44 - 

s que 

r feita 

am-se 

o que 

cola”, 

antes 

ência. 

m 

a 

ação 

celhos 

 



 
45 
____

____

do V

motiv

área

que 

signif

outro

Ao f

“Reg

repre

com

Figura
Cáva

 

Figura
Cáva

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Fonte:

No se

Guim

GOTRA

__________

__________

0

20

40

60

80

100

Traba

(%
)

Vale do Av

vos de trab

a. O lazer, q

Guimarães,

ficativos, o 

os locais pa

fim-de-sema

gresso a C

esentativida

o seria de e

a n.º 47. Desl
ado/Ave e no

Fonte: Inq

a n.º 48. Dura
ado /Ave e G

 

: Inquérito a M

: Inquérito a M

entido de s

marães, veri

ANSPORT – O

Co
__________

__________

alho Compras

e, apresen

balho, o que

que poderia

, é desde 20

 que poder

ra actividad

ana os m

Casa” con

ade, o “La

esperar, as d

ocações ao 
o Grande Po

quérito a Mob

ação média 
Grande Porto

Mobilidade da 

Mobilidade da 

e consolida

ificamos qu

M

Tra

E

Co

Regre

Optimização d

onstituição d
__________

__________

s Lazer

ta um elev

e está direc

a ser um d

001, Patrimó

rá ser indic

des de Laze

otivos das 

ntinue a 

zer”, as “C

deslocaçõe

 fim-de-sema
orto, em 2000

bilidade da P

das viagens 
o, em 2000.  

População Re

População Re

ar a análise

ue as desloc

Motivo 
Gu

abalho 

Escola 

ompras 

Lazer 

sso a Casa 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

Regresso  a casa

vado quoci

ctamente a

dos quocien

ónio da Hum

cativo de q

er.  

 viagens t

ser o mo

Compras” e

es por motiv

ana por moti
0.  

População R

 segundo o m

esidente 2000, 

esidente 2000, 

 das teias d

cações par

Tempo 

uimarães Cáva

22 2

22 2

20 

20 

21 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

Motiv os religiosos

iente de lo

ssociado à 

ntes mais im

manidade, 

ue a popu

endem a 

otivo princ

e os “Moti

vos de traba

vo, no conce

esidente 200

motivo, no co

INE.              

INE.              

de relações

ra estabele

em Minutos 

do/Ave Grand

20 2

20 2

16 1

19 2

19 2

para o Sector

mento Territor
__________

__________

Outros

calização d

 forte indust

mportantes, 

pelo contrá

lação loca

ser diferen

ipal, agora

vos Religio

alho. (Fig. 47

elho de Guim

00, INE.           

oncelho de G

s existentes 

cimentos c

e Porto 

27 

21 

8 

23 

24 

r dos TC 

rial 
__________

__________

Guimarães

Cáv ado/Av e

Grande Porto

das viagen

trialização d

 na medid

ário é dos m

al pode pro

ntes, embo

ra com m

osos” substit

7) 

marães, no 

 

 

 

 

   

Guimarães, 

 no concelh

comerciais, 

____ 

_  - 45 - 

ns por 

desta 

a em 

menos 

ocurar 

ora o 

menor 

tuem, 

 

 

ho de 

assim 

 



 
46 
____

____

com

territó

ânco

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Relat

sua d

idênt

temp

GOTRA

__________

__________

o, para est

ório polinuc

ora de mov

a n.º 49. Área

: CESAP (2002)

a n.º 50. Área

: CESAP (2002)

tivamente a

duração, u

tico para to

pos de viag

ANSPORT – O

Co
__________

__________

abelecimen

cleado, on

imentos (Ca

a de Influênc

 

a de Influênc

 

aos motivos

uma vez qu

odos os mo

gem tende

Optimização d

onstituição d
__________

__________

ntos de ens

nde alguns

aldelas, Gu

cia dos estab

cia dos estab

s das viage

ue, o tempo

otivos, ou se

em a ser m

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

sino reforça

s núcleos a

imarães (C

belecimentos

belecimentos

ns, estes pa

o de duraç

eja, cerca 

mais longos 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

am a ideia d

adquirem h

entro), S. To

 comerciais e

 comerciais e

arecem não

ção das de

de 20 minu

 são o “Tra

para o Sector

mento Territor
__________

__________

de que se e

hoje o car

orcato e Pev

em Guimarã

em Guimarã

o ter grande

eslocações 

utos. Os mo

abalho” e 

r dos TC 

rial 
__________

__________

está perant

rácter de 

vidém). 

ães 

ães 

e implicaçã

 é praticam

otivos em q

“Escola”, o

____ 

_  - 46 - 

te um 

pólos 

ão na 

mente 

ue os 

o que 

 



 
47 
____

____

pare

no c

tend

a po

a sua

Em s

em q

sua b

um g

Trata

de “

do c

deslo

proxi

4.3. R

 Em 

(39%

pé” 

do C

trans

Figura
Gran

 

 

 

 

Fonte:

A an

fregu

para

GOTRA

__________

__________

ece ser cont

oncelho, e 

o em conta

opulação po

a actividad

uma, pode

que grande

bolsa de em

grande núm

a-se de um 

Regresso a 

concelho e

ocações int

imidade. 

Repartição M

2000, o prin

) embora h

(35,7%). A u

Cávado/Av

sporte meno

a n.º 51. Viag
de Porto, em

 

 

 

 

 

: Inquérito a M

nálise da e

uesia, mostr

a o uso do 

0

20

40

60

80

100

(%
)

ANSPORT – O

Co
__________

__________

traditório se

 portanto o

a a dimensã

oderá nece

e.  

e dizer-se qu

e parte da s

mprego, em

mero de p

 concelho 

 Casa”/“Tra

embora, en

terconcelhia

Modal  

ncipal mod

houvesse ai

utilização do

ve e Grand

os atractivo

gens por mod
m 2000.  

Mobilidade da 

evolução d

ra clarame

 automóve

A pé

Optimização d

onstituição d
__________

__________

e se pensar 

os tempos d

ão do conc

essitar de se

ue Guimarã

sua populaç

mbora tenh

pessoas. Os 

relativamen

abalho” do

ntre 1991 e

as que se f

do de trans

nda um gra

o transporte

de Porto, n

os.  

do de transpo

População Re

do uso dos

ente esta re

l em detrim

Automóv el

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

r que há um

de viagem t

celho de Gu

e deslocar 

ães é um co

ção trabalh

ha um alca

 principais 

nte fechad

ominam e fa

e 2001, se 

azem base

sporte usad

ande núme

e público a

no entanto

orte, no con

esidente 2000, 

s diferentes

ealidade, o

mento de o

Transporte 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ma forte fixa

tenderiam 

uimarães e 

para outras

oncelho bas

ha ou estud

nce relativa

fluxos esta

o no qual a

azem-se sob

 tenha ve

eadas essen

do nas desl

ero de pess

presentava

, continua 

celho de Gu

INE.              

s modos de

ou seja, há 

outros modo

Público O

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ação da po

a ser meno

a localizaçã

s freguesias

stante atrac

da no própr

amente rest

abelecem-se

as deslocaç

bretudo en

rificado um

ncialmente 

ocações e

oas que se 

 valores sup

 a ser um 

imarães, Cáv

e transport

uma tendê

os de trans

Outros

r dos TC 

rial 
__________

__________

opulação a

ores. No ent

ão do emp

s para aí ex

ctivo na me

rio concelh

trito, movim

e internam

ções por m

ntre as fregu

m aumento

numa lógic

era o autom

 deslocava

periores à m

 dos modo

vado/Ave e 

te, à escal

ência cresc

sporte. Em 

Guimarães

Cáv ado/Av e 

Grande Porto

____ 

_  - 47 - 

activa 

tanto, 

prego, 

xercer 

edida 

o e a 

menta 

mente. 

motivo 

uesias 

o das 

ca de 

móvel 

am “A 

média 

os de 

 

a da 

cente 

1991, 

 



 
48 
____

____

gran

eram

uso d

Trans

deslo

cresc

trans

estar

com 

nece

Apes

que, 

rond

auto

mob

urba

trans

repre

servid

Figura
conc

 

 

 

Fonte:

GOTRA

__________

__________

de parte d

m feitas “A p

de transpo

sporte Cole

ocações er

cimento da

sporte usad

rá clarame

 o aumento

essidade de

sar de não 

 em 2001, 

ando os 30

ocarro ser s

ilidade, o 

nos, não e

sporte, na 

esentativida

das pela re

a n.º 52. Popu
celho de Guim

 

 

 

 

 

 

 

 

: Dados Comp

ANSPORT – O

Co
__________

__________

das desloca

pé”, seguid

rtes colecti

ectivo da Em

ra manifest

a utilização

o nas deslo

nte relacio

o do poder 

e modos de

ser possível

 este pode

0% na gen

satisfatório, 

facto de d

está directa

medida e

ade do seu

de. (Fig. 52 

ulação Resid
marães em 1

parativos dos C

Optimização d

onstituição d
__________

__________

ações, (cerc

as das desl

ivos em 19

mpresa ou 

tamente re

o do autom

ocações rep

onada com

 de compra

 transporte 

l analisar a 

e ser consi

neralidade 

 tendo em

determinad

amente rela

em que nã

 uso entre 

 e 53) 

dente segund
991 

Censos 1991 e 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

ca de 70% 

locações fe

91 apenas 

Escola e ao

duzido (Fig

móvel, o qu

presentando

m melhores 

a, bem com

 mais rápido

 evolução d

iderado o 

das fregue

m conta o

das fregues

acionado c

ão existem 

estas e as 

do o Local de

 2001 (CR-ROM

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 para a ge

eitas em au

 pode ser 

o Comboio

g.51). Em 20

ual passa a

o cerca de

condições 

mo, com a 

os e eficaze

do uso do “

2º modo d

esias. No e

s padrões 

sias terem 

com a opç

 grandes 

restantes fr

e trabalho ou

M), INE 

para o Sector

mento Territor
__________

__________

eneralidade

tomóvel (c

avaliado re

, e o seu p

001, verifica

a ser o prin

 50% do tot

 de vida d

melhoria da

es. 

“Autocarro”

de transpo

ntanto, ap

regionais 

um serviço

ão de usar

diferenças 

eguesias do

u estudo, po

r dos TC 

rial 
__________

__________

e das fregu

erca de 25

elativament

eso no tota

a-se um gr

ncipal mod

tal. Esta situ

da populaç

a rede viári

”, podemos

orte mais u

esar do us

e naciona

o de transp

r este mod

em termo

o concelho

or freguesia, n

____ 

_  - 48 - 

esias) 

5%). O 

te ao 

al das 

rande 

do de 

ação 

ção e 

a e a 

s dizer 

sado, 

so do 

is de 

portes 

do de 

os de 

o não 

no 

 



 
49 
____

____

Figura
conc

A ev

altera

que 

o us

enta

que, 

deslo

trans

de s

temp

com 

situav

minu

popu

altera

maio

 

 

GOTRA

__________

__________

a n.º 53. Popu
celho de Guim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dad

volução da 

ação do de

aumenta o

o do trans

nto, ter um

 não é line

ocação dim

sporte mais 

e percorre

po médio d

 o local de 

va essencia

utos (média

ulação que

ações dad

ores distânc

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ulação Resid
marães em 2

dos Comparati

 utilização d

esenho da 

o peso da po

sporte indiv

a correspon

ar que nas

minui, o que

 rápido e f

m mais e m

e deslocaç

 trabalho da

almente no 

a do tota

e trabalha f

o que o fac

ias.   

Optimização d

onstituição d
__________

__________

dente segund
2001 

ivos dos Censo

dos diferen

 mobilidade

opulação q

vidual. O t

ndência dir

 freguesias 

 parece ac

lexível em t

maiores dis

ção poderá

a populaçã

 concelho a

l do conc

fora do con

cto de usar

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

do o Local de

os 1991 e 2001

ntes modos 

e do conce

que trabalh

tempo méd

recta com o

 onde se p

contecer, é 

termos de 

stâncias, se

, portanto, 

ão, assim, e

a populaçã

celho), em

ncelho e o

rem outro m

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

e trabalho ou

 (CR-ROM), IN

 de transpo

elho, ou seja

a fora do c

dio de des

o modo de

assa a usa

 que o auto

percurso, p

em se altera

estabelece

em 1991 qua

ão andava 

 2001, ve

s tempos m

modo de tr

para o Sector

mento Territor
__________

__________

u estudo, po

E 

orte parece

a, a partir d

oncelho au

slocação n

 transporte 

r o automó

omóvel, sen

proporciona

ar o tempo

er uma relaç

ando o loca

a pé e perd

rifica-se um

médios não 

ansporte pa

r dos TC 

rial 
__________

__________

or freguesia, n

e acompan

do moment

umenta tam

não parece

 usado, um

óvel o temp

do um mod

a a possibili

o de viage

ção mais es

al de trabal

dia em méd

m aumento

 sofrem gra

ara percorr

____ 

_  - 49 - 

no 

har a 

to em 

mbém 

e, no 

a vez 

po de 

do de 

dade 

em. O 

streita 

ho se 

dia 16 

o da 

andes 

rerem 

 



 
50 
____

____

Figura
Cáva

Fonte:

         

Ao fi

trans

deslo

refer

“Tran

Tend

deslo

dos g

euros

trans

popu

se so

com 

Figura
Porto

  

Guim

Cáva

1

(%
)

GOTRA

__________

__________

a n.º 54. Desl
ado/Ave e G

: Inquérito a M

m de sema

sporte que 

ocações no

rência. Assis

nsporte Púb

do em co

ocações, q

gastos men

s/mês, 58,8

sporte cole

ulação con

obretudo c

 “Razões Pr

a n.º 55. Desp
, em 2001 

Trans

e Púb

marães 31

ado/Av

e 
25

0

20

40

60

80

100

A p

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ocações ao 
Grande Porto,

Mobilidade da 

ana, e com

 lidera, co

o concelho

ste-se, assim

blico”. (Fig. 5

nta, este 

uer durante

nsais das fa

8% são gas

ectivo. Mesm

nsidera que 

om a “Aus

rofissionais” 

pesa das fam

port

blico 
Total 

(euros

) 

,7 156,6 

5,7 165,9 

pé

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 fim-de-sema
, em 2000.  

População Re

mo seria de 

rresponden

o de Guima

m, a uma f

54) 

predomínio

e a semana

mílias Vima

stos com o

mo tendo 

 este é o me

sência de S

e “Combin

mílias com tra

Despesas

Combustíve

l 

58,8 

56 

Automóvel

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

ana, por mod

esidente 2000, 

esperar, o 

ndo ao mo

arães o qu

forte dimin

o da utiliza

a quer ao f

aranenses c

o transporte

em conta 

elhor modo

Serviços de

ação com 

ansportes, em

Tran

s mensais (%) 

Estacioname

o 

1,6 

1,6 

Transporte co

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

do de transp

INE.     

automóvel 

odo utilizad

ue acompa

uição das 

ação do 

fim-de-sema

com transpo

e individua

 os elevad

o de transpo

e Transporte

 outras pess

m Guimarães

nsporte individ

ent Outra

s 

2,4 

2,8 

olectivo

para o Sector

mento Territor
__________

__________

orte, em Gui

 continua a

do em cerc

anha a mé

deslocaçõe

automóvel

ana, fácil se

ortes, que r

al e apena

dos custos d

orte. A sua e

es públicos

oas”.  

, no Cávado

ual 

Despesas anu

Manutenção 

15,4 

16,8 

outros

r dos TC 

rial 
__________

__________

imarães, no 

a ser o mod

ca de 70%

dia das NU

es “A pé” 

l individua

erá deduzir

rondam os 

as 62.8% co

de utilizaçã

escolha pre

s” mas, tam

o/Ave e Gran

uais (Mensaliza

(%) 

Seguros O

19,6 

20,6 

Guimarães

Cávado/Ave

Grande Porto

____ 

_  - 50 - 

do de 

% das 

UT de 

e de 

l nas 

r que, 

156,6 

om o 

ão, a 

ende-

mbém 

nde 

adas) 

Outras 

2,2 

3,6 

 



 
51 
____

____

(%
)

Fonte:

       

       

Estas

nega

que 

um c

deslo

ou se

trans

Figura
transp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra

Po

GOTRA

__________

__________

0

20

40

60

80

100

Falta de
conforto TP

(%
)

: Inquérito a M

s opções em

ativa que o

há uma “A

conjunto d

ocações, a 

eja, este mo

sporte indivi

a n.º 56. Distri
porte princip

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inqu

ande 

orto 
27

ANSPORT – O

Co
__________

__________

Pouca
rapidez do

TP

Falta 
Seguran

TP

Mobilidade da 

m termos d

os transporte

usência de

de parâme

 facilidade 

odo de tran

idual.  

ibuição da 1
pal, em Guim

uérito a Mobilid

7,6 179,3 

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 de
ça do

P

Realização
de

Transbordos

C
c

População Re

de transport

es colectivo

 Serviços”, o

tros, dos q

 de transbo

nsporte não 

ª razão apon
arães, no Cá

dade da Popu

55,2 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

ombinação
com outras

pessoas

Razoes
Profissiona

esidente 2000, 

te podem f

os parecem

os inquirido

quais se de

ordo, a ligaç

 parece co

ntada para o
ávado/Ave e

ulação Residen

2,5 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

ais
Hábito Ausê

Serv

INE.       

ficar a dev

m passar, p

s classificam

estacam o 

ção com o

onstituir uma

o uso do auto
e Grande Por

nte 2000, INE 

4,1 

para o Sector

mento Territor
__________

__________

ência de
v iços de

TP

Outra

ver-se sobre

ara além d

m de “ mau

 preço, a 

outros modo

a alternativa

omóvel com
rto, em 2000.

16 

r dos TC 

rial 
__________

__________

Guimarães 

Cáv ado/Av e

Grande Porto

etudo à ima

de consider

u ou muito m

frequência

os de transp

a interessan

mo modo de 
.  

20,2 

____ 

_  - 51 - 

agem 

rarem 

mau”, 

a das 

porte, 

te ao 

2 

 



 
52 
____

____

 

 

 

 

Figura
apres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para

esta 

outra

baixa

com 

repre

cong

Gran

GOTRA

__________

__________

a n.º 57. Pe
sentados rela

 

 

 

 

Fo

 além desta

 diz usar o 

as pessoas”

a. Cerca de

 duas. Os v

esentam so

gestioname

nde Porto.  

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ercentagem 
ativamente a

onte: Inquérito

a leitura me

 transporte

”, no entan

e 70% dos v

veículos qu

omente 0,4

ento das vi

Va

Tempo de per

Condições de

Frequência da

Segurança na

Segurança de

Conforto 

Preço 

Facilidade 

transporte 

Ligação entre

de transporte 

Atendimento 

Pontualidade 

Adequação d

Apreciação G

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 de respost
aos Transport

o a Mobilidade

enos positiva

e individual,

nto, verifica

veículos circ

e circulam 

4% do tota

as e é mu

ariáveis 

rcurso 

e Transbordo 

as circulações 

a circulação 

e pessoas e be

de aceder

e diferentes m

 

 

dos percusos 

Global 

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

tas positivas 
te Públicos, n

e da Populaçã

a que a po

, essencialm

a-se uma ta

culam com

 no limite m

al. Esta situ

uito semelh

Guimarães 

Bom + 

21,9 

16,7 

 21,7 

24,8 

ens 26 

22,1 

9,7 

r a 

40,5 

modos 

20,6 

36,5 

20,8 

32,4 

17,2 

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

 e negativa
no Concelho 

ão Residente 20

pulação fa

mente, dev

axa de ocu

 apenas um

máximo pe

uação con

hante à situ

Muito bom 

(%) 

4

50

62

3

40

45

72

4

5

23

44

44

43

para o Sector

mento Territor
__________

__________

as a cada 
 de Guimarã

000, INE 

z dos transp

vido à “Co

upação do

ma pessoa e

rmitido, ou 

ntribui clara

uação do 

Mau+Muito 

mau (%) 

1 

0,9 

2,3 

6,6 

0 

5,1 

2,5 

7,6 

1,3 

3,4 

4 

4,6 

3,2 

r dos TC 

rial 
__________

__________

um dos atr
ães, em 2000.

portes colec

ombinação 

os veículos 

e apenas 2

 seja, 5 pes

amente pa

Cávado/A

____ 

_  - 52 - 

ributos 
. 

ctivos 

 com 

muito 

23,6 % 

ssoas, 

ara o 

Ave e 

 



 
53 
____

____

Figura
Guim

Pode

essen

activ

de fix

de tr

clara

apar

avali

Esta 

altera

trans

med

que 

Afigu

estru

trans

ente

mais 

GOTRA

__________

__________

a n.º 58. Desl
marães, no Cá

Fonte: Inqu

e, portanto

ncialmente 

vidade prof

xação da p

ransporte e

amente, o 

rece como

iação por p

realidade, a

ações socia

sporte indiv

ida em qu

o automóv

ura-se port

turação ter

sportes cole

nderem as 

 incisivo.  

0

20

40

60

80

100

1 P

(%
)

ANSPORT – O

Co
__________

__________

ocações de 
ávado/Ave e

uérito a Mobilid

o dizer-se 

 no territóri

fissional, em

população 

eleito neste 

 individual,

o o segund

parte da po

acompanh

ais, económ

vidual e à c

e, este não

vel gera e 

tanto, uma

rritorial que 

ectivos do 

 suas poten

Pessoa 2 P

Optimização d

onstituição d
__________

__________

 Automóveis,
e Grande Po

dade da Popu

que a po

o intraconc

mbora se es

 e, com isso

 novo esqu

, nomeada

do modo d

opulação é 

a a tendên

micas, polític

consequen

o consegue

 com as n

a necessid

 permitam a

concelho 

ncialidades,

essoas 3 Pe

de Sistemas de

da Empresa e
__________

__________

, segundo o 
rto, em 2000

ulação Residen

opulação 

celhio por m

steja a proc

o, o aumen

ema de m

amente o 

de transpo

 bastante n

ncia do país

cas e territo

te perda d

e ser comp

ovas nece

dade de 

alterar esta 

será um im

, as fragilida

essoas 4 Pe

e Governança 

e Enquadram
__________

__________

número de p
.  

nte 2000, INE 

móvel Vim

motivos ess

cessar uma

nto dos fluxo

obilidade q

automóve

orte mais u

egativa.  

s em termos

oriais, têm le

de quota d

petitivo com

ssidades so

se criarem

 realidade. 

mportante 

ades e se p

essoas 5 ou ma

para o Sector

mento Territor
__________

__________

pessoas trans

maranense 

encialment

a redução d

os interconc

que se está

el. O trans

usado, no 

s de mobilid

evado a um

do transport

m as condiç

ociais que v

m novos m

Assim, o est

ponto de p

proceder a 

is Pessoas

Gui

Cáv

Gra

r dos TC 

rial 
__________

__________

sportadas, em

 

 

 

 

 

 

 

 

se movim

te ligados à

da capaci

celhios. O m

á a desenha

sporte cole

entanto, a

dade, ou se

ma afirmaçã

te colectiv

ções de trá

vão emerg

mecanismo

tudo da red

partida pa

 um diagnó

imarães

v ado/Av e 

ande Porto 

____ 

_  - 53 - 

m 

 

menta 

à sua 

dade 

modo 

ar foi, 

ectivo 

a sua 

eja, as 

ão do 

o, na 

áfego 

gindo. 

s de 

de de 

ara se 

óstico 

 



 
54 
___

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOTRA

__________

__________

PAR

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

RTE II – DIA

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

AGNÓSTIC

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

 

CO E AVAL

 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

LIAÇÃO D

para o Sector

 
__________

__________

A REDE DE

r dos TC 

__________

__________

E TC 

_____ 

_  - 54 -  



 
55 
___

____

5. Os
Depo

perti

dinâ

anali

as re

a ca

prest

Deste

possa

proc

5. 1 E

 
A re

cida

deco

dem

assen

e de

trans

Inicia

apen

anos

22 lin

A red

se te

de e

princ

total 

GOTRA

__________

__________

s TUG no c
ois de ana

nente, ago

micas que 

isar/avaliar 

elações que

racterizaçã

tado.  

e modo, te

am ser cru

eder-se à c

EVOLUÇÃO 

a) Desen

de dos TUG

de de Guim

orrente das

ográficos e

ntava na n

 maior flexib

sportes que 

almente a r

nas 12 linha

s seguintes 

nhas, 415 pa

de dos TUG

enha desenv

equipamen

cipais núcle

A. Cobre

B. A pop

 do concelh

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

contexto do
alisado o 

ora, conhec

 conduziram

 o sistema t

e esta estab

ão que é fe

entaremos fa

zados com

criação de c

 E CONSOLI

nvolvimento

G, como já

marães num

s transforma

e de mob

ecessidade

bilidade, ca

 operava na

rede urban

as, e mante

aumentou 

aragens e c

G, procurou,

volvido, ess

ntos tentan

os do conc

e uma área

pulação po

ho). (Fig.59)

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

o Sistema d
território d

cer a rede

m ao seu c

tarifário e o

belece com

ita pela po

azer uma sí

m os dados

cenários de

DAÇÃO DA

o e Cobertu

á foi referid

ma época e

ações que 

ilidade. A 

e de oferec

aracterística

a cidade.  

a confinav

ve-se mais 

para 18 o 

cobre 20 Fre

 desde o in

encialment

ndo ainda 

celho. Hoje r

 de 32,36 km

otencialmen

) 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

de Transpo
e actuaçã

e na sua e

crescimento

os mecanism

m os outros o

pulação na

íntese de to

s do territór

e evolução 

A REDE  

ura 

do anterior

em que em

 se evidenc

justificação

cer à popula

as que à da

a-se às freg

ou menos e

número de

eguesias do 

nício, respon

te, nas área

colmatar 

rede dos TU

m2 (13% da

nte servida 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

ortes de Gu
ão dos TUG

estrutura fu

o. Neste ca

mos de ges

operadores 

a perspectiv

odos estes 

rio e permi

 da rede do

rmente, surg

ergia uma 

ciavam em

o da criaç

ação um se

ata não se r

guesias do 

estável até 

e linhas exp

 Concelho. 

nder à proc

as de maior

as áreas 

UG: 

a área do co

 aproxima-s

para o Sector

 
__________

__________

uimarães 
G em vári

ndamental 

apítulo proc

tão da emp

 de TC e, po

va da quali

elementos 

itam, no pr

os TUG.  

giu na déc

nova organ

m termos so

ção de um

erviço de m

reconhecia

perímetro u

 1990, send

loradas. Ho

 (Fig.59) 

cura potenc

r densidade

intersticiais

oncelho). 

se dos 39% 

r dos TC 

__________

__________

ias vertent

 e perceb

cura-se tam

presa, conh

or último, a

dade do se

de modo a

róximo cap

cada de 6

nização esp

ocioeconóm

ma rede ur

maior frequê

m no sistem

urbano exis

o que nos c

oje a rede p

cial daí que

e populacio

s que liga

 (da popul

_____ 

_  - 55 - 

es, é 

ber as 

mbém 

hecer 

valiar 

erviço 

a que 

pítulo, 

0, na 

pacial 

micos, 

rbana 

ência 

ma de 

stindo 

cinco 

possui 

e esta 

onal e 

m os 

ação 

 



 
56 
___

____

gera

Adm

Figura

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte:

        
6 Para

GOTRA

__________

__________

C. Cobr

m: Equipa

ministração, 

a n.º 59. Rede

: TransUrbanos

a n.º 60. Den

 
 
 
 

: Elaboração p

                  
a uma área de

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

re 38,7% d

amentos d

Transportes

e e Paragen

s de Guimarãe

sidade Popu

própria com b

                  
e influência de 

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

os Equipam

e Saúde 

/Comunica

s dos TUG 

es, 2006 

ulacional nas 

ase na Cartog

     
 300m da rede

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

mentos, sob

(100%) e 

ações e Com

 freguesias se

grafia da CMG

e dos TUG 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

bretudo aq

 mais de 

mércio6 (Fig

ervidas pelos

G, 2006 

para o Sector

 
__________

__________

queles que

 90% dos 

g.60, 61,62) 

s TUG 

r dos TC 

__________

__________

e maior pro

 equipam

_____ 

_  - 56 - 

ocura 

entos 

 



 
57 
___

____

Figura

Fonte:

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte:

GOTRA

__________

__________

a n.º 61. Distri

: Elaboração p

a n.º 62. Equi

 
 
 

: Elaboração p

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ibuição de e

própria com b

pamentos C

própria com b

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

equipamento

ase na Cartog

obertos pela

ase na Cartog

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

os por Subsec

grafia da CMG

a rede dos TU

grafia da CMG

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

cção em Gu

G, 2006 

UG 

G, 2006 

para o Sector

 
__________

__________

imarães, 200

r dos TC 

__________

__________

02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

_  - 57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 
___

____

Acção
Admi
Aloja
Comé
Cultu
Desp
Ensin
Locai
Salub
Saúd
Trans

Figura

 
Fonte:
 
Estas

para

dete

apre

enco

popu

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

GOTRA

__________

__________

Categoria d

o Social 
nistração
mento Turístic
ércio de Média
ra e Lazer

porto
no e Ciência
is de Culto
bridade e Amb
e

sportes e Com

a n.º 63. Equi

: Elaboração p

s afirmaçõe

agens dos 

erminada d

esenta eleva

ontram-se 4

ulação das 

a n.º 64. Área

: TUG 2006 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

de Equipame

co
a e Grande Su

biente

municações

pamentos Se

própria com b

es ganham 

TUG. Deste

distância/te

ados níveis 

43 552 hab

 20 freguesi

a de Influênc

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

entos E

uperficie

ervidos na Ár

ase na Cartog

maior impo

e modo, o 

empo das 

de cobertu

bitantes do 

as servidas.

cia das Parag

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

Equipamento
Freg.TUG

75
40
26
23
99
89
99
98
2

32
43

rea dos TUG 

grafia da CMG

ortância co

 cálculo d

paragens 

ura - a cinc

 concelho, 

. (Fig.64) 

gens TUG em

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

os Equipam
TUG

67
38
20
22
85
71
85
80
1
32
39

G, 2006 

m a análise

do número 

reforça a

o minutos a

 ou seja, c

 2006  

para o Sector

 
__________

__________

entos 
G 

Perce
T
8
9

9
8

8
8
5
1
9

e da área d

de pessoa

a afirmaçã

a pé das pa

cerca de 5

r dos TC 

__________

__________

entagem 
Total
89,3
95,0
76,9
95,7
85,9
79,8
85,9
81,6
50,0
100,0
90,7

 

 

 

 

 

 

 
 
 

de Influência

as que est

o que a 

aragens do

50% do tota

_____ 

_  - 58 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a das 

ão a 

rede 

s TUG 

al da 

 



 
59 
___

____

Figur

Fonte:

 
A le

afirm

fluxo

enco

óptim

serve

(Taip

refor

posiç

trans

serviç

fregu

(Fig.6

 
A red

as so

longo

por 2

GOTRA

__________

__________

ra n.º 65. Atr

: TUG 2006 

eitura do 

mações. As f

s geram n

ontram-se s

ma adequa

e. Evidenci

pas) e S. Tor

rçado a sua

ção face a

sporte interu

ço interurb

uesias e co

65) 

de dos TUG

olicitações d

o dos princi

22 linhas cla

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

racção das F

“Potencial 

freguesias d

os movime

servidas pe

ação da re

am-se, no 

cato que, e

a visibilidad

ao perímetro

urbano se 

bano, limita

oncentrando

G, como já 

do território

ipais eixos d

aramente lig

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

Freguesias de

Atractivo”

de maior po

entos diário

ela rede d

ede às nec

entanto, c

embora a c

e na rede p

o urbano, a

enquadrara

ando deste

o a sua áre

foi referido

, o que resu

de ligação a

gadas a um

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

e Guimarães

” das freg

otencial atr

os da popu

e transport

cessidades 

como exce

concentraç

policentrica

ao conceito

am de form

e modo a 

ea de actu

o anteriorme

ultou numa

ao centro d

ma área ce

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

, em 2002. 

guesias per

ractivo (aqu

ulação con

tes urbano

 da popula

epçõão da

ção de equ

a de aglom

o de transp

ma mais sus

expansão 

uação na 

ente, desen

a rede de c

da cidade. 

entral forte, 

para o Sector

 
__________

__________

rmite-nos c

uelas que m

ncelhia e e

os, o que d

ação que 

as freguesia

ipamentos 

erados do 

porte urban

stentável na

da rede T

área centra

nvolveu-se a

rescimento

A rede actu

cujos arcos

r dos TC 

__________

__________

consolidar 

maior volum

extra conc

demonstra 

potencialm

as de Cal

e serviços t

concelho, 

no e à ofert

a óptica d

TUG para 

al do conc

acompanh

o espontâne

ual é const

s de penetr

_____ 

_  - 59 - 

estas 

me de 

elhia) 

uma 

mente 

delas 

tenha 

a sua 

ta de 

e um 

estas 

celho. 

ando 

eo ao 

ituída 

ração 

 



 
60 
___

____

se ex

equip

funci

 Figur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:
 

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GOTRA

__________

__________

xpandem p

pamentos, 

ional. (Fig. 6

ra n.º 66. Map

 
 
 
 
 
 

: Elaboração p

a n.º 67. Den

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

para a fach

rede viária

66 e 67) 

pa Hipsomét

própria com b

sidade da Re

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

ada ociden

a e relevo s

trico de Guim

ase na Cartog

ede dos TUG

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

ntal deste t

se conjugam

marães e a Re

grafia da CMG

G  

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

território on

m para da

ede dos TUG

G, 2006 

para o Sector

 
__________

__________

de os facto

r lugar a u

G 

r dos TC 

__________

__________

ores: popula

ma rede p

_____ 

_  - 60 - 

ação, 

pouco 

 



 
61 
___

____

Fonte:

 

Figura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:
 
A sua

afirm

com

A ev

o seu

dese

cons

que 

os nó

1/49 

outro

máxi

com

feita 

0.5 e

todo

dese

valor

rede

apre

GOTRA

__________

__________

: Elaboração p

a n.º 68. Rede

: Elaboração p

a estrutura r

mações ded

plexidade. 

olução do g

u grau de 

envolviment

stituída por 

correspond

ós estejam 

 do máximo

os. Trata-se 

ima e a red

plexidade d

 - trata-se d

e mais, num

os os outros

envolviment

r que tem 

 era de 0,4

esentam um

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

própria com b

e dos TUG 

própria com b

revela uma

duzidas da

 

grafo da re

complexida

to e a sua c

 146 arcos 

de a mais d

ligados nu

o de arcos 

portanto de

de mínima.

da rede res

de facto de

a rede que

s, β=48) ma

to (Gd) é d

vindo a dim

42 e em 199

ma fraca op

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

ase na Cartog

ase na Cartog

 rede comp

a análise d

de deixa pe

ade fruto d

conectivida

e 97 nós (a

e 50% do v

ma rede d

 necessário

e uma rede

 Do confro

sulta a expl

e uma rede

e todos os n

as não des

de 0.32, ou 

minuir desd

96 de 0,37. 

ptimização 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

grafia da CMG

grafia da CMG

plexa, mas 

da sua geo

erceber qu

do seu cres

ade têm vin

aproximada

alor mínimo

e comprim

s para que

e que se situ

nto destes 

licação pa

e complexa

nós se ligam

senvolvida, 

 seja, 1/3 d

de 1979 qua

 Apesar de

de soluçõe

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

G, 2006 

G, 2006 

não desenv

ometria, to

e, desde 19

scimento, n

ndo a dimin

amente 4 v

o de arcos n

mento mínim

e cada nó n

ua abaixo d

valores com

ra a classifi

 (β =1,5 par

m, no mínimo

na medida

do valor ide

ando o gra

e todos os n

es, com vár

para o Sector

 
__________

__________

volvida, de 

opologia, c

979, a rede 

no entanto,

nuir. Assim, 

vezes mais q

necessários

mo, mas rep

na rede se 

do limiar mé

m a análise

cação que

ra valores d

o através d

a em que, 

eal que se 

au de dese

nós se enco

rios conjunt

r dos TC 

__________

__________

 desenho ra

conectivida

 foi aument

, o seu gra

a rede act

que em 19

s para que 

presenta ap

ligue a tod

édio entre a

e dos índice

e inicialmen

de referênc

de um arco,

, o seu gra

 aproxima 

envolviment

ontrarem lig

tos de 4 ou

_____ 

_  - 61 - 

adial - 

de e 

ando 

au de 

tual é 

979) o 

todos 

penas 

dos os 

a rede 

es de 

nte foi 

cia de 

, com 

au de 

de 1, 

to da 

gados 

 mais 

 



 
62 
___

____

nós a

nós l

Estes

aum

traça

soluç

circu

Deste

cobe

espe

fluide

•

•

•

 

 

GOTRA

__________

__________

a formar cic

igados por

s valores tr

ento dos c

ar percursos

ções de tr

ulação. 

e modo, ap

ertura territo

ecificidade 

ez, circulaç

 Desenvo

radial, p

urbana u

metros 

hierarqu

rede, po

percurso

adequa

 Assenta 

modos (

substanc

ocorra 

excessiv

períodos

 Há uma 

linhas d

flexibilida

problem

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

clos na rede

r apenas um

raduzem-se

compriment

s alternativo

ransporte e

pesar de be

orial bastan

do território

ão e desem

olve-se a pa

rolongando

usando esse

de largura

ia superior 

ode constit

os normais, 

das à circu

quase exc

(excluindo 

cialmente a

uma altera

o, entre o

s do dia, a p

 excessiva d

da rede p

ade), o qu

mas em term

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

e (α =0,26 p

m arco (γ =

e em term

tos das liga

os reduzind

e da popu

em localizad

te satisfató

o, a rede en

mpenho:  

artir do cen

o-se para a 

encialment

a). Deste m

(EN) o que

tuir vulnera

 ou ainda 

lação de a

clusivament

um lanço 

a sua veloci

ação na c

utros estran

prestação d

dependênc

partem ou

ue aument

mos operacio

 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

para valores

=0,51 para 

mos práticos

ações e pe

o a capac

ulação em

da face ao

ria, dadas a

ncontra um

ntro da cida

 envolvente

te vias de n

modo ocu

e, nas áreas

bilidade, d

porque as

autocarros;  

te em vias

na rede - 

idade come

circulação 

ngulamento

de um serviç

cia de deter

u terminam

ta a legibil

onais; 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

s de referên

valores de 

s numa pe

ela diminuiç

idade da e

m escolher 

os principais 

as suas cara

ma série de 

ade numa 

e pelos prin

nível 3 e 4 (o

pa pratica

s de maior 

dada a falt

s existente 

 

s de utiliza

Av. Conde

ercial e cap

na rede 

os) e impo

ço de quali

rminados nó

m no cent

lidade da 

para o Sector

 
__________

__________

ncia entre 0

 referência 

enalização 

ção das po

empresa na

as melhor

 equipame

acterísticas 

dificuldade

estrutura m

cipais eixos

ou seja vias

amente tod

dependên

ta de alter

nem semp

ção conju

e Margaride

pacidade d

(acidente 

ossibilita, em

dade ao cl

ós e lanços,

tro da cid

rede, mas

r dos TC 

__________

__________

0.0 e 1.0) e v

 entre 0.5 e

 dos perc

ossibilidade

a formataçã

res soluçõe

ntos e com

 topológica

es em termo

muito próxim

s de penetr

s com mais

das as via

cia de arco

rnativas pa

pre são as 

nta com o

e), o que 

de resposta

graves, trá

m determin

liente; 

, já que tod

dade (red

s coloca a

_____ 

_  - 62 - 

vários 

e 16). 

ursos, 

es em 

ão de 

es de 

m uma 

as e a 

os de 

ma da 

ração 

s de 6 

as de 

os na 

ra os 

 mais 

outros 

reduz 

 caso 

áfego 

nados 

das as 

uzida 

alguns 

 



 
63 
___

____

 

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

•

GOTRA

__________

__________

a n.º 69. Evol

: TUG (2006) 

a n.º 70. Evol

: TUG (2006) 

 A frequ

provave

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ução do Gra

ução do Gra

uência na 

elmente se j

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

afo da Rede 

 

afo da Rede 

rede apre

justifica em

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

 dos TUG (197

 dos TUG (197

esenta igu

m termos de

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

79,1996 e 200

79,1996 e 200

almente si

e procura, m

para o Sector

 
__________

__________

06) 

06) 

ituações d

mas levanta

r dos TC 

__________

__________

díspares, o 

a problema

_____ 

_  - 63 - 

 que 

as em 

 



 
64 
___

____

Figura

Fonte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

termos d

cidade 

onde se 

vários pe

alguns p

fora dos

semana 

procura:

apresent

a n.º 71. Freq

: TUG 2006 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

de resiliênci

e em algu

 verificam m

ercursos per

problemas e

s picos de 

 permite-no

: é claram

tando os va

quência da R

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

a de deter

ns eixos de

maiores valo

rmite um au

em termos d

procura. P

os concluir 

mente supe

alores mais 

ede dos TUG

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

rminados ar

e penetraç

ores de ofe

umento da 

de custos pa

Por último, 

que esta s

erior nos d

baixos aos 

G nos dias úte

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

rcos na red

ção na cida

erta. Por out

 frequência

ara a empr

a avaliaçã

se adequa,

dias úteis 

Domingos.  

eis, em 2006. 

para o Sector

 
__________

__________

de, ou seja, 

ade de ma

tro lado, a s

a, mas esta 

esa sobretu

ão da ofert

 como seri

e reduz-se

 (Fig.71,72,7

 

r dos TC 

__________

__________

 é no cent

aior importâ

sobreposiçã

situação co

udo nos per

ta ao long

ia de espe

e aos Sáb

73) 

_____ 

_  - 64 - 

ro da 

ância 

ão de 

oloca 

ríodos 

go da 

rar, à 

bados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
65 
___

____

 

 

Figura

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte:

Figura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:

GOTRA

__________

__________

a n.º 72.Frequ

: TUG 2006 

a n.º 73. Freq

: TUG 2006 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

uência da Re

quência da R

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

ede dos TUG 

ede dos TUG

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

 aos Sábado

G aos Doming

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

os, em 2006. 

gos, em 2006

para o Sector

 
__________

__________

6. 

r dos TC 

__________

__________

_____ 

_  - 65 -  



 
66 
___

____

 
5.2 O
 

 
A an

Trans

tenta

oper

assum

Da a

sobre

mais 

acab

interu

pelos

Figur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:
 

No s

respe

(já m

melh

GOTRA

__________

__________

OS TUG NO S

• R

nálise da r

sportes Col

amos perce

radores, nu

mem um pa

análise da r

eposição n

 tardia que

bou por se

urbana, o q

s OTC. (Fig.7

ra n.º 74. Op

: TUG 2006 

sentido de 

eita à expa

muito além 

hor serviço

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

SISTEMA DE 

REDE 

rede dos T

ectivos (OT

eber quais a

m território

apel domin

relação en

os eixos de

e a interurb

e misturar e

que se justifi

74 e 75) 

peradores de

 responder

ansão da re

 das áreas 

 à popul

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

TRANPORTE

TUG em lig

TC) mostra-

as relações 

 em que a

ante.  

tre ambas 

e penetraç

bana, veio 

em alguma

ca se consi

e TC no Conc

r às necess

ede urbana

 classificad

ação, a 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

ES DE GUIMA

gação com

-se de extre

 que se esta

as deslocaç

as redes é

ção para a

colmatar o

as áreas, a

iderarmos q

celho de Gui

sidades de

a para fora 

as como u

última con

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

ARÃES 

m a rede d

ema impor

abelecem e

ções intra-c

 possível id

 cidade. A

os espaços 

adquirindo 

que 41% da 

imarães 

e mobilidad

dos limites 

urbanas), e 

ncessão a

para o Sector

 
__________

__________

dos outros 

rtância, sob

entre as dife

concelhias 

entificar qu

A rede urba

 intersticiais

o carácte

 rede dos TU

de da pop

a que hoje

 por forma

ssenta num

To
Tra
Gu

Limi

Pro
Gau
Elip
73 
Coo
Dat
Aut
Fon

r dos TC 

__________

__________

Operadore

bretudo qu

erentes red

e inter-regi

ue há uma

ana, claram

s que existi

er de uma 

UG é sobre

pulação no

e esta se co

a a  garant

m princípio

odos os Operador
ansportes em 
uimarães  
ites Administrativos 

Concelhos 

ojecção Rectangular de 
uss 
psóide D’Hayford – Datum

ordenadas Hayford Gaus
ta:2006 
tor: Equipa Técnica PAG
nte: IGEO (2005) 

_____ 

_  - 66 - 

es de 

ando 

es de 

ionais 

 forte 

mente 

am e 

rede 

posta 

o que 

onfina 

tir um 

o de 

es de 

m 

ss 

US 

 



 
67 
___

____

intero

mais 

serviç

conc

da c

com 

Esta 

cons

enco

do d

em d

rede

rede

não 

tarifá

 

Figura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte:

 

GOTRA

__________

__________

operaciona

 ou menos 

ço prestado

celho. O clie

cidade (Linh

 um título c

situação 

siderando a

ontram-se c

dia praticam

determinad

 do TUG de

s. Assim as 

de comple

ário como p

a n.º 75. TUG 

: TUG 2006 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

alidade, ou 

estável, co

o aos clien

ente das op

has 1 e 2) o

ombinado 

reveste-se 

a perspecti

cobertos po

mente dup

dos locais e

e elevada 

 empresas 

ementaridad

principal inc

 e os outros o

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

 seja, embo

m a criaçã

tes expand

peradoras i

u combinar

com os TUG

de um c

iva do clie

r ambas as

licam, no e

estratégicos

frequência

assentam e

de, concor

entivo à uti

operadores d

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

ora a rede d

o da figura

de-se para 

interurbana

r o seu pass

G. 

carácter e

ente. Os pri

s redes, as fr

entanto, a 

s como o T

), dificulta a

essencialme

rrendo na v

ilização da 

de TC em 200

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

dos TUG fisic

a dos passes

todas as vi

as passa a r

se social de

estratégico 

incipais eix

requências 

impossibilid

Toural e o T

a utilização

ente num p

vertente da

 sua rede.  

06 

para o Sector

 
__________

__________

camente se

s combinad

ilas e princi

 usar a rede

e uma emp

de extrem

os de entr

 em determ

dade de lar

Triângulo (p

o combinad

princípio de 

 oferta e us

r dos TC 

__________

__________

e tenha ma

dos (TUG+O

ipais núcleo

e TUG no c

presa interur

ma importâ

rada na ci

minados per

rgar passag

pontos forte

da de amb

 concorrên

sando o sis

_____ 

_  - 67 - 

antido 

OTC) o 

os do 

centro 

rbana 

ância 

dade 

ríodos 

geiros 

es da 

bas as 

ncia e 

tema 

 



 
68 
___

____

Os si

essen

urba

As re

foram

form

outra

ex. A

Deco

rede

pred

igual

(Fig.7

Figura

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

O sis

rede

quat

Moto

clien

regu

desti

que 

        
7 Coro
2, 3 e 

GOTRA

__________

__________

• TÍ

stemas tari

nciais que e

nas nas prin

edes urbana

m criadas p

as diferente

as, não fala

A para B), m

orrente dest

s em term

dominante a

lmente uma

76) 

a n.º 76. Opç

: Equipa Técnic

stema tarifá

 é dividida

tro grandes

orista e Pas

nte (Quadro

lar que efe

nos e favor

a tarifa de

                  
oas Deslizante
4, etc. não é o

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ÍTULOS DE TRA

fários das r

em determi

ncipais cida

as assentam

para respon

es com des

amos em “V

mas sim de d

te princípio

mos tarifári

ao invés de

a tarifa par

ções de Viag

ca PAGUS 

ário dos TUG

a em 7 coro

s tipos de t

sse Combin

o 2). Este t

ectua um g

rece o clien

e motorista

                  
es: O Cliente q
obrigado a co

A 

C 

Interurba

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

ANSPORTE E T

redes urban

nados mom

ades.  

m no princíp

der a isso m

slocações m

Viagem” co

deslocaçõe

 podemos e

ios, ou se

e escolher 

ra o cliente 

ens/Desloca

G assenta e

oas (coroas

títulos de t

nado cujo 

tipo de sist

grande núm

nte esporád

a é fixa, o 

     
ue compra du

omprar as zona

B 

D 

ano 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

TARIFAS 

nas e interu

mentos servi

pio da flexi

mesmo - um 

múltiplas de

omo rede in

s dentro de

enquadrar 

eja, o clie

uma origem

 em função

ações nas red

exactamen

s deslizante

ransporte: 

valor varia

tema tarifá

mero de d

dico que util

 que é um

uas zonas, pod
as 1, 2, 3, 4, 5, 6

A 

C 
D

F 

Urbano 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

urbanas dife

iram para ju

bilidade de

 cliente no 

e A para B,

nterurbana 

e uma mesm

a criação d

nte escolh

m e um de

o das zonas

des Interurba

nte neste m

es7) e estão

Multiviagen

a consoant

ário benefic

eslocações

liza uma linh

ma oposiçã

de escolher a 
6 se só usa por

B 

D 

E 

para o Sector

 
__________

__________

erem em a

ustificar a cr

e percursos 

seu dia a d

 B para C, 

(uma orige

ma viagem. 

do Zonamen

he áreas d

estino, e o o

s em que e

nas e urbana

mesmo princ

o disponívei

ns, Passes S

te o tipo d

cia clarame

s com difer

ha na sua to

o ao sistem

zonas que util
r exemplo as z

r dos TC 

__________

__________

alguns elem

riação das 

 e as suas t

ia usa a red

 C para D, 

em e um de

.  

nto (Coroas

de desloc

operador d

este se deslo

as. 

cípio, ou se

is para o c

Socais, Tarif

de utilizaçã

ente o utiliz

rentes orige

otalidade, 

ma tarifário

liza, por exem
zonas 5 e 6.  

_____ 

_  - 68 - 

entos 

redes 

tarifas 

de de 

entre 

estino 

s) das 

ação 

define 

oque. 

eja, a 

liente 

fa de 

ão do 

zador 

ens e 

dado 

o das 

plo 1 e 

 



 
69 
___

____

interu

mais 

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Esta 

clien

interu

urba

Assim

de tí

deve

clara

na c

é m

traba

parte

ente

interu

uma 

um o

GOTRA

__________

__________

urbanas cu

 km efectua

a n.º 77. Título

: TUG, 2006 

situação p

nte que us

urbana até

na que, ob

m, embora s

ítulos de tra

eria assenta

a a concorr

idade, é no

uito reduzi

alho ou cas

e e preval

nde que d

urbanas e 

 homogene

operador se

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ujo valor do

ar na rede m

os de Transpo

arece ser u

sa bilhete 

é aos 4 km 

bviamente, d

se entenda

ansporte ba

ar noutros 

ência das in

otório que n

do, os TUG

sa – escola

ece o ope

deva existir 

urbanas, de

eização tar

endo de tod

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

o titulo é ca

maior é o va

orte TUG, 200

um contra-s

de motoris

(para perc

deveria ser 

a que a red

astante sati

princípios, 

nterurbanas

no caso da 

G são usad

. Assim sen

erador mai

 uma harm

e modo a 

rifária nas d

dos os opera

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

alculado em

alor do titul

06. 

senso se an

sta tem m

cursos curto

 mais comp

de dos TUG 

isfatório a c

nomeadam

s na cidade

 cidade de 

dos essenc

do, o princ

is competit

monização 

possibilitar-s

duas redes, 

adores de T

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

m função d

o). 

nalisadas as

mais vantag

os dentro da

petitiva nest

 oferece ne

combinaçã

mente no d

e e em dete

 Guimarães

cialmente p

cípio da ma

tivo em te

tarifária no

se ao clien

 o cliente d

TC de Guim

para o Sector

 
__________

__________

do número 

s viagens e

gem em u

a cidade) d

a área.  

este momen

ão com a re

da comple

erminados e

s o número 

para deslo

aior flexibilid

ermos de p

os percurso

te uma ma

deixaria de 

arães.  

r dos TC 

__________

__________

 de Km (qu

esporádicas

usufruir da 

do que da 

nto um con

rede interur

ementaridad

eixos de en

 de desloca

ocações ca

dade é pos

preço. Assim

os comuns 

aior oferta. 

 ser exclusiv

_____ 

_  - 69 - 

uanto 

 - um 

rede 

 rede 

njunto 

rbana 

de. É 

trada 

ações 

asa – 

to de 

m, se 

entre 

 Com 

vo de 

 



 
70 
___

____

Figura

Fonte:

 

 
A pro

sistem

anali

As lin

pont

- O T

efec

interu

- É a

interd

(Fig.7

- A á

efec

(Fig.8

GOTRA

__________

__________

a n.º 78. Com

: Equipa Técnic

• P

ocura real 

ma de bilh

isada em c

nhas de de

tos fortes da

Toural, enqu

tuam o ma

urbana; 

ainda o To

dependênc

79) 

área de inf

tuadas são

80) 

 

 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

mparação ta

ca PAGUS, 200

PROCURA RE

na rede do

hética e pe

omparação

esejo da po

a rede TUG 

uanto pont

aior número

oural o po

cias com p

fluência do

 em menor 

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

rifária Urbano

06 

EAL NA REDE

os TUG resu

ermite-nos 

o com as lin

opulação l

(Toural e Triâ

to de ligaçã

o de transbo

nto mais f

praticamen

o Triângulo 

 número, co

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

o/Interurban

E TUG 

ulta da leitu

tirar algum

nhas de des

lidas a par

ângulo) rev

ão de varia

ordos não s

orte da re

nte com to

é bem me

om um men

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

no 

ura da info

mas conclu

sejo da pop

tir dos inqu

velam que: 

as linhas, é 

só na rede T

ede na me

oda a área

enor, sendo

nor número

para o Sector

 
__________

__________

rmação ob

sões intere

pulação. 

uéritos efec

 também o

TUG, mas ta

edida em q

a de actu

 que aqui 

 de transbo

r dos TC 

__________

__________

btida atravé

essantes qu

ctuados em

o ponto ond

ambém na

que estabe

uação dos 

as desloca

ordos por cl

_____ 

_  - 70 - 

és do 

ando 

m dois 

de se 

 rede 

elece 

TUG; 

ações 

iente. 

 



 
71 
___

____

Figura

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:

Figura

Fonte:

GOTRA

__________

__________

 

a n.º 79. Tran

: Equipa Técnic

a n.º 80. Tran

: Equipa Técnic

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

sbordo no To

ca PAGUS, 200

sbordo no Tri

ca PAGUS, 200

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

oural nas red

06 

iângulo nas r

06 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

es de TC, 200

redes de TUG

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

06 

G, 2006 

para o Sector

 
__________

__________

r dos TC 

__________

__________

_____ 

_  - 71 - 

 

 



 
72 
___

____

No q

ante

impo

Por o

conc

Pode

valid

para

fábric

utiliza

man

conc

um d

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

 

 

GOTRA

__________

__________

que respei

riormente, u

ortantes cen

outro lado, 

cluir que as 

emos hiera

dações (Triâ

agens loca

cas, hospit

ação refere

têm-se que

clusão, a re

destino. (Fig

a n.º 81. Procu

: TUG, 2006 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ita à proc

uma forte d

ntros distribu

 a localizaç

 viagens na

rquizar a r

ngulo e Tou

lizadas pró

tais, ou im

ente a mov

er no que re

de TUG mo

.81, 82 e 83

ura Real de b

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

cura real h

diferenciaçã

uidores dos 

ção das áre

a rede dos T

rede em tr

ural) e que 

óximas de 

mportantes 

vimentos p

espeita aos 

ostra uma c

) 

bilhetes na red

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

há clarame

ão no que r

 movimento

reas de ma

TUG têm or

rês grande

 se distingu

 important

núcleos c

para as out

 passes, bilh

lara utilizaç

de dos TUG, 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

ente, e co

respeita ao 

os na rede. 

aior validaç

rigens e des

es grupos: 

em claram

tes gerado

oncelhios), 

tras classes

hetes a bord

ção do tipo 

 2006 

para o Sector

 
__________

__________

omo já tín

 Toural e ao

ão de título

stinos claram

com eleva

ente da cla

ores de pr

 e uma c

 superiores

do, ou pré-

 interurbano

r dos TC 

__________

__________

nhamos ref

o Triângulo c

os permitem

mente defin

ado númer

asse seguin

rocura (esc

classe de 

. Esta reali

-comprados

o: uma orig

_____ 

_  - 72 - 

ferido 

como 

m-nos 

nidos. 

ro de 

te; as 

colas, 

baixa 

dade 

s. Em, 

gem e 

 



 
73 
___

____

Figur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

GOTRA

__________

__________

ra n.º 82 Proc

: TUG, 2006 

ra n.º 83.  Proc

: TUG, 2006 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ura Real de 

cura Real de

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

Passes na red

e Passes na re

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

de dos TUG, 

ede dos TUG

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

2006 

, 2006 

para o Sector

 
__________

__________

r dos TC 

__________

__________

_____ 

_  - 73 -  



 
74 
___

____

E. INT

 

Guim

enfre

auto

mod

dime

A d

conc

perifé

estac

em c

Urba

Assim

trans

respe

- Táx

neste

apro

entre

Figura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:

6.Per

GOTRA

__________

__________

TERFACES N

marães, com

enta, como

omóvel. Ten

al (TI para T

ensão é um 

distribuição 

centração 

éricas. A 

cionamento

causa a q

ana ou interu

m, qualquer

sporte. Na 

eitam esta r

xis) e a Cen

e parâmet

oveitando a

e estes e a r

a n.º 84. Distri

: TUG 2006 

rcepção, Av

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

A CIDADE D

mo já ficou

 a maior pa

ndo em me

TC) analisar

 elemento f

dos inter

no centro 

política de

o dissuasora

ualidade d

urbana.  

r rede de pa

 cidade d

regra: a Esta

ntral de Ca

tro vai no 

as grandes e

rede de TC.

ibuição dos 

valiação e 

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

DE GUIMARÃ

u bem visív

arte das cid

ente a po

r a rede de 

fundamenta

rfaces na 

da cidade

e estaciona

as fomenta 

do serviço p

arques deve

de Guimarã

ação de Co

amionagem

 sentido d

entradas na

.  

Interfaces em

Comportam

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

ÃES (TC/TI) 

vel pelas a

dades o pro

ossibilidade 

 interfaces d

al.  

cidade d

e e uma re

amento se

 a utilização

prestado p

erá ter em c

ães existem

omboios (c

m (TI, TC e “

de se criar

a cidade e 

m Guimarães

mentos face

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

análises efe

oblema da 

de existên

do ponto d

de Guima

eduzida diss

e não aco

o do TI no c

pela rede d

conta a rela

m hoje ap

ombina TI, T

Semi - TC” 

r uma red

 promover 

s 

e ao Sistema

para o Sector

 
__________

__________

ctuadas at

excessiva d

ncia de um

e vista da lo

rães deno

seminação 

ompanhada

centro da c

de TC da C

ação com o

penas dois 

TC e Ferrovi

 – Táxis). A 

de de parq

uma ligaçã

a de TC em

r dos TC 

__________

__________

té ao mom

dependênc

ma transferê

ocalização

ota uma 

 nas áreas 

a de taxa

cidade e co

Cidade seja

outros mod

 interfaces 

iário e “Sem

 recomend

rques perifé

ão de quali

m Guimarães

_____ 

_  - 74 - 

mento 

cia do 

ência 

o e da 

clara 

 mais 

as de 

oloca 

a ela 

os de 

 que 

mi-TC” 

ação 

éricos 

dade 

s  

 



 
75 
___

____

Este 

em M

inqué

dos T

difere

6.1. 

Para

Guim

mais 

Assim

na fa

(pop

Figura

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

Figura

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

GOTRA

__________

__________

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

60,3

capitulo é 

Maio de 2

érito diferen

TI e à Popu

entes tipolo

A Popula

em Guim

 melhor co

marães relat

 conhecerm

m, grande p

aixa etária 

pulação act

a n.º 85. Distri

: Inquérito à Po

a n.º 86. Distri

: Inquérito à Po

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

5%
5%

Jovem

o resultado

006 a um 

ntes: Os Utili

lação de G

ogias de inq

ação de G

marães.  

ompreende

tivamente a

mos nas car

parte da po

 dos adulto

tiva). (Fig.85

ibuição dos 

opulação de G

ibuição dos 

opulação de G

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

24%

45%

Adulto

Masculino

20,3

6,5

o de um Inq

Universo d

izadores do

Guimarães. 

quérito usan

Guimarães: A

rmos as es

ao sistema 

racterísticas

opulação in

os (69%) e c

5, 86) 

Inquiridos po

Guimarães, TU

Inquiridos seg

Guimarães, TU

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

7%

15%

Idoso

Feminino

12,9

5

Refo

Dese

Estud

Empr

quérito imp

e 1000 pes

os TUG, os U

Neste relat

ndo sempre 

As Escolhas

scolhas e a

de transpo

s essenciais 

nquirida per

cerca de 6

or sexo e grup

G (2006) 

gundo a ocu

G (2006) 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

36%

64%

Total

ormado

empregado

dante

regados

plementado

ssoas distrib

tilizadores d

ório tentare

 os TUG com

s e a Avalia

a avaliação

rtes existent

 dos inquirid

rtence ao s

60% exerce

po etário.  

upação.  

para o Sector

 
__________

__________

o na cidade

buídas por 

dos outros TC

emos fazer u

mo element

ação da Re

o feita pela

te será nec

dos. 

exo feminin

em uma ac

r dos TC 

__________

__________

e de Guim

 4 tipologia

C, os Utiliza

uma análise

to aglutinad

ede de TC 

a populaçã

cessário ant

no (84%), sit

ctividade re

_____ 

_  - 75 - 

arães 

as de 

dores 

e das 

dor. 

(TUG) 

ão de 

es de 

ua-se 

egular 

 



 
76 
___

____

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A esc

feitas

inqui

traba

Figura

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte

Quan

respo

mais 

usam

cobe

têm 

e 89)

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

GOTRA

__________

__________

25%

Au
to

m
óv

el

Boa cobertura da rede do

Comodid

Conf

Falta de altern

Flexibilid

Má cobertura da rede do

Melhor modo de transp

P

Rap

colha moda

s a pé, de

irida (apena

alho tende 

a n.º 87. Esco

e: Inquérito à P

ndo questio

ostas são c

 cómodo e

m o TC faz

ertura da re

um peso ele

) 

a n.º 88. Razõ

: Inquérito à Po

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

3%

Tr
an

sp
or

te
in

di
vi

du
al

 d
a

em
pr

es
a

0,00% 1,00%

s TC

dade

forto

nativa

dade

s TC

porte

Preço

pidez

al recai clar

e notar qu

as 7%). Por 

a situar-se e

olha Modal d

População de 

onados sob

claras: usam

em suma e

zem-no pe

ede de TC d

evado qua

ões para a ut

opulação de G

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

13%

1%

A 
pé

M
ot

oc
ic

lo
/B

ic
ic

le
ta

% 2,00%

ramente, so

ue o transp

 último o te

entre os 5 o

da População

 Guimarães, TU

bre as razõe

m o TI porqu

ntendem-n

lo preço, p

de forma po

ndo compa

tilização do T

Guimarães, TU

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

%
4%

M
ot

oc
ic

lo
/B

ic
ic

le
ta

Tr
an

sp
or

te
co

le
ct

iv
o 

da
em

pr
es

a/
es

co
la

3,00% 4,0

obre o Auto

porte Públic

empo médio

s 10 minuto

o de Guimar

UG (2006) 

es que os 

ue é mais r

o como o 

pela falta 

ositiva, de n

arado com

TI 

G (2006) 

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

7%

em
pr

es
a/

es
co

la

Tr
an

sp
or

te
pú

bl
ic

o

00% 5,00%

omóvel (25%

co é pouc

o de desloc

os. (Fig.87) 

rães.  

levam a us

rápido, mai

melhor mo

de alterna

notar, o preç

 o mesmo p

para o Sector

 
__________

__________

48%

N
ão

 s
e 

ap
lic

a

6,00% 7

%) seguida d

co usado p

cação da p

sar o autom

is flexível, m

do de tran

ativa e por

ço no nos u

parâmetro p

r dos TC 

__________

__________

7,00% 8,00%

das desloca

pela popul

população 

móvel e o T

mais confor

nsporte e os

rque avalia

utilizadores d

para o TI.  (

_____ 

_  - 76 - 

9,00%

ações 

ação 

 para 

TC as 

tável, 

s que 

am a 

de TC 

Fig.88 

 



 
77 
___

____

Figura

Todo

a co

emp

Assim

conh

 

Figura

Fonte:

São 

respe

de m

trans

Quan

que 

satisf

GOTRA

__________

__________

a n.º 89. Razõ

os os inquirid

onheciam, 

resa. (Fig.90

m, 55% dos 

hecem a em

a n.º 90. Con

: Inquérito à Po

os Jovens

ectivament

mobilidade, 

sportes Urba

nto à avalia

grande pa

fatória. Send

Boa cobertu

Fal

Má cobertu

Melhor mo

24%

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ões para a ut

dos foram a

foi questio

0) 

 inquiridos 

mpresa e ut

hecimento e

opulação de G

s e os Ido

e) e é no g

 que se enc

anos de Gu

ação feita p

arte dos pa

do a Inform

ura da rede dos T

Comodidad

Confort

lta de alternativ

Flexibilidad

ura da rede dos T

odo de transport

Preç

Rapide

21%

55%

Ne Conn
les TUG

Connais
TUG et n
pas

Connais
TUG et u

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

tilização do T

inda questi

onado se a

admitiram 

tilizam e 21%

e utilização d

Guimarães, TU

osos os qu

grupo dos a

contra a ma

imarães. 

pelos conhe

râmetros d

mação e a S

0,00% 0,5

TC

de

to

va

de

TC

te

ço

ez

naissent

sent les
n'utilise

sent les
utilize

38

Ne 

Con

Con

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

TC 

ionados se 

a usavam 

 conhecer 

% responde

da rede dos T

G (2006) 

ue mais us

dultos, o gr

aior percen

ecedores e

e análise fo

Segurança o

50% 1,00%

17%

45%

8%

Connaissent les TUG

nnaissent les TUG et n'utilise pas

nnaissent les TUG et utilize

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

conheciam

e qual a 

a empresa

ram não co

TUG 

sam a red

rupo com m

ntagem de n

e/ou utilizad

oram classi

os elemento

1,50%

18%

Ne Connaissent le

Connaissent les T

Connaissent les T

para o Sector

 
__________

__________

m a rede dos

avaliação 

a mas não 

onhecerem 

de dos TU

maior auton

não utilizad

dores da red

ficados de 

os que melh

2,00%

20%

62%

es TUG

UG et n'utilise pas

UG et utilize

r dos TC 

__________

__________

s TUG e, ao

que faziam

 a usarem

 a empresa

G (38% e

nomia em te

dores da red

de pode diz

 forma bas

hor classific

2,50% 3,00

37%

Ne Connaissent les TUG

Connaissent les TUG et n'ut

Connaissent les TUG et util

_____ 

_  - 77 - 

s que 

m da 

, 24% 

a.  

 37% 

ermos 

de de 

zer-se 

tante 

ação 

0% 3,50%

26%

37%

tilise pas

ize

 

 

 



 
78 
___

____

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

obtiv

foram

Figura
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

6.2. 

Guim

Os ut

no g

Guim

Fama

Figura

Fonte:

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

GOTRA

__________

__________

59,9% 59,3

Fr
ot

a

M
ot

or
is

ta
s

veram em o

m os parâm

a n.º 91. Ava

: Inquérito à Po

Os utilizad

marães 

tilizadores d

grupo etário

marães (70%

alicão (3%) 

a n.º 92. Distri

: Inquérito aos 

7%
8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Jovem

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

3%
56,4%

Ti
tu

lo
s_

Tr
an

sp
or

te

P
t

lid
d

oposição à

metros com a

liação da Re

opulação de G

ores de TI 

de TI inquirid

o dos adulto

% e 60%) e 

 e Vizela (3%

ibuição dos 

 utilizadores de

2

4

m A

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

58,2% 56,9%

Po
nt

ua
lid

ad
e

H
or

ár
io

s

à intermoda

avaliações 

ede dos TUG 

Guimarães, TU

 (Transport

dos são esse

os. Residem

nos conce

%).  

Inquiridos po

e TI (2006) 

29%

47%

Adulto

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

63,2%
6

C
ob

er
tu

ra
_r

ed
e

Se
gu

ra
nç

a

alidade, Ab

 mais negat

  

G (2006) 

e Individua

encialment

m e trabalha

elhos limítrof

or sexo e grup

2%
6%

Idoso

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

65,6%

59,9%

C
on

fo
rto

brigos, Horá

tivas. (Fig.91

al) e a an

e do sexo m

am maiorita

fes de Brag

po etário.  

38%

61%

Total

para o Sector

 
__________

__________

60,6%

47,0

Im
ag

em

In
te

rm
od

al
id

ad
e

Mt.Mau/ Ma

razoável

ários e Título

1) 

nálise feita 

masculino (6

ariamente n

ga (3% e 5%

Masculin
Feminin

r dos TC 

__________

__________

0%

63,8%

At
en

di
m

en
to

I
f

ã

au Mt

Mé

os de trans

 à rede TC

61%) e situa

no concelh

%), Vila Nov

 

 

 

 

 

 

 

no
no

_____ 

_  - 78 - 

65,6%

53,8%

In
fo

rm
aç

ão

Ab
rig

os

t.Bom/ Bom

édia

porte 

C de 

am-se 

ho de 

va de 

 



 
79 
___

____

Perte

de jo

Figura

Fonte:

O pri

“a p

de T

Horá

 

Figura

Fonte:

Quan

para

Cob

Falta 

T

GOTRA

__________

__________

encem esse

ovens e idos

a n.º 93. Distri

: Inquérito aos 

incipal mod

é”. Os inqu

TC o tempo

ários. (Fig.94)

a n.º 94. Princ

: Inquérito aos 

ndo questio

a o transpor

8%

10%

9%

bertura da Rede Insu

ade Informação sobr

Horários

Localização das Pa

Não

Não Ne

Preço elevado

Pr

Reduzida Como

Reduzida Flex

Tempo de deslocação

Tempo de Espera e

Trans

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

encialmente

sos que aind

ibuição dos 

 utilizadores de

do de transp

uiridos apon

o de deslo

) 

cipal Razão a

 utilizadores de

onada ace

rte colectiv

9%

0%

uficiente

re os TC

s dos TC

aragens

n/a

o Gosta

ecessita

o dos TC

rofissão

modidade

ibilidade

o em TC

elevado

sbordos

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

e ao grupo

da usam es

Inquiridos seg

e TI (2006) 

porte utiliza

ntam como

ocação, o 

apontada pa

e TI (2006) 

erca das alt

o, a maioria

64

5%

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

o dos activo

ste modo de

gundo a ocu

ado é o aut

o principais 

preço elev

ara a não uti

terações na

a não resp

4%

A

10%

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

os (64%) sen

e transporte

upação. 

omóvel com

razões para

vado dos t

lização de TC

a rede de 

onde, assum

Activos 

Desempregado

Estudantes

Reformados

n/a

15%

para o Sector

 
__________

__________

ndo de des

e.  (Fig.92 e 

mbinado co

a a não uti

transportes 

C  

TC que a 

mindo a nã

os 

20%

r dos TC 

__________

__________

stacar o vo

 93) 

 

om desloca

ilização da

colectivos 

levaria a m

ão transferê

25%

_____ 

_  - 79 - 

olume 

ações 

 rede 

 e os 

 

mudar 

ência. 

30%

 



 
80 
___

____

Aumen

Dos q

com

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

6.3 O

Os u

femin

Guim

(9%).

 

Figura

Fonte:

 

0
10
20

30
40
50
60
70

80
90

100

GOTRA

__________

__________

Alteração dos H

nto da Cobertura da rede

Aumento da freq

Aumento da

Flexibilidade de H

Melhorias n

Redução do

Redução do tempo de 

que respon

o os princip

a n.º 95. Prim

: Inquérito aos 

Os Utilizador

tilizadores d

nino, estud

marães (56%

. (Fig.96 e 97

a n.º 96. Distri

: Inquérito aos 

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

Jovem

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

0%

Horários

e de TC

quência

a Oferta

Horários

na Frota

n/a

o Preço

viagem

outros 

deram a re

pais factores

eira Alteraçã

 utilizadores de

res da rede 

dos outros T

dantes ou 

%), seguido 

7) 

ibuição dos I

 utilizadores de

m Adu

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

10% 20%

edução do p

s de incenti

ão necessária

e TI (2006) 

 interurbana

TC são esse

activos qu

 do concel

Inquiridos po

e TC (2006) 

ulto Id

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

30%

preço e o a

ivo. (Fig.95)

as para que 

a de TC  

encialmente

ue residem

lho de Fafe

or sexo e grup

doso T

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

40% 5

aumento da

 

 mudassem p

e indivíduos

m maioritari

e (12%) e d

po etário.  

Total Geral

para o Sector

 
__________

__________

50% 60%

a oferta fora

para o TC 

s jovens ou 

amente no

de Vila Nov

 

Masculino

Feminino

r dos TC 

__________

__________

70%

am identific

 adultos do

o concelh

a de Fama

_____ 

_  - 80 - 

cados 

o sexo 

o de 

alicão 

 



 
81 
___

____

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 

 

Figura

 
Fonte:

 
 

A pri

Auto

os tít

perm

cará

 

Figura

GOTRA

__________

__________

34

57%

%

%

%

%

%

%

%

AR
R

IV
A

a n.º 97. Distri

: Inquérito aos 

incipal emp

o Viação La

ulos mais u

mite conclu

ácter esporá

a n.º 98. Distri

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

4%

15%

11%

Au
to

 V
ia

çã
o

La
nd

im

ibuição dos 

 utilizadores de

presa utiliza

andim (11%)

tilizados, se

ir que, gra

ádico. (Fig.9

ibuição dos i

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

10%

1%

1%

C
P

Inquiridos seg

e TC (2006) 

ada é a AR

. Os bilhete

guidos de p

nde parte 

98 e 99)  

inquiridos seg

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

40%

%

1% 1

EB
A

gundo a ocu

RRIVA (57%)

es de motor

perto pelos

dos cliente

gundo a emp

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

1% 1%

M
on

di
ne

ns
e

R
od

on
or

te

upação. 

 seguida d

rista (50%) e

 passes da 

es das emp

presa utilizad

para o Sector

 
__________

__________

Activos
Desempr
Estudant
Reforma
n/a

%

29%

Tr
an

sc
ov

iz
el

a
a Transcov

e os passes 

Terceira Ida

presas inter

da na desloc

r dos TC 

__________

__________

regado
te

ado

1%

TR
AN

SD
EV

izela (29%) 

socais (21%

ade (7%). O

rurbanas sã

ação  

_____ 

_  - 81 - 

 e da 

%) são 

O que 

ão de 

 



 
82 
___

____

Fonte:

 

 

Figura

Fonte:

 
As ra

a Fa

área

 

Figura

Fonte

 

Por ú

se ba

a CP

Única 

GOTRA

__________

__________

: Inquérito aos 

a n.º 99. Titulo

: Inquérito aos 

azões que o

lta de Alte

a e pelo pre

a n.º 100. Prin

: Inquérito aos

último, a av

astante satis

P e a Mondi

50%

6%

2%

10%

Falta de A

Mais 

M

Proximidade à

empresa com es

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

 utilizadores de

o de Transpo

 utilizadores de

os levam a 

rnativa, pe

ço. (Fig.100

ncipais Razõe

 utilizadores de

aliação feit

sfatória. As 

nense, segu

6%

0

Alternativa

Horários 

Adequado

Mais Barato

n/a

à Paragem

ste trajecto

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

e TC (2006) 

rte Usado  

e TC (2006) 

utilizar o se

lo facto de

0) 

es Apontada

e TC (2006) 

ta das diver

 empresas m

uindo-se as 

21%

7%

10 2

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

rviço de de

e aquela se

as para a utiliz

rsas empres

melhor class

 restantes e

Multivia

Passe S

Passe T

Bilhete 

Passe C

Outro

n/a

20 30

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

eterminada

er a única e

zação deste

sas que ope

sificadas for

empresas co

agens

Social

Terceira Idade

Motorista

Combinado

40 5

para o Sector

 
__________

__________

 Empresa p

empresa a 

 tipo de tran

eram no co

ram a Auto

om uma po

50 60

r dos TC 

__________

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

prendem-se

 operar naq

nsporte 

oncelho mo

o Viação La

ntuação in

70 80

_____ 

_  - 82 - 

e com 

quela 

strou-

ndim, 

ferior. 

0

 



 
83 
___

____

1

Parâm

Arriva
Auto Viação L
CP
EBA
Mondinense
Rodonorte
Transcovizela
Transdev

Avaliação Gl

De n

3 val

avali

Figura

 

Fonte:

 

6.4. 

Os ut

masc

activ

Mais 

depe

 

Figura

 
 

 

 
 
 
 
 
 

        
8 39,7%

GOTRA

__________

__________

18%

0%

10%
20%

30%
40%

50%

60%
70%

80%
90%

00%

Jo

metros Frota M

3
Landim 4

4
4
3
3

a 3
3

lobal 3

otar, no en

lores, foi de

iados como

a n.º 101. Ava

: Inquérito aos 

A Empre

tilizadores d

culino (60%)

vidade profi

 de meta

endência (3

a n.º 102. Gru

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Inqu

                  
% Não respond

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

18%

ovens

Motorista Titulos de 
Transporte

3 3
3 3
4 5
2 3
4 4
3 2
3 3
3 3
3 3

tanto, que 

e todas as e

o Maus (2) o

aliação do se

 utilizadores de

esa Transurb

dos TUG são

) e residente

issional no m

ade dos 

32% são est

upo etário e 

uéritos TUG 

                  
deram à ques

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

30%

11%

Adutos 

Pontualidade Horári

3 4
3 4
5 5
3 5
4 4
2 3
3 3
3 4
3 4

a EBA emb

empresas a 

os parâmetr

erviço presta

e TC (2006) 

banos na av

o indivíduos 

es no conce

mesmo con

clientes e

udantes, 24

Sexo dos clie

     
tão e apenas 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

12%

Id

os Cobertura 
de Rede Segura

3 4
4 4
3 4
4 4
5 3
3 3
3 4
4 3
3 4

bora no Ran

 que mais b

ros: Motorist

ado pelos TC

valiação do

 jovens ou a

elho de Gu

ncelho (60%

encontram-

4% são refor

entes dos TUG

 2,5% trabalha

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

12%

dosos

ança Conforto Imagem

4 3
4 4
4 4
4 4
3 3
3 3
4 3
3 3
4 3

nking final te

baixas pont

tas, Atendim

 pelos cliente

os seus clien

adultos (77%

imarães (99

)8.(Fig.102 e

-se em si

rmados e 13

G em 2006 

am fora do con

para o Sector

 
__________

__________

60%

40%

Total

m Intermodalidade At

4 3
3 3
4 4
3 4
3 3
3 1
3 3
3 3
3 3

enha tinha a

tuações ob

mento e Ab

es das diferen

tes. 

%) maioritari

9%) que des

e 103) 

tuações e

3% desemp

ncelho de Guim

r dos TC 

__________

__________

Feminin

Masculi

endimento Informação

4 3
4 4
5 5
2 3
4 4
3 3
4 3
3 3
4 3

a pontuaçã

teve, tendo

brigos. (Fig.1

ntes Empresa

iamente do

senvolvem 

económicas

pregados).  

marães 

_____ 

_  - 83 - 

no 

ino

o Abrigos Avaliação
Empresa

3 3
4 3
5 4
3 2
4 4
3 3
3 3
3 2
3 3

ão de 

o sido 

01) 

as 

o sexo 

a sua 

s de 

 

o 
a

3
4
4
3
4
3
3
3
3



 
84 
___

____

Figura
Loca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura

 
 

 
 
 

 

Os h

dado

em c

adeq

A uti

subja

sejam

das l

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

 
 

a n.º 
l de 

 
 

Fonte: Inqu
 

a n.º 104. Hor

 
 

Fonte: Inqu
 

horários de 

os não perm

conta as a

qua às nece

ilização da

acentes às 

m de todo 

inhas 42 e 6

Co
Gu
Sa
To

Co
Br
Gu
Vil
n/a
To

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

uéritos TUG 

rários dos clie

uéritos TUG 

trabalho e

mitam uma

análises ant

essidades d

as linhas ev

deslocaçõ

significativa

62 que se de

oncelho de Res
uimarães  
anto Tirso  
otal 

oncelho de Trab
raga 
uimarães 
la Nova de Fam
a 
otal 

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

entes TUG 

e a geraçã

a fiabilidade

teriores ma

dos clientes.

idencia de

es da Popu

as podemo

estacam da

idência  

balho  

malicão 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

o de fluxos

e muito ele

ais uma vez

.   

e uma form

ulação. Em

os falar na 

ada a ligaç

Nº %
197

2
199   

Nº %
2

115
3

79
199

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

103. C
Traba

s parecem 

evada dada

z podemos

ma clara os

mbora as dif

existência d

ção ao Parq

98,99
1,01

1,0
57,8

1,5
39,7

100,0

para o Sector

 
__________

__________

Concelho de
alho dos Clien

 concentra

as as não r

s concluir q

 moviment

ferenças na

de uma ma

que Industria

r dos TC 

__________

__________

e Residência 
ntes TUG 

ar-se, embo

respostas. T

que a ofer

tos e os mo

a utilização

aior importâ

al.  

_____ 

_  - 84 - 

e 

ora os 

Tendo 

rta se 

otivos 

o não 

ância 

 



 
85 
___

____

1

2

11

12

21

22

31

32

41

42

51

52

61

62

63

71

72

81

82

83

84

n/a

 
 
 

Figura

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura

 

GOTRA

__________

__________

0% 2%

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

4

a

a n.º 105. Utili

 
Fonte: Inqu

a n.º 106. Titu

 
Fo

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

4%

ização das li

uéritos TUG 

ulo de Transp

Titulo Usad
Multiviagem
Passe Soci
Passe 3º Id
Bilhete Mot
Passes 
Combinado
Total Geral

onte: Inquérito

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

6%

nhas dos TUG

orte Utilizado

do T
m 
ial 
dade 
torista 

os 
 

os TUG 

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

8% 10%

G 

o 

Total %
26
74
38
42

19
199

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

12%

Sér

13%
37%
19%
21%

10%
100%

para o Sector

 
__________

__________

rie1

r dos TC 

__________

__________

_____ 

_  - 85 -  



 
86 
___

____

No q

Passe

os c

maio

Figura

Fonte:
 

Quan

de A

Orige

F

Prox

GOTRA

__________

__________

que respeita

es Sociais e

clientes TU

oritariament

a n.º 107. Raz

: Inquéritos TUG

ndo questio

Alternativa,

em/Destino

Cobertura d

Como

C

Distância a Pe

Facilidade de Desl

Falta de Alte

G

H

Mais Ad

Motivo de desl

Não and

Passe 

ximidade (origem/d

Qualidade do S

R

Tem

T

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

a ao tipo d

 do Passe d

UG usam 

te fidelizado

zões para a u

G 

onados sob

, surge cla

 e comodid

0%

da Rede

modidade

Conforto

ercorrer

ocação

ernativa

Gratuito

Horários

Lazer

dequado

ocação

n/a

dar a pé

Escolar

Preço

destino)

Serviço

Rapidez

m passe

Trabalho

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

de utilização

da terceira 

este serv

os à empres

utilização da

bre as razõe

aramente 

dade.  

5% 10%

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

o dos TUG 

Idade perm

rviço nas 

sa. (Fig.106)

a rede dos TU

es que os le

destacada

15%

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

pelos seus 

mite conclu

suas des

 

UG 

evam a utili

a, seguida 

20% 25%

para o Sector

 
__________

__________

clientes, a 

ir que na m

slocações 

zar a rede 

pelo Preç

30% 3

r dos TC 

__________

__________

prevalência

maioria dos c

diárias, s

 dos TUG a 

ço, Proximi

35% 40%

_____ 

_  - 86 - 

a dos 

casos 

sendo 

 

 Falta 

dade 

45%

 



 
87 
___

____

 

 

Por 

parâ

muito

 

Figura

Fonte:
 
De n

apon

“Inte

nega

Segu

Pode

cobr

regu

popu

trans

most

deve

colec

incen

leitur

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GOTRA

__________

__________

último, ana

âmetros de a

o positiva d

a n.º 108. Ava

: Inquéritos TUG

notar que 

ntados pelo

ermodalidad

ativas (maio

urança e a I

e assim con

re e satisfa

lar. A emp

ulação vim

sportes cole

tram pouco

e ter em me

ctivo. Apo

ntivos reais 

ra sobre a re

 
 
 
 

%

%

%

%

%

%

Fr
ot

a

M
ot

or
ist

a 

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

alisando a 

análise da 

o serviço p

aliação da R

G 

os parâme

os clientes fo

de”. Import

or percenta

Informação

ncluir-se que

z as neces

presa é ava

maranense 

ectivos da c

o abertos a 

ente a nec

star numa 

 à utilizaçã

ede de TC d

Ti
tu

los
 d

e
Tr

an
sp

or
te

Po
nt

ua
lid

ad
e

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

avaliação

empresa, p

restado e d

Rede dos TUG

etros menos

oram claram

ta igualme

gem de Mu

o foram os e

e a rede do

ssidades da

aliada de 

possuiu um

cidade. No

mudanças 

cessidade d

 rede con

ão do TC p

do concelh

Ho
rá

rio
s

Co
be

rtu
ra

 d
e 

Re
de

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

o feita pelo

percebemos

da empresa

G 

s positivos 

mente os “T

nte referir 

uito Mau for

elementos a

os TUG para

aqueles qu

forma posi

ma leitura 

o entanto, é

 e que qua

de se mobil

ncertada e

parecem se

ho tornando

Co
be

rtu
ra

 d
e 

Re
de

Se
gu

ra
nç

a

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

os clientes 

s que maio

. (Fig.108) 

(conjugaçã

Títulos de Tr

que os pa

ram os Horá

avaliados de

 além dos p

ue recorrem

itiva pelos 

 positiva r

é de notar 

lquer polític

izar estes in

entre urban

er element

o-os mais at

Co
nf

or
to

Im
ag

em

para o Sector

 
__________

__________

dos TUG f

ritariamente

ão do Mau

ransporte”, 

arâmetros c

ários) Cobe

e forma ma

problemas a

m a este se

clientes e 

relativamen

que os utiliz

ca que venh

ndivíduos pa

nos e inte

os que virã

ractivos  

In
te

rm
od

ali
da

de

At
en

dim
en

to

r dos TC 

__________

__________

face a div

e têm uma 

u e Muito 

os “Abrigos

com notas 

rtura da Re

ais positiva. 

a nível estru

erviço de f

utilizadores

nte à rede

izadores do

ha a ser tom

ara o trans

rurbanos e

ão reforçar

In
fo

rm
aç

ão

Ab
rig

os

_____ 

_  - 87 - 

versos 

 visão 

 

Mau) 

s” e a 

 mais 

ede, a 

 

utural, 

forma 

s e a 

e de 

o TI se 

mada 

porte 

e dar 

r esta 

n/a

Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

Muito Mau

 



 
88 
___

____

 

PAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTRA

__________

__________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTE III – CE

DE TR

ANSPORT – O

Diag
__________

__________

ENÁRIOS P

RANSPORT

Optimização d

gnóstico e Av
__________

__________

PARA A C

TES COLEC

de Sistemas de

valiação da 
__________

__________

CONSTRUÇ

CTIVOS UR

e Governança 

Rede de  TC 
__________

__________

ÇÃO DE UM

RBANOS E

para o Sector

 
__________

__________

MA PROPO

M GUIMA

r dos TC 

__________

__________

OSTA DE R

ARÃES 

_____ 

_  - 88 - 

REDE 

 



 

_____

____

 

A ab

visão

dos r

as di

trans

reca

mob

cons

dinâ

Figur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

Da 

povo

e do

fund

•

GOTRANS

_____________

__________

bordagem 

o estratégic

recursos disp

inâmicas te

sporte, com

em as exigê

ilidade par

sideração d

micas espa

ra n.º 109. P

: Elaboração P

análise do

oamento di

o diagnóstic

amentam a

 O espaç

que ger

SPORT – Opti

Cenários p
Trans

_____________

__________

que se imp

ca para o s

poníveis pa

erritoriais, nã

mo porque é

ências de s

ra o desenv

das redes d

aciais. (Fig.10

rocura Poten

Própria com ba

o território 

fuso, reforç

co da rede

a proposta 

ço urbano 

ra desloca

timisation de sy

para a constr
sportes Cole
_____________

__________

põe nesta f

istema de m

ara a popula

ão só porqu

é sobre a di

ustentabilid

volvimento 

de transport

09) 

ncial – Síntese

ase nos Censo

de Guim

çado por ce

e dos TUG, 

que aqui se

de Guimar

ções da p

systèmes de co

rução de um
ctivos Urban
_____________

 

__________

fase de tra

mobilidade

ação efect

ue constitui 

istribuição d

dade. Dito d

 sustentáve

tes, mas, a

e, no concel

os 2001 

marães, inse

entros de g

é possível i

e apresenta

rães é alime

periferia pa

ommandemen

ma proposta d
os em Guima
_____________

__________

abalhos req

e de Guima

tuar as suas 

o suporte g

da populaç

de outra for

el dos territó

cima de tu

ho de Guima

erido num

rande visibi

identificar u

a: 

entado por

ara o centr

nt  pour le Sect

de rede de 
arães 
_____________

__________

quer a cons

arães, ou se

 deslocaçõ

gerador da 

ção e suas a

rma, pensar

órios, exige

udo, a sua 

arães, em 20

a região 

ilidade regio

um conjunt

r um povoa

ro urbano 

cteur des TC 

_____________

__________

strução de 

eja, a prom

ões deve int

 necessidad

actividades

r em sistem

e, não apen

relação co

001. 

portuguesa

onal e nac

to de ideias

amento dis

principal, d

______ 

_  - 89 - 

 uma 

oção 

tegrar 

de do 

s, que 

as de 

nas a 

om as 

a de 

ional, 

s que 

perso 

daí a 

 



 

_____

____

•

•

•

•

A co

de G

sobre

med

trans

GOTRANS

_____________

__________

configur

partir do

 O polic

interdep

ausência

transport

deslocaç

 As redes

de conc

mas sim

naciona

 A rede 

perímetr

ajuste à

desenvo

 As deslo

em Guim

transport

transport

onstrução g

Guimarães, 

e este dom

idas que vis

sporte colec

SPORT – Opti

Cenários p
Trans

_____________

__________

ração da m

o centro urb

centrismo 

pendentes) 

a de uma

te individua

ções interna

s de operad

cessões cas

m em vária

al, cada um

dos TUG 

ro que serve

à procura

olvimento; 

ocações de

marães, pa

tes colectiv

te individua

gestão de u

vincula ou

mínio. Neste

sem a melh

ctivo.  

timisation de sy

para a constr
sportes Cole
_____________

__________

maioria das 

bano; 

(marcado

que carac

a rede de

al em detrim

as do munic

dores de tra

suísticas res

as redes de

a com um v

apresenta 

e, situação

 emergen

e média/lon

adrão este

vos, resulta

al; 

uma rede d

tras entida

e sentido se

horia da mo

systèmes de co

rução de um
ctivos Urban
_____________

 

__________

 redes de 

o pela e

cteriza o c

e transporte

mento do u

cípio como 

ansportes co

sultam, não

e transport

vasto conju

 uma razo

o que deco

nte, mas 

nga distânc

e que não

ndo na op

de transport

des com re

erá necessá

obilidade na

ommandemen

ma proposta d
os em Guima
_____________

__________

operadores

emergência

oncelho de

es organiza

uso do tran

 nas desloc

olectivos, co

o numa red

te - urbana

unto de ope

oável cobe

orre da sua 

a sua fu

cia caracte

 se faz ac

pção mais 

te colectivo

esponsabilid

ário a aplic

a cidade, p

nt  pour le Sect

de rede de 
arães 
_____________

__________

s de config

a de ce

e Guimarãe

ada, favor

sporte cole

ações intra

onstruídas p

de de trans

a, inter-reg

eradores; 

ertura territo

expansão 

ncionalidad

rizam o pad

companhar

cómoda – 

o mais efici

dades direc

cação de u

privilegiando

cteur des TC 

_____________

__________

guração rad

entros disp

es, associa

rece o uso

ectivo, tanto

a-concelhia

por acumul

sporte cole

gional e m

orial dentr

espontâne

de carece

drão domin

r pela red

 a utilizaçã

iente na ci

ctas e indir

um conjunt

o a utilizaçã

______ 

_  - 90 - 

dial a 

persos 

ado à 

o do 

o nas 

s; 

ação 

ectivo 

esmo 

o do 

a por 

e de 

nante 

e de 

ão do 

dade 

ectas 

to de 

ão do 

 



 

_

_

D

te

 

Fi

Fa
1 

2 

3 

4 

 

 

______________

______________

Deste registo, de

erritoriais presen

igura n.º 110. Fase

ase Objectivo 
 Definir servi

dos principa
do concelh
cobertura m

 Limitar o serv
urbano – red
mínima 

 Optimizar a
linhas por a
mantendo 
actual – re
ajuste à proc

 Aumentar a
articulação 
redes de tran
– rede de TC

______________

______________

epreende-se a n

tes. Para tal, esb

es para a Construç

ço em função 
ais aglomerados 
ho – rede de 
áxima 

viço ao perímetro 
de de cobertura 

a estrutura das 
ajuste à procura, 

a cobertura 
ede actual por 
cura 

a eficiência por 
com as outras 

nsporte colectivo 
C integrada 

GOTRANSPOR

_____________

_____________

necessidade de

boçou-se uma p

ção da Proposta 

Construção da rede
i. Delimitaçã
ii. Selecção 

máximo d
iii. Desenho d

i. Identificaç
ii. Identificaç
iii. Desenho d

da cidade
i. Desenho d
ii. Localizaçã
iii. Identificaç
iv. Identificaç
v. Definição 
vi. Identificaç
vii. Desenho d
viii. Desenho d

i. Considera
ii. Identificaç
iii. Definição 

interurban
iv. Permissão 
v. Criação d

operadore

RT – Optimisation de

Cenários para a
Transportes Co

______________

______________

e construir uma r

proposta em qua

e 
ão dos aglomerados
dos aglomerados c
e 50m de distância 

da melhor rede para

ção do perímetro ur
ção das áreas de m
de uma rede que s
e 
da rede actual 
ão dos grandes gera
ção dos pontos forte
ção das linhas de de
 de eixos de desloca
ção de corredores d
de anel central - cor
de uma rede basea

ação da rede conse
ção dos principais c
 de paragens iguais

nos 
 de acesso ao anel 

de um título de tra
es 

de systèmes de com

a construção de u
olectivos Urbanos 
______________

______________

rede de transpo

atro fases:  

s urbanos em Guima
com mais de 1500 e

a servir todos os aglo

bano 
aior geração de pro
sirva as principais c

adores de procura 
es da rede 
esejo 
ação diametrais 
de concentração de
rredor BUS 
da num conjunto de
guida na fase 3 
orredores de acesso
s para os transporte

central pelos interur
nsportes comum pa

mmandement  pour le

ma proposta de r
 em Guimarães 
_____________

___  - 91 -  

ortes colectivos 

Van
arães 
edifícios com 

omerados 

• Aum
de 

• Ma
nec
des

ocura 
centralidades 

• Res
ser

• Co
rec

e serviço 

e princípios 

• Res
da 
con
pop

• Aju

o à cidade 
es urbanos e 

rbanos 
ara todos os 

Aum
inter
Aum
Dimi
por 
racio
Prom

le Secteur des TC 

rede de 

______________

 

fortemente am

tagens 
mento da cobert
 rede 

aior aproximação 
cessidades 
slocação concelhia

speito pelas regras 
rviço urbano 
oncentração 
cursos 
speito pela cobert
 rede actual 
nhecida p
pulação 

uste à procura 

mento 
rmodalidade 

mento da oferta 
inuição da frequên

operador 
onalização de recur

moção da mobilidad

______________
arrada às estrut

Desvantagen
tura 

às 
de 

as 

• Concorrênc
interurbanos
integração t

• Dispersão de
• Redução da
• Desrespeito 

serviço urba
 de 

de 

• Desadequaç
deslocação

• Reduzida di
serviço 

tura 
– 

pela 

• Condicionam
ao desenho 

da 

ncia 
– 

rsos 
de 

 

______________
turas e dinâmica

ns 
ia à rede d
s, caso não haj
tarifária 
e recursos 
a frequência 

das regras d
no 
ção às lógicas d
 do concelho 
mensão da área d

mento dos traçado
 da rede actual 

_ 
as 

de 
ja 

de 

de 

de 

os 



_____

____
 

FASE

As lin

cons

uma 

proc

as de

que 

urba

verifi

maio

inter-

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

 

Neste

de tr

área

de se

pape

serviç

GOTR

_____________

__________

 1. REDE DE

nhas fundam

solidação d

 proposta d

ura de tran

eslocações

cobrisse nã

nas que ali

car pela d

oria das de

-regional). 

a n.º 111. Red

: Elaboração P

e contexto,

ransportes u

as limítrofes d

er servidos 

el fundame

ço inter-urb

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

 COBERTUR

mentais de 

de aglomer

de rede de

nsporte. Dito

s entre este

ão só as de

imentam to

dimensão d

eslocações 

de de Cober

Própria  

, o desenho

urbanos faria

dos municíp

por transpo

ental dos tr

bano. De fa

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

A MÁXIMA 

 estruturaçã

rados de d

e transporte

o de outra 

s núcleos d

eslocações 

odo o sistem

do casco u

desenvolve

rtura máxima

o proposto 

a com que 

pios com m

orte colect

ransportes 

acto, uma r

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

 

ão do territó

distribuição 

es colectivo

forma, para

dispersos, o 

 do períme

ma de mob

urbano da 

em-se entre

a dos TUG (sim

 seria o da 

 o serviço in

enor centra

ivo. Não se

colectivos 

rede urban

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

ório de Gui

 dispersa, p

os urbanos 

a o caso p

 princípio p

etro urbano

ilidade loca

cidade e 

e a periferia

mulação) 

 Fig.110, sen

nterurbano 

alidade no c

e pode, pa

rodoviários 

na extensiva

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

marães, co

permite, em

que sirva o

resente, em

poderia ser 

, mas princ

al. De facto

pelos inqué

a e o cent

ndo que a 

deixasse de

contexto co

ra o caso p

 dos opera

a aos aglom

tor dos TC 

e 

_____________

__________

onsubstanci

m teoria, id

os pontos d

m que pred

o de uma 

cipalmente 

o, como foi

éritos realiz

tro urbano 

 expansão 

e ser rentáv

oncelhio de

presente, ig

adores priva

merados pe

_________ 

_ - 92 -
 

adas na 

dentificar 

de maior 

ominam 

rede de 

as inter-

 possível 

zados, a 

 (serviço 

da rede 

vel e que 

eixassem 

gnorar o 

ados no 

eriféricos 



_____

____
 

coloc

urba

algum

perím

capí

FASE

Num

tenta

cent

da a

sistem

Figura

Fonte:

Trata

trans

dime

aferir

prop

GOTR

_____________

__________

caria em de

nos de m

ma especi

metro urba

ítulos anterio

 2. REDE DE

a segunda

ando semp

ralidades d

actual dos 

ma para co

a n.º 112. Rede

: Elaboração P

a-se de um

sportes cole

ensão do p

r a pertinên

posta final. 

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

esvantagem

aior comp

ificidade, p

no, estend

ores, ultrapa

 COBERTUR

a fase, en

pre cobrir a

da cidade. É

TUG, recua

oncentrar re

e de Cobertura

Própria  

a rede que

ectivos iner

perímetro u

ncia de alg

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

m estes ope

etitividade.

porquanto 

dendo-se p

assa os limit

A MÍNIMA 

saiou-se um

s áreas de

É evidente q

ando em a

ecursos. 

a mínima dos T

e, não foss

rentes às d

rbano, pod

uns traçado

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

eradores pe

. Guimarãe

a geraçã

por uma v

tes concelh

ma rede l

e maior ger

que a rede 

alguns lanç

TUG (Simulaçã

e a necess

dinâmicas d

deria fazer 

os actuais e

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

ela concorrê

es apresen

o da proc

asta área 

ios. 

imitada ao

ração de p

 resultante a

ços devido 

o) 

sária lógica

da mobilid

algum sen

e, obviame

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

ência ofere

ta um con

cura extrav

que, com

o perímetro

procura, ou

aproxima-se

 às restriçõ

a territorial 

ade conce

tido. Serve,

nte, para a

tor dos TC 

e 

_____________

__________

ecida pelos 

ntexto dot

vasa os lim

mo ficou cl

o urbano 

u seja, as p

e substanci

ões introduz

de integraç

elhia e a r

, no entan

a definição 

_________ 

_ - 93 -
 

 sistemas 

tado de 

mites do 

laro nos 

(Fig.112) 

principais 

almente 

zidas no 

 

ção dos 

reduzida 

to, para 

 de uma 



_____

____
 

FASE

Efect

inevi

em 

nece

caus

• q

n

• q

te

• q

e

d

• q

p

Assim

optim

conh

•

•

•

•

•

•

•

O de

sua c

GOTR

_____________

__________

 3. REDE AC

tuados os e

tável o ajus

questão. 

essidades d

sa. Daqui re

que a rede 

necessidade

que o desen

erritoriais e 

que a rede 

em Guimar

devem ser ig

que a imag

porém o seu

m sendo, 

mizando o 

hecida pela

 O desen

 A localiz

 A identif

 A identif

 A definiç

 A identif

 A necess

esenho da 

concepção

• D

m

• P

• R

• A

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

CTUAL POR A

exercícios d

ste entre am

De facto, 

e mobilidad

esulta: 

actual dos 

es de mobil

nho da red

pela dinam

 dos transp

rães, desen

gnorados; 

gem da re

u desempen

procurou-se

 desenho 

a populaçã

nho da rede

zação dos g

icação dos

icação das

ção de eixo

icação de 

sidade de d

rede propo

o quer à esc

Desenvolver

mais de 1/3 

Promover as

Resultar na d

Aproximar o

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

AJUSTE Á PR

e construçã

mbas e, aci

 a rede 

de das pop

 TUG aprese

idade da p

e dos TUG 

mização da 

ortes colec

ncadeando

ede actual 

nho pode n

e agregar

da rede p

o. Daqui, fo

e actual 

grandes ger

s pontos fort

s linhas de d

os de desloc

corredores 

desenhar um

osta obede

cala micro, 

r-se em vias

 do seu perc

s ligações d

diminuição 

o desenho d

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

ROCURA 

ão teórica 

ima de tudo

dos transp

pulações, o

enta um de

população a

terá sido re

procura no

ctivos terá c

o hábitos n

 representa

não ser o me

r os exerc

por ajuste 

oi possível d

radores de 

tes da rede

desejo 

cação diam

 de maior c

m anel cen

eceu a um 

quer à esca

s de hierarq

curso em vi

directas em 

 do número

dos percurso

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

de redes m

o, destas co

portes cole

ou seja, na o

esenho e es

ao longo do

esponsável 

os canais qu

contribuído 

na mobilida

a, no essen

elhor. 

cícios ante

à procura

esenhar um

procura 

e 

metrais 

concentraçã

tral - corred

 conjunto d

ala macro, 

quia superio

ias de nível 

 áreas de m

o de linhas 

os de ida e 

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

máxima e m

om as dinâm

ectivos dev

organizaçã

trutura que

o tempo; 

pela induç

ue serve; 

 para a co

ade da po

ncial, o de

eriores com

, tentando

ma rede que

ão de serviç

dor BUS 

de princípio

isto é, a red

or - nenhum

 2 

maior procur

volta 

tor dos TC 

e 

_____________

__________

mínima, nest

micas dos t

ve basear

ão dos territ

e se foi ajust

ão das ocu

onsolidação

opulação q

esenho “de

m a rede 

o respeitar 

e teve em c

ço 

os que pres

de deve: 

ma carreira d

ra 

_________ 

_ - 94 -
 

a fase é 

territórios 

r-se nas 

órios em 

tando às 

upações 

o urbana 

que não 

sejável”, 

actual, 

a rede 

conta: 

idiram à 

deve ter 



_____

____
 

A ide

dete

dese

actu

result

de G

Figura

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GOTR

_____________

__________

• C

n

• P

• M

• R

q

• R

B

• A

entificação

erminados p

enho de lin

ação dos T

tando um m

Guimarães (

a n.º 113. Estr

e: Elaboração

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

Contribuir p

nunca supe

Promover a 

Manter a fre

Reduzir os 

qualquer de

Resultar na c

BUS -; que sir

As carreiras 

o de linhas 

pontos de 

nhas que e

TUG, passa

modelo rad

Fig.113). 

rutura simplifi

o Própria  

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

para a dim

rior a 10 Km

 desconcen

equência ou

transbordo

eslocação n

concentraç

rva os ponto

radiais/diam

 de desejo

origem e 

estabelecem

ndo por um

dial ajustado

cada de fun

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

minuição da

m) 

ntração dos

u aumentar

s, tendo p

na área de 

ção do serv

os fortes 

metrais dev

o de desloc

de destino

m a ligaçã

m anel cen

o à lógica 

ncionamento

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

a extensão 

s términos d

r em áreas d

por referên

 serviço dos

iço em ane

vem tocar, p

cação de 

o, permitiu 

ão entre p

tral de ama

de desenv

o da proposta

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

 das linhas

de carreiras 

de maior pr

cia o máx

s TUG 

el de grande

pelo menos

configuraç

iniciar este

pontos extre

arração en

olvimento d

a de reestrut

tor dos TC 

e 

_____________

__________

s (média d

 

rocura 

ximo de u

e frequênc

s, um ponto

ção diamet

e exercício

emos da á

ntre todas a

do território

turação da re

_________ 

_ - 95 -
 

a radial 

um para 

ia - faixa 

o forte 

tral com 

 com o 

área de 

as linhas, 

o urbano 

ede 



_____

____
 

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte

Ou s

verifi

cent

popu

cons

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:

GOTR

_____________

__________

a n.º 114. Fun

e: Elaboração

seja, se a m

cam algun

ro, então 

ulação, co

stitui-se pela

a n.º 115. Pro

: Elaboração P

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

ncionamento

o Própria  

maioria das 

ns movimen

a rede d

m redução

a sobreposiç

oposta de ree

Própria 

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

o do Anel cen

 deslocaçõ

ntos entre 

deve ajusta

o da pena

ção das linh

estruturação 

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

ntral (Faixa B

ões se efec

as periferia

ar-se às re

lização. A 

has represen

 da Rede do

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

Bus) - Esquem

tua entre a

as com pe

eais neces

tradução t

ntadas na F

os TUG 

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

matização 

a periferia e

enalização 

ssidades de

territorial do

Fig.114 

tor dos TC 

e 

_____________

__________

e o centro,

de transbo

e deslocaç

o modelo 

_________ 

_ - 96 -
 

, e se se 

ordo no 

ção da 

anterior, 



_____

____
 

A red

existe

cum

•

•

•

Figur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte

É evi

serviç

à red

políti

FASE

Os sis

send

clien

as re

GOTR

_____________

__________

de de conse

e na actu

primento in

 Foi possív

 Todas as

 Reduziu-

possibilid

central 

ra n.º 116. R

e: Elaboração

idente que 

ço, pouco i

de dos TUG

icas de tran

 4. REDE INT

stemas de m

do correntes

ntes do tran

edes de tr

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

eguida nest

alidade. Po

tegral dos p

vel conter a

s linhas apre

-se o núm

dade de a

eestruturaçã

o Própria 

 esta propo

interfere no

G, só poderá

nsportes das

TEGRADA A

mobilidade

s as discussõ

sporte cole

ransportes 

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

ta fase Figu

orém, há a

princípios de

a extensão 

esentam um

mero total 

umentar sig

ão da rede d

osta, por si s

 sistema de

á ser encara

s cidades n

JUSTADA AO

e urbanos tê

ões sobre o

ectivo em fa

colectivo o

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

ura 116, reve

alguns elem

efinidos atrá

das linhas n

ma configur

de linhas, 

gnificativam

dos TUG 

só, mesmo 

e mobilidad

ada no con

o país. 

O TERRITÓR

êm constituí

o desequilíbr

avor do mo

ou, entre 

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

ela um dese

mentos qu

ás: 

nos 10 Km 

ração diam

 passando

mente a fre

com uma o

e de Guima

ntexto do c

IO 

ído tema d

rio da distrib

odo individu

outras, a n

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

enho em tu

e convém

etral 

 de 22 p

equência d

optimização

arães. De fa

concelho, d

e debate h

buição mod

al. A neces

necessidad

tor dos TC 

e 

_____________

__________

do idêntico

m relevar, a

para 9 Cri

do serviço 

o excelente

acto, a abo

da região e 

há já algum

dal, com pe

ssidade de 

e de prom

_________ 

_ - 97 -
 

o ao que 

além do 

ou-se a 

na área 

e do seu 

ordagem 

 até das 

m tempo, 

erdas de 

articular 

mover a 



_____

____
 

integ

as es

Nesta

Guim

Guim

mas 

passa

A red

redu

pode

alime

sobre

cana

trans

form

emp

Do m

optim

funçã

um v

opçõ

o sist

exem

sentid

indiv

Para

exige

intere

com

envo

para

se re

 

 

 

GOTR

_____________

__________

gração das 

scalas geog

a perspect

marães. De

marães e do

sim enqua

ageiros. 

de dos TUG

z significati

erá não se

entado po

eposição d

ais de ace

sporte urban

a a melho

resas envol

mesmo mo

mizados, se

ão dos recu

vasto leque

ões – assim 

tema de tr

mplo, se o o

do aumen

idual e cole

 o caso p

em a integ

esses entre 

ponentes t

olvidas no e

a uma maio

lacionam c

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

 estratégias

gráficas, co

tiva, coloca

e facto, n

o NW portu

adrada na 

G já presta u

ivamente a

r essa a te

or geradore

a rede dos

esso à cid

no e o inter

orar o servi

vidas. 

odo, os siste

m ter um c

ursos dispon

e de escolh

 se definem

ransportes 

objectivo é 

tar a área

ectivo em ig

presente, e

ração real 

 as entidad

territoriais), 

estacionam

or partilha d

com a mobi

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

s para o de

nstitui um d

am-se ago

num sistem

guês, não 

 rede de o

um serviço q

as possibilid

endência d

es intra e 

s TUG com 

dade, intro

r-regional, h

iço para o

emas de tr

conta as o

níveis para e

has e que a

m níveis de m

deve ser c

restringir o a

a de estac

gualdade d

esta conce

 da interve

es envolvid

os operad

ento. Suger

de interesses

ilidade (Fig.

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

esenvolvime

desafio que 

ora alguma

ma urbano/

faz muito se

operadores

que extrava

dades de 

desejável, já

 extra-con

 a dos ope

oduzindo d

haverá que 

o cliente, s

ransportes 

pções feita

efectuar as

as populaçõ

mobilidade 

capaz de i

acesso do a

cionamento

de circunstâ

pção pres

nção territo

das, entre e

dores de t

rem-se, a e

s e integraç

.117) 

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

ento dos ter

 não pode i

as questões

/regional c

entido abo

s regionais 

asa os limite

expansão 

á que o sis

celhios. En

radores priv

diversas pe

 encontrar s

sem que ta

colectivos 

as pelas po

 suas desloc

ões tenham

 de grande

induzir as e

automóvel 

 e permitir

âncias. 

supõe port

orial no con

elas, as Câm

transportes 

este respeito

ção de polí

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

rritório, por 

ignorar-se n

s ao transp

com as e

rdar a rede

de transpo

es do perím

do serviço

stema de m

ntão, dado

vados inter-

nalizações 

soluções ma

al signifique

não pode

opulações, 

cações. É d

m hipótese 

 qualificaçã

escolhas m

ao centro d

r a circulaç

tanto algum

ncelho, ou 

maras Munic

colectivos

o, algumas 

íticas que, m

tor dos TC 

e 

_____________

__________

concertaçã

neste estudo

porte colec

especificida

e dos TUG p

ortes colec

metro urbano

o. Depois, t

mobilidade

o que exis

r-regional e

 tarifárias 

ais adequa

e prejuízo 

em ser ava

a qual dec

desejável qu

de aceder

ão. De igua

ais raciona

da cidade,

ção do tra

mas medid

 seja, a pa

cipais (em t

s ou as en

 medidas e

mais direct

_________ 

_ - 98 -
 

ão entre 

o.  

ctivo de 

ades de 

por si só, 

tivos de 

o, o que 

também 

 local é 

ste uma 

m vários 

entre o 

adas, por 

para as 

liados e 

cide em 

ue exista 

r a essas 

al modo, 

ais – por 

, não faz 

ansporte 

das que 

rtilha de 

todas as 

ntidades 

 acções 

amente, 



_____

____
 

Figura

 

Limit
cen

Dar 
cole

Prom
de t

Artic
o se

Fonte

Estas

fund

colec

Os TU

Neste

iguai

perm

neste

perm

serviç

Desta

todo

cont

A Fig

ser o

        
9 Esta
anteri

GOTR

_____________

__________

a n.º 117. Ob

OBJE
tar o acess
tro da cidad

 prioridade
ectivo e à cir

mover a cons
transportes c

cular a expa
erviço de tran

e: Elaboração

s medidas e

amentais p

ctivos.  

UG e os ope

e contexto

is para tod

missão de a

e cenário, 

mitir uma es

ço de trans

a forma, po

os – operad

ribuir de for

gura 118, ilu

objecto de

                  
a constitui ape
ores, será nec

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

bjectivos e Ac

CTIVOS 
so automóv

de 

e ao trans
rculação ped

solidação da
olectivos 

nsão urbana
nsportes  

o Própria 

e acções p

para o bo

eradores int

o, poderá c

das as carr

acesso ao 

de apresen

scolha indif

sporte cole

oder-se-á ra

dores e pop

rma decisiva

stra os corre

 estudo pa

                  
enas uma hipó
essário produz

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

cções para a

el ao • R
• R
• R

d
sporte 
donal 

• A
• A

tr
• D

p
a rede • In

re
• In

in
• R
• R

d
• O

re
a com • D

c
• R

á
n

• D
d

permitem p

om funcion

terurbanos, 

constituir um

reiras urban

anel centra

ntar igual t

ferenciada 

ctivo, com 

acionalizar 

pulação, isto

a para a pr

edores fund

ara a integ

     
óteses da resu
zir ensaios de f

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

a implementa

Regulação d
Restrição ao 
Restrição do 
das saídas da
Aumento dos
Aumento do
ransporte co

Definição de
peões e trans
ncentivo à c
ede 
ncentivo à a
nter-regional
Redefinição d
Redistribuição
distinção entr
Optimização 
ede / diminu

Definição de
com o serviço
Reserva de e
áreas de resi
não servidas 
Definição de
descongestio

partir para 

namento d

 percorrem

ma boa so

nas e interu

al de circu

tarifário. De

 pela popu

 eventual d

os recursos

o é, pode 

romoção da

damentais d

gração futu

ultante do ce
funcionamento

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

ação da Pro

AC
o estacionam
estacioname
 acesso ao 
a cidade 
s canais de c
os canais ex
olectivo 
e sistemas d
sporte colect
coordenação

articulação 
 
da política ta
o das parag
re paragens 
 da rede – 

uição da freq
 áreas de ex
o de transpo
espaços de e
idência e de
por transport

e variantes 
onar o centro

a concreti

e uma red

 corredores

olução pass

urbanas, as

ulação em 

e facto, a p

ulação e o

diminuição 

s disponível

com uma m

a mobilidad

de penetra

ura de serv

nário proposto
o e validação 

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

posta  

ÇÕES 
mento de res
ento no cent
centro e au

circulação pe
xclusivos de 

e circulação
tivo 
o de interess

da rede urb

arifária 
gens/abrigo 
urbanas e in
 aumento d

quência por o
xpansão urba
rtes colectivo
estacioname
e outras act
te colectivo 
ao tráfego 

o 

zação de 

de integra

s de acesso

sar à defin

s quais, nã

corredor p

prática de 

o aumento 

da frequên

, com vant

medida rela

de. 

ção na cid

viço de tra

o, já que, tal 
 das redes 

tor dos TC 

e 

_____________

__________

sidentes 
tro 
umento da f

edonal 
 circulação 

o prioritários

ses e à partil

bana com a

no município
nterurbanas 
da frequênc
operador 
ana coorden
os 
ento associa
tividades, qu

interurbano 

algumas in

da de tra

o à cidade 

nição de p

ão só deve

próprio, com

 tarifas com

 da frequê

ncia por op

tagens óbv

ativamente

dade que d

ansporte co

como para o

_________ 

_ - 99 -
 

fluidez 

 para 

 para 

ha da 

a rede 

o sem 

cia de 

nadas 

ados a 
uando 

 para 

niciativas 

nsportes 

comuns. 

paragens 

eriam ter 

mo têm, 

muns, irá 

ência de 

perador9. 

vias para 

e simples 

deveriam 

olectivo. 

os cenários 



_____

____
 

Adm

redu

interu

Figura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte

 

A co

melh

agen

emp

A re

perp

mec

ajust

 

 

 

GOTR

_____________

__________

mitindo que 

ção da fre

urbano. 

a n.º 118. Ce

e: Elaboração

oncretizaçã

horia da qua

ntes e acto

resas e a po

equalificaçã

petuação d

anismos cru

ada às solic

RANSPORT –

Cenários
Tra

_____________

__________

estes opera

equência d

nário de Inte

o Própria 

o de uma r

alidade de 

ores sociais

opulação. 

ão dos sist

e redes de

uciais à con

citações de

– Optimização

s para a cons
ansportes Col
_____________

__________

adores entra

das linhas 

egração das 

rede de tra

 vida dos ha

s, nomead

emas de 

esintegrada

nstrução de

e mobilidad

o de Sistemas 
 

strução de u
lectivos Urba

_____________

__________

ariam no an

dos TUG, a

 Redes de TC

ansporte co

abitantes d

amente as

mobilidade

s de transp

e uma rede

e das popu

de Governanç

uma proposta
anos em Guim
_____________

__________

nel central d

a qual seri

C em Guimar

olectivo na 

e Guimarãe

s instituiçõe

e urbana n

portadores. 

e de transp

ulações. 

ça para o Secto

a de rede de
marães 
_____________

__________

da cidade, 

ia compen

rães  

cidade que

es, implica o

es centrais, 

não se co

É necessár

portes colec

tor dos TC 

e 

_____________

__________

 tal significa

nsada pelo

e contribua

o envolvime

 as autarq

ompadece 

rio desenca

ctivos mais 

_________ 

_ - 100 -
 

aria uma 

o serviço 

a para a 

ento dos 

quias, as 

com a 

adear os 

coesa e 



_____

____
 

 

 

O tra

rede

facto

conh

De fa

enfre

verda

introd

mais 

proc

integ

territo

O Sis

proje

gove

de in

man

coor

oper

segm

Enten

utiliza

de fo

Num

clara

larga

mob

que 

espo

induç

imob

coop

ment

GOTR

_____________

__________

abalho des

 dos TUG, 

or de cons

hece nos dia

acto, se é 

entem as m

ade que a

duzir dificul

 do que m

eder à sua

grar o seu se

orial na cida

stema de In

ecto, deve 

ernança ne

nformação 

ifestamente

rdenação c

racionalizaç

mentos impl

nde-se que

ada de form

orma a mon

a outra dim

a sobre a se

a medida 

ilidade é al

a omissão

ontânea num

ção das e

biliários. Pa

peração e 

talizarem q

RANSPORT –

_____________

__________

senvolvido a

sendo que

strangiment

as de hoje. 

verdade q

mudanças 

as redes ex

dades acre

mudar o de

a optimizaç

erviço com

ade. 

nformação 

 constituir 

este domínio

 geográfica

e ficaram a

com outros 

ção das p

icados no s

e o resultad

ma articula

nitorizar o sis

mensão de

ectorização

devido à 

imentado d

o das dinâ

ma época 

escolhas, q

ra estes c

integração

que os terri

– Optimização

_____________

__________

ao longo d

e a sua evo

to de uma

 

ue, cada v

nos sistema

xistentes e 

escidas par

esenho da 

ção, na ópt

 o dos resta

 Geográfic

uma ferram

o. De facto

a, foi possív

aquém do 

domínios d

ropostas a

istema de m

o deste tra

da entre o

stema de m

e abordage

o da inform

visão parc

de forma di

âmicas des

 em que, c

uer por pa

casos, é pr

o e menos c

tórios se co

o de Sistemas 
 

Conclusã
_____________

__________

CONCLUSÃ

deste projec

olução por 

a proposta 

vez mais, é

as de mob

os hábitos

ra a mudan

 rede de t

tica de um

antes opera

o (base de

menta de 

o, só a part

vel produzir 

desejável, j

o saber (no

apresentada

mobilidade

abalho, assi

peradores, 

mobilidade l

em, deste 

mação e da

celar das 

ferenciada

tes significa

omo se sab

arte da po

rovável qu

concorrênc

ompõem d

de Governanç

o 
_____________

__________

ÃO 

cto permitiu

r adequaçã

 substancia

 necessário

bilidade urb

 de mobili

nça. O gru

transportes 

m melhor a

adores e co

e dados e 

base essen

ir da leitura

diagnóstico

já que, tod

omeadame

as) para q

. 

m como a 

 Câmara M

ocal e regio

trabalho re

as medidas 

dimensões 

 consoante

a permissã

be, é possív

opulação, 

ue as pala

cia – enqua

de layers d

ça para o Secto

_____________

__________

u produzir u

ão ao territ

almente dif

o desencad

bana, tamb

dade da p

po de trab

de Guima

proveitame

om as polític

cartografia

ncial para 

a integrada

os e pensar

dos os result

ente, no âm

que se pos

 sua metod

Municipal e 

onal.  

esulta tamb

 de interve

 do territó

e os território

o para a 

vel desenca

quer por p

avras de o

nto agente

e cuja cor

tor dos TC 

_____________

__________

um diagnó

tório revelo

ferente da 

dear iniciati

bém não é

população 

balho acred

rães, é imp

ento de rec

cas de inte

a) construíd

futuras acç

a de um ma

r em soluçõ

tados care

mbito de est

ssam ident

dologia, dev

entidades 

bém a per

nção territo

ório. O siste

os em causa

expansão 

adear proce

parte dos 

ordem seja

es e actore

rrecta justa

_________ 

_ - 101 -
 

stico da 

ou-se um 

 que se 

ivas que 

é menos 

 podem 

dita que, 

portante 

cursos, e 

rvenção 

os neste 

ções de 

anancial 

ões que, 

ecem de 

tudos de 

ificar os 

veria ser 

centrais, 

rcepção 

orial, em 

ema de 

a, sendo 

 urbana 

essos de 

agentes 

am mais 

s não se 

aposição 



_____

____
 

result

cons

Aind

maté

intere

suce

duas

•

•

•

 

Feito

rede

serviç

envo

 

GOTR

_____________

__________

ta um melh

strução de t

a que não

érias, nome

esses entre

essivas tenta

s iniciativas 

 A rede p

operado

reais ben

 As entida

Informaç

necessá

 As entida

entre to

promoçã

o o diagnóst

, fica em ab

ço, desígnio

olvimento d

RANSPORT –

_____________

__________

or funciona

territórios co

o se tenha

eadamente 

e operador

ativas efect

que devem

proposta, a

ores deve s

nefícios par

ades comp

ção Geogr

rias partilha

ades comp

odos os imp

ão de sistem

tico do serv

berto a nec

o que dá co

e todos, nu

– Optimização

_____________

__________

amento dos

ompetitivos.

am alcanç

 no que toc

res de tran

tuadas pelo

m dar contin

associada à

er avaliada

ra a popula

petentes de

áficos que 

a de interess

petentes de

plicados na

mas de gov

viço prestad

cessidade d

orpo, em la

ma lógica d

 

o de Sistemas 
 

Conclusã
_____________

__________

s sistemas, d

. 

çado algun

ca ao apro

nsporte co

o grupo de

nuidade a e

às medidas 

a em termo

ação; 

vem liderar

 permitam 

ses 

evem liderar

a mobilidad

vernança no

do pelos TUG

de avançar 

rga medida

de governa

de Governanç

o 
_____________

__________

dificilmente 

ns dos obj

ofundament

lectivo (po

e trabalho)

este project

de coorde

os operacio

r processos 

 monitoriza

r processos 

de e orden

o domínio d

G, e aprese

 com os tra

a, à ideia de

ança territor

ça para o Secto

_____________

__________

se consegu

jectivos tra

to do exerc

or ausência

, lança-se 

o: 

nação de 

onais e do 

de construç

r a mobilid

 de concert

namento d

do transport

ntadas algu

balhos de in

e partilha d

rial. 

tor dos TC 

_____________

__________

uirá avança

açados pa

cício de pa

a de respo

aqui o rep

serviço com

ponto de v

ção de Siste

dade e sus

tação de in

do território 

te. 

umas propo

ntegração 

de interesses

_________ 

_ - 102 -
 

ar para a 

ra estas 

rtilha de 

osta nas 

pto para 

m outros 

vista dos 

emas de 

tentar a 

nteresses 

 para a 

ostas de 

do 

s e 



_____

____
 

 

BIBLIO

 

ADRA

AMA

AMA

Arqu

BABO

BANI

2020

BRUT

BUTTO

Elgar

CAIR

will c

CAM

Área

CAST

Ayun

inform

CCE 

opçõ

CMG

DALL

susta

115, S

DICK

socia

Scien

GAU

mod

com

GOTR

_____________

__________

OGRAFIA 

AVE. Plano 

AVE. (2000). 

AVE. (2001). 

uivo dos TUG

O, A. P. (200

STER, D. (20

”, Transport

TON, M. J. (1

ON, K. et a

r, Massachu

RNCROSS, F

change our 

MPOS, Pedro

a Metropolit

TELLS, M. 

ntamiento 

mativo 42 d

 (2001) Livro

ões, COM(2

G (1992). Pla

LEN, J. (20

ainable tran

ScienceDire

KINSON, J. E

al represen

nceDirect, w

TAM, R. (20

elling appro

munication

RANSPORT –

_____________

__________

Estratégico

 Plano Estra

 Estudo dos 

G (1979 – 20

05) Mobilida

000) – “Sus

t Reviews, V

1975) - Introd

al ed. (2006

usets. 

. (1997) – Th

 lives, Harva

o; MARTINS, 

ana do Por

(2000) – L

de Barcelo

de 4/9/2000

o Branco – a

2001), Comis

ano Directo

007) – “The

sport at the

ect, www.sc

. *, ROBBINS

tations per

www.scienc

006) – “End

oach”, in K

ns in the kno

– Optimização

_____________

__________

 de Vizela 2

tégico do V

 Transportes

06)  

ade, acessib

tainable Ur

Vol. 20, nº 1, 

duction to T

6) – Telecom

he Death o

ard Business,

 Rui; PINHO,

rto. Estatístic

La Ciudad 

ona, Unive

) 

a política eu

ssão das Co

r Municipal 

e challenge

e resort dest

ciencedirec

S, D. (2007)  

rspective”, 

cedirect.com

dogenous g

OBAYASHI, 

owledge soc

o de Sistemas 
 

Conclusã
_____________

__________

2000-2006.C

Vale do Ave

s Colectivos

bilidades e t

rban Devel

 p.113-130. 

Transportati

mmunicatio

of the Distan

, School Pre

, Maria Man

cas e Estudo

 de la Nu

ersidade de

uropeia de 

omunidade

 – Rede Viá

es of dive

tination”, Jo

ct.com 

 – “Using the

Journal of

m 

growth theo

 K. et al, ed

ciety, Edwa

de Governanç

o 
_____________

__________

Caldas de V

e 2000-2006

s do Vale do

transportes,

opment an

ion Planning

ons, transpo

nce. How th

ess, USA. 

nuel. (1992)

os Regionais

ueva Econ

e Barcelon

 transportes

es Europeias

ria e Transp

erse visitor 

ournal of Tra

e car in a fr

f Transport 

ory and reg

d. Structural 

rd Elgar, Ma

ça para o Secto

_____________

__________

izela.  

. AMAVE. 

o Ave. AMA

, Norte 2015

nd Transpor

g, 2ª UCL Pre

ortation and

he commun

. A Mobilida

s nº14. INE. 

nomia, Saló

na (geastu

s no horizon

s 

portes.  

perception

ansport Geo

ragile rural t

Geograph

gional deve

 change in 

assachusets

tor dos TC 

_____________

__________

AVE. 

5, CCDRN, P

rt – a Eurov

ess Limited, 

d location, 

nications re

ade Residen

ón de Co

urias@yahoo

nte 2010: a h

ns: rail pol

ography 15 

tourist destin

hy 15 pp. 

elopment: a

 transporta

s, pp. 111-15

_________ 

_ - 103 -
 

Porto. 

vision for 

 London 

 Edward 

evolution 

ncial e a 

onto del 

o.com – 

hora das 

icy and 

pp. 104–

nation: a 

116–126, 

a “new” 

tion and 

50. 



_____

____
 

HENS

vol.5

INE (2

INE (2

INE (2

INE. 

Desta

INE. (

INE. (

INE. (

INE. (

INE. X

INE. X

Lisbo

KOBA

the k

MKI (

Gove

PACH

Portu

PORT

Opor

RAC 

TAAF

Geog

THOM

trans

pp. 1

VIEG

9th W

 

GOTR

_____________

__________

SHER, D. et 

, Elsevier B.V

2000) Inqué

2001) Rece

2002). CESA

(1997) Inqu

aques do IN

(2000). Inqu

(2001) Muni

(2001). Anuá

(2002) Mobi

XII Recense

XIII Recense

oa 

ATASHI, K. e

knowledge s

(2005) Revie

ernance Mo

HECO, E. P

ugal – Socie

TAS, N.; DOM

rtunidades,

 FOUNDATIO

FE , J.; GAU

graphy Seri

MPSON K.; S

sport perfor

136–144, Sci

GAS, J. M. (2

WCTR, Seou

RANSPORT –

_____________

__________

 al ed. (200

V., Amsterd

érito a Mobi

nseamento

AP. 2002 

uérito Piloto

NE. 

uérito à Mob

cípios da Re

ário Estatísti

ilidade Cas

amento Ge

eamento G

et al ed. (200

society,  Ed

ew of Intern

odels, Metro

. (2005) Mo

edade, Paisa

MINGUES Á

 Fundação 

ON FOR MO

UTIER, J. R. (

es, Prentice

SCHOFIELD, 

rmance and

enceDirect

2001) – “A S

l, (texto ced

– Optimização

_____________

__________

04) – Hand

am. 

lidade da P

o da Popula

o à Mobilid

bilidade da 

egião Norte

ico da Regi

a – Trabalho

eral da Popu

Geral da Po

06) – Structu

ward Elgar,

national Urb

opolitan Kno

obilidade e

agens e Cid

.; CABRAL. J

 Caloust Gu

OTORING. (2

(1973) - Ge

e Hall, USA. 

 P. (2007) – 

d destinatio

t, www.scien

Sharper View

dido pelo a

o de Sistemas 
 

Conclusã
_____________

__________

dbook of Tra

População 

ação, Lisboa

dade de L

 População

e – Ave.  

ião Norte. L

o da Popula

ulação e Ha

pulação 19

ural change

, Massachu

ban Transpo

owledge In

e Transporte

dades, Círc

J. (2003) Po

ulbenkian, L

2002). Motor

ography of

 “An investig

on satisfact

ncedirect.c

w of System

utor). 

de Governanç

o 
_____________

__________

ansport Ge

Residente, I

a 

Longa Distâ

o Residente.

isboa. 

ação Empre

abitação 19

991 – Result

e in transpor

sets 

ortation Polic

ternational,

es, in Mede

ulo de Leito

líticas urban

Lisboa 

ring Toward

f Transporta

gation of th

tion”, Journ

com 

m Performan

ça para o Secto

_____________

__________

ography an

INE/DGTT, P

ância na R

. Portugal.  

egada Resi

981.Lisboa 

tados Defin

rtation and 

cy Framewo

, Markham, 

iros, C. A. 

ores, Rio de 

nas – Tendê

ds 2050. Lond

ation, Fonda

he relationsh

al of Transp

nce in Urba

tor dos TC 

_____________

__________

nd Spatial 

Porto 

Região Nor

idente na A

itivos. Cens

 communic

orks, Strateg

 Ontario. 

(dir.) Geog

 Mouro. 

ências, Estra

don 

ations of Ec

hip betwee

port Geogr

an Public Tra

_________ 

_ - 104 -
 

Systems, 

rte 1996. 

AMP.  

sos 1991. 

cations in 

gies and 

grafia de 

atégias e 

conomic 

en public 

raphy 15 

ansport”, 


