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Resumo 

 

Hoje em dia, o turismo é sem dúvida um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento 

regional. Apesar de ser um complexo fenómeno, o seu sistema com vários elementos 

interligados faz com que haja um aumento de benefícios para o turista e para a comunidade, 

bem como para o património natural e cultural. É inquestionavelmente, uma força motora para 

a deslocação de pessoas, troca de hábitos, valores e tradições, com uma aprendizagem 

constante e positiva, prevenindo a perda ou o esquecimento do nosso passado, melhorando 

o presente e criando uma sustentabilidade futura. 

A cidade de Guimarães há muito que tem estado a melhorar e a superar-se, ao fazer reformas 

de melhoramento do meio urbano como é exemplo a recuperação do centro histórico, na área 

da cultura que culminou na obtenção do galardão Capital da Cultura (2012), e diversas 

distinções na área ambiental e da sustentabilidade que na totalidade deram mote à 

candidatura da Capital Verde Europeia (CVE). Este galardão visa premiar as cidades que 

estabelecem normas ou diretivas para que os padrões ambientais, o seu melhoramento e 

desenvolvimento sustentável possam ser um exemplo a seguir por outras cidades. 

Neste trabalho, pretende-se dar continuidade a esta evolução com propostas de melhoria do 

Percurso pedestre, PR3 – Monte da Penha. A escolha recai sobre a zona mais verde e rural 

da Penha por ela contar com uma riqueza de diversidade histórica, religiosa, florestal, agrícola 

e de lazer, aliada à proximidade urbana não menosprezando a biodiversidade e o seu 

património natural e cultural. 

Com um território constituído por diferentes paisagens pela influência do Homem, houve a 

necessidade de fazer um levantamento no local das características de elementos naturais e 

culturais para que fosse possível apresentar novas propostas, além de recomendações 

ecologicamente corretas para a preservação e proteção do meio ambiente, para garantir a 

sua continuidade, criando assim uma nova oferta de atração e interesse ao utilizador deste 

percurso, ao mesmo tempo que se dá um novo dinamismo. 

Do resultado de toda esta análise surgiram sete propostas (cinco delas com aplicação in situ), 

bem como as recomendações para a sua implementação, contando todas elas com um 

caracter ambiental, educacional, histórico e promocional, que culmina na criação da marca 

Turismo Monte da Penha (TMP). Esta marca garante a qualidade, o prestígio, o empenho e a 

sustentabilidade do monte da Penha e, futuramente, premiará os cidadãos ou entidades que 

contribuam para boas práticas como a conservação, proteção da natureza e do património e 

baixo impacto da pegada ecológica. 
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Abstract 

 

Today, tourism is unquestionably one of the most important pillars of regional development. 

Although it is a complex phenomenon, it is a system that combines several interconnected 

elements and leads to added benefits both for tourists and for the local communities, as well 

for the natural and cultural heritage. It is undoubtedly a driving force for the mobilization of 

people and the exchange of habits, values and traditions, resulting in a constant and positive 

learning process that prevents us from losing or forgetting our past, thus improving our present 

and creating a sustainable future. 

The city of Guimarães has long been improving and exceeding itself, with initiatives to improve 

its urban environment, such as the rehabilitation of the historic center, and cultural initiatives 

that culminated in its nomination as Capital of Culture (2012), in addition to several distinctions 

in the field of environment and sustainability, which ultimately led to its application for the 

European Green Capital Award (EGCA). This is an award that distinguishes cities that 

implement regulations or directives aimed at establishing or improving environmental and 

sustainable development standards that can serve as an example to be followed by other 

cities. 

In this work, we intend to give continuity to this development, with proposals to improve the 

PR3 – Monte da Penha hiking trail. The choice falls on the lush, predominantly rural area of 

Penha, given its wealth of historical, religious, forestry, agricultural and leisure elements, 

coupled with its proximity to the urban center and, of course its biodiversity and its natural and 

cultural heritage. 

With a territory made up of different landscapes, due to the action of Man, there was a need 

to conduct a field survey of the characteristics of its natural and cultural elements, in order to 

present new, ecologically correct proposals and recommendations for the preservation and 

protection of the environment, as well as to ensure its continuity, thus creating a new offer to 

attract the interest of the users of this trail and further dynamise it. 

As a result of this comprehensive analysis, seven proposals emerged (five of which to be 

implemented in situ), as well as recommendations for their implementation, all of them with an 

environmental, educational, historical and promotional character, culminating in the creation 

of the Turismo Monte da Penha (TMP) brand, which guarantees the quality, prestige, 

commitment and sustainability of Monte da Penha and which will, in the future, reward citizens 

or entities that contribute to good practices such as conservation, protection of nature and 

heritage and low impact in terms of environmental footprint. 
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CAPÍTULO I - O turismo como pilar do desenvolvimento regional  

 

1.1. Os benefícios socioculturais do turismo e a sua contribuição para a 

prosperidade da comunidade  

As comunidades locais beneficiam em muito com o sector turístico, Besculides et al. (2002) 

considera quatro tipos de benefícios neste sector, nomeadamente benefícios pessoais, 

benefícios económicos, benefícios ambientais e benefícios socioculturais. Os primeiros 

estudos tinham como cerne o perfil dos turistas e o impacto dos mesmos nas comunidades. 

Contudo, a partir da década de 90, estes estudos passaram a centrar-se mais nas atitudes 

dos habitantes quanto ao desenvolvimento turístico e no seu papel no impacto turístico.  

Recentemente, os estudos afirmam que as comunidades ao percecionarem positivamente os 

benefícios do turismo reforçam o desenvolvimento de atitudes favoráveis. Este 

desenvolvimento pode ser decisivo, não só para aumentar a satisfação dos turistas, mas 

também para contribuir para a sua fidelização, sendo assim necessária uma adaptação na 

interação entre os turistas e os habitantes das comunidades, trabalhando com as pessoas e 

não para as pessoas (Eusébio e Carneiro, 2010). Quando esta interação ocorre, os impactos 

turísticos são mais facilmente identificados e a comunidade constata o melhoramento da sua 

qualidade da vida. Um outro aspeto a ter em conta é a valorização que o turista dá ao 

património e cultura local, tornando-se assim agentes de divulgação, sensibilização e 

revitalização desse património que de outra forma poderia ficar esquecido ou perdido pela 

força do desenvolvimento moderno (Silva, 2017). 

Cada vez mais o turismo é um complexo fenómeno, onde vários elementos interligados fazem 

com que o sistema funcione como um todo. O turismo depende da oferta, uma vez que nela 

está inserida o que um determinado local tem para oferecer aos turistas, seja os recursos 

naturais, materiais e imateriais, ou o próprio tempo do turista e da sua interação com a 

comunidade local. O turismo é sem dúvida um agente de deslocação de pessoas e um agente 

de troca de hábitos, valores e tradições, no qual as relações entre turistas e residentes vão 

resultar de uma aprendizagem constante e positiva, onde a aceitação e o respeito de ambas 

as partes é fulcral. 
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1.2. O conceito de sustentabilidade aplicado à atividade turística de natureza 

Na década de 80 surgia, pela primeira vez, o conceito de sustentabilidade no Relatório de 

Brundtland elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

criado em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas. Brundtland referia na altura a 

sustentabilidade como: 

“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.” (Relatório de Brundtland, Parte 1, pto 3). 

A partir desse momento, o conceito de sustentabilidade ganha um papel importante na 

sociedade, sendo reconhecido internacionalmente e que acabaria por assentar em 3 pilares 

importantes para um desenvolvimento sustentável: sustentabilidade socialcultural, ambiental 

e económica. A sustentabilidade sociocultural assenta no respeito pelos direitos humanos e a 

igualdade de oportunidades para todos os membros da sociedade. Dedica-se principalmente 

às comunidades locais e só poderá ser alcançada se for valorizado o património cultural e 

histórico, e preservados os costumes locais. Já a sustentabilidade ambiental tem por base a 

utilização das funções e componentes do ecossistema de uma forma inteligente e sustentável, 

dando condições de vida às pessoas e focando-se em princípios, políticas e programas 

sustentáveis, invertendo e evitando a perda de recursos ambientais. Desta forma, a redução 

da perda da biodiversidade, o acesso a água/saneamento e a melhoria dos índices de pobreza 

são o foco de uma sustentabilidade ambiental. A proteção da natureza e a conservação dos 

recursos são as palavras-chave desta componente da sustentabilidade. Tudo isto não pode 

estar de alguma forma dissociado da componente económica da sustentabilidade, sendo que 

o conceito do valor económico vai muito além do lucro obtido, atinge também a vertente social 

e ambiental obrigando a um melhor uso dos recursos humanos. O aumento de receitas 

associado a um aumento da capacidade de empregabilidade local são fatores chave desta 

componente. O conceito de sustentabilidade aplicado à atividade turística consiste numa 

gestão eficaz dos recursos turísticos e integra o desenvolvimento económico, o respeito pelos 

valores ambientais e culturais próprios de cada território. Neste ponto do trabalho de 

dissertação, vale a pena fazer uma breve descrição dos diferentes tipos de turismo associados 

à natureza. 
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1.2.2. Os diferentes tipos de turismo associados à natureza 

A importância dos recursos naturais, paisagísticos e culturais únicos, presentes em 

determinados locais, faz com estes sejam procurados cada vez mais para atividades de 

recreio e lazer, sendo também enriquecedores no sentido da experiência e prazer que o turista 

retira desses momentos, constituindo assim uma nova oferta em destinos turísticos. Exemplo 

disso é Portugal, com uma importante base de partida para o desenvolvimento do ecoturismo, 

uma vez que cerca de 21% do território português é formado por áreas classificadas com 

fortes valores naturais e de biodiversidade, ao nível da fauna, da flora e da qualidade 

paisagística e ambiental (PENT, 2007). 

Quando se fala de turismo de natureza, é impossível não se falar de outras definições de 

turismo que lhe estão associadas, como turismo sustentável ou turismo verde e ecoturismo. 

Saber as diferenças entre elas nem sempre gere concordância (Leal, 2003), temas como o 

desenvolvimento sustentável, turismo em áreas protegidas ou até os próprios impactos que 

daí advêm, vieram ajudar a fortalecer a defesa e o melhoramento destas definições. Como já 

anteriormente mencionado, o Relatório de Brundtland (1987), viria também contribuir 

significativamente para a definição destes conceitos. De seguida será feita uma breve 

descrição destes conceitos. 

Turismo de natureza 

O turismo de natureza baseia-se no contacto das pessoas com a natureza, permitindo 

estabelecer laços afetivos com a mesma e levando a uma consciência ambiental e cultural 

capaz de determinar posturas e atitudes perante o ambiente e a sociedade (Oliveira, 2013). 

Outros autores como Ceballos (1996), por exemplo, define turismo de natureza como “aquele 

que depende do uso dos recursos naturais num estado relativamente pouco desenvolvido… 

mesmo que o uso dos recursos naturais por parte do turista, não seja o mais inteligente ou 

sustentável”. Já o Turismo de Portugal (2006) refere num estudo, pela THR (Asesores en 

Turismo Hotelería y Recreación), que a definição de turismo de natureza tem como principal 

motivação o “viver experiências de grande valor simbólico, interagir e usufruir da natureza… 

através de atividades desportivas, contemplação da natureza e atividades de interesse 

especial”.  
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Turismo sustentável ou um turismo verde 

As bases de um turismo sustentável assentam em valores como a responsabilidade, o 

respeito, a não destruição do ambiente, os ideais e aquilo que se pretende alcançar, 

respeitando ainda a cultura local contribuindo para a sua economia. 

Com o turismo a aumentar, há necessidade de reconhecer a existência de vários recursos 

importantes e a necessidade de os preservar como, por exemplo, a água, a fauna ou flora. 

Desta forma, os futuros visitantes/turistas podem usufruir desses recursos e dos locais, além 

de permitir que as pessoas que lá vivem usufruam de uma vida saudável e tranquila. É 

necessário então apostar na proteção do meio ambiente, da vida selvagem e dos locais, 

melhorando os destinos turísticos, com os mesmos a assumirem a responsabilidade pelas 

ações causadas pelos turistas e o turismo. 

Um ambiente cuidado e protegido, através de ações ecologicamente corretas, viavelmente 

económicas e justas, garante benefícios para o ambiente, assegurando a sua continuidade e 

crescimento, garantindo ao mesmo tempo a sua proteção e consciencialização por parte do 

visitante/turista. Teremos assim a oportunidade de escolher um turismo responsável, com o 

aproveitamento do meio ambiente e a preservação da beleza natural de um dado local 

constituindo uma mais-valia. 

Cabe a todos sem exceção ter consciência e uma visão alargada sobre este tipo de turismo, 

bem como do seu desenvolvimento e implementação, para que os destinos turísticos não 

percam a sua atratividade devido aos impactos negativos, colocando em risco a sua 

continuidade. 

Ecoturismo 

Nos últimos 30 anos foram surgindo diferentes definições de ecoturismo, Cebbalos, em 1987, 

define ecoturismo como “Ecoturismo é viajar de uma forma ambientalmente responsável em 

áreas naturais conservadas e pouco perturbadas, com o objetivo específico de estudar, 

admirar e apreciar a paisagem, a sua fauna e flora, assim como observar tipos de 

manifestações culturais (do passado e do presente), encontrados neste local.”. Outras 

definições foram surgindo levando a um melhoramento e enriquecimento deste conceito, mas 

mantendo os princípios fundadores. Em 1990, The International Ecotourism Society definiu 

ecoturismo como um “turismo responsável em áreas naturais que preserva o ambiente e 

melhora o bem-estar da população local” (TIES 2011). Já segundo Ross e Wall (1999) o 

ecoturismo “deve funcionar sob a premissa de que os recursos naturais são finitos e que a 

sua valorização e proteção pode ser fomentada através da geração de receitas, da educação 
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ambiental e da participação da população local” (Oliveira, 2013). Ramos, em 1997, descreveu 

o ecoturismo como uma ação desenvolvida quase de forma obrigatória no espaço que todos 

reconhecemos como espaço rural, ou seja, zonas que muitas vezes apresentam paisagens 

únicas que, devido à ocupação humana relativamente pouco intensa, conservam os seus 

valores naturais e culturais. O mesmo autor refere ainda que estas zonas constituem, por 

vezes, áreas de elevada vulnerabilidade socioeconómica, quer pela desertificação 

populacional, quer pela debilidade da sua atividade produtiva. 

Todos eles concordam, de uma forma geral, que o turismo sustentável tem as suas 

características e objetivos específicos que assentam nos seguintes pontos: 

  

 Desenvolve-se em áreas naturais, pouco ou nada humanizadas, e em alguns 

casos em espaços naturais protegidos; 

 Baseia-se na capacidade de admirar, analisar e desfrutar de espaços com 

valores naturais e culturais;  

 Depende da utilização dos recursos naturais, incluindo a topografia, paisagem, 

recursos hídricos, vegetação e fauna, assim como do património cultural 

inerente a essas áreas; 

 É conduzido com critérios de mínimo impacto e funciona como uma ferramenta 

de proteção e conservação ambiental e cultural, onde o ecoturista e o operador 

de ecoturismo podem apoiar a investigação, programas e monitorização 

cumprindo as regras de conduta e boas práticas ambientais; 

 Promove a valorização e conservação dos recursos naturais através da 

educação e interpretação ambiental onde são proporcionadas informações 

sobre o ambiente natural, a cultura local e o património cultural, incentivando a 

alterações no comportamento ambiental dos turistas;  

 A educação ambiental procura promover atitudes e posturas comportamentais 

para uma utilização mais responsável dos recursos existentes. A interpretação 

ambiental, ao mesmo tempo que enriquece a qualidade da experiência do 

ecoturista, também promove a conservação, uma vez que minimiza a 

possibilidade de comportamentos inadequados por parte dos ecoturistas; 

 É considerado uma ferramenta útil ao desenvolvimento das comunidades 

locais, capaz de desenvolver economicamente a região e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida das populações (adp., Oliveira, 2013). 
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Pela peculiaridade que o ecoturismo comporta, podemos considerá-lo como um importante 

elo para o desenvolvimento destas áreas, pois permite a dinamização das atividades 

tradicionais existentes, o aumento da oferta da economia local, a melhoria das infraestruturas, 

a criação de postos de trabalho que levam a uma maior fixação da população, e o 

melhoramento da sua qualidade de vida, além de ter um caracter educativo passando ao 

turista conhecimento não convencional. É também considerado a ponte de ligação entre dois 

mundos distintos, o urbano e o rural, sendo importante potenciar o desenvolvimento 

económico do país e das suas zonas mais desfavorecidas, tirando assim partido dos recursos 

naturais, patrimoniais e culturais, na perspetiva do desenvolvimento sustentável (Oliveira, 

2013). 

1.2.3. O pedestrianismo como forma de turismo  

A prática de participar em passeios a pé já é antiga como descrita na História. Os primeiros 

percursos terão surgido como consequência dos primeiros movimentos migratórios dos 

herbívoros, tendo o homem começado a estabelecê-los para diversos fins, com destaque para 

a procura de alimentos, peregrinações religiosas, comércio e guerra. 

Abordando a questão em contexto de organização de um passeio a pé, devemos recuar até 

ao século XVIII e apontar Inglaterra como pioneira, onde famílias da realeza usavam estes 

passeios para se encontrarem e disfrutarem do que o passeio pela natureza lhes trazia. 

Prática esta, que se foi estendo pela Europa em países como a França, Alemanha, Áustria e 

Polónia, chegando ainda a países escandinavos. No pós-guerra, entre o fim da década de 40 

e princípio da década de 50, a França começava a implementar os primeiros percursos 

pedestres, tendência que só viria a ser implementada em Portugal a partir da década de 80. 

Segundo Tovar e Carvalho (2013), citando Gonçalves (2002), o primeiro percurso implantado 

e homologado em território nacional foi em 1997, sendo a homologação promovida pelo 

CIMO-Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação. Tratava-se do PR1 “Rota da Serra”, em 

Grândola, um percurso circular de 17 km.  

Tal como em outros países, o objetivo dos percursos pedestres passa por disfrutar do meio 

ambiente e no que nele se encontra, criando muitas vezes ligações entre o meio urbano e o 

rural, tornando mais rápida e fácil a ligação entre eles. É um meio de ligação entre o praticante, 

as populações, as paisagens, a história e a cultura. Por outro lado, poderá ajudar à promoção 

e ao desenvolvimento social e económico, bem como à diminuição da desertificação humana, 

criando mais serviços e oferta, como alojamento rural, turismo de habitação, hotelaria, 

restauração e ainda promovendo a conservação e o respeito pelo ambiente. 
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Esta atividade conta com cada vez mais adeptos e praticantes (Tovar e Carvalho, 2010) que 

procuram nestes caminhos, sejam eles de meio rural ou urbano, o contacto com a natureza, 

o ambiente, a descoberta, a prática desportiva (Rocha, 2014), além de aspetos turísticos e 

culturais. 

Estes trilhos ou rotas são fundamentais na consolidação da dinamização do turismo local, 

uma vez que são o elo de ligação entre cultura, tradição e costumes. O praticante durante a 

sua caminhada retira prazer, descoberta e aprendizagem, contribuindo assim para a melhoria 

do crescimento local onde aquele meio se insere. As pessoas associam também ao 

pedestrianismo uma atividade física e de lazer de baixo custo. Esta atividade pode ser feita 

por todo o tipo de pessoas com diferentes faixas etárias, aumentando assim a sua 

popularidade e adesão, ao mesmo tempo que o local onde procuram fazer esta atividade fica 

favorecido, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável (Rocha, 2014). Assim 

sendo, o pedestrianismo não é só visto como um desporto, mas também como uma atividade 

turística para as localidades onde se insere (Kouchner e Lyard, 2001). 

Classificação e implementação dos percursos pedestres 

Segundo os autores Tovar e Carvalho (2013), os percursos podem ser classificados tendo em 

conta a sua função, forma, grau de dificuldade, recursos usados na interpretação ambiental e 

a extensão. Os percursos de curta distância apresentam carácter recreativo e educativo, com 

iniciativas visando a interpretação do ambiente natural. Por outro lado, os de longa distância 

apresentam o mesmo carácter e iniciativas e possibilitam a ligação entre povoações, cidades 

ou até países. 

Existem vários tipos de formas nos percursos, no entanto, destacam-se duas categorias: 

linear (aberto), onde o ponto de partida é diferente do ponto de chegada, e circular (fechado), 

onde o ponto de partida e de chegada são coincidentes (Fig. 1). 

 

Fig. 1 - (A) Esquema de percurso linear (aberto); (B) Esquema de percurso circular (fechado). 

Autor: Teófilo Braga (2007), fonte: Pedestrianismo e Percursos Pedestres. 
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Podem ainda enumerar-se outras configurações de percursos além das indicadas, atendendo 

à forma do seu traçado tais como: anéis contíguos, anéis satélites, em oito ou em labirinto. 

Quanto à extensão, existem dois tipos de percursos: Pequena Rota (PR) e Grande Rota (GR). 

A grande diferença entre os dois é o número de quilómetros a percorrer em extensão aliada 

a um trajeto curto de uma só jornada, com um máximo de 30km de extensão para o PR e 

distância superiores a 30km para o GR, que por vezes podem unir povoações, cidades ou 

mesmo países. 

A sinalética utilizada no território português para balizar percursos pedestres de grande ou 

pequena rota (Fig. 2) utiliza duas cores: o branco e o amarelo. A cor branca no GR é 

substituída por amarelo no PR, sendo internacionalmente reconhecidas e aceites. O que 

existe são semelhanças entre as marcas utilizadas pelos países da Europa do sul, como é o 

caso da Espanha, França, entre outros (FCMP, 2018). 

  

 

Fig. 2 - Marcas usadas nas Pequenas Rotas (PR) e nas Grandes Rotas (GR).  

Fonte: FCMP. 
 

Ainda dentro das rotas, a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) 

considera como Percurso Local (PL) aquele cuja totalidade ou mais de metade do trajeto 

decorre em ambiente urbano, e Grande Rota Transeuropeia uma Grande Rota que atravessa 

vários países europeus. 

Segundo Rocha (2014) e Braga (2007), citando Jumping (1997), o grau de dificuldade pode 

variar consoante a pessoa, a sua condição física e a dificuldade do percurso, não sendo fácil 

por isso chegar a um consenso sobre a dificuldade em cada percurso. No entanto, existem 
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outros fatores que condicionam o grau de dificuldade de um determinado percurso, tais como: 

a extensão, o desnível, o tipo de terreno, a duração e até mesmo o clima. Por norma, a 

dificuldade é apresentada em três níveis: fácil, médio e difícil. 

Os percursos podem ser executados de duas formas: de forma profissional com recurso a um 

guia, que com o conhecimento e experiência pessoal pode garantir o sucesso da caminhada, 

adequando o percurso/trilho a uma pessoa ou a um grupo. A outra forma passa por ser o 

próprio visitante a executar o percurso, usando apenas a ajuda de todos os recursos visuais 

e gráficos que se encontram à disposição ao longo do percurso e podendo optar livremente a 

direção que quer tomar.  

1.2.4. O sentido da experiência para o turista 

O resultado de passar ou vivenciar situações que proporcionam diversos benefícios, tais como 

emocionais, comportamentais, cognitivos e de bem-estar, são muitas vezes considerados 

pelo ser humano como um paradigma económico e social a atingir. Estas situações têm uma 

grande procura nas áreas de lazer e turismo, pois outro género de experiências são 

procuradas e não têm preço ou valor no mercado. Contudo, são essenciais para a captação 

do turista, tais como a natureza, a paisagem, o património natural e cultural, a hospitalidade, 

entre outras. Importa pois, que a experiência vivida marque o turista de uma forma única e 

memorável, em que as suas expectativas são atingidas ou muitas vezes ultrapassadas. 

O turista pretende com uma determinada experiência viver algo que não consegue no 

ambiente do seu dia-a-dia, sendo esta uma forma de fugir ao quotidiano e à monotonia, 

usufruindo também de um aumento do conhecimento e da procura de novos lugares e 

culturas.  

Cada vez mais aumenta a procura de experiências em contexto rural, devido à proximidade 

da natureza, às imensas atividades de lazer, recreativas e desportivas ao ar livre que podem 

ser praticadas. A tranquilidade com a possibilidade de relaxar, os convívios de família e 

amigos em ambientes diferentes, a busca de relações e conhecimento com “as gentes do 

campo” e ter um melhor bem-estar físico e intelectual, bem como uma maior consciência e 

interesse pela natureza e ambiente são experiências que o turista pretende vivenciar 

(Kastenholz, E. et al 2014). 

Depois de uma experiência desse nível, Kastenholz (2002) refere que o meio rural é visto 

como um símbolo de identidade nacional, onde existe uma relação intrínseca entre costumes 

e tradições que resistem à modernização, isto deve-se às fortes raízes tradicionais aliadas a 

um património cultural incluído na paisagem. Por outro lado, o meio rural é também 
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responsável pela conservação do património natural ao contribuir para o seu equilíbrio e 

proteção, consciencializando cada vez mais a dita “sociedade urbana”, implicando mudanças 

no estilo de vida, na economia e na política para que haja uma melhor preservação do 

património, levando também a que as comunidades rurais sejam mais valorizadas e 

reconhecidas. 

Para que a integridade destes espaços em meio rural se mantenham minimamente 

inalteradas e para minimizar o impacto do turista (e da sua pegada), dá-se preferência ao uso 

de caminhos, trilhos, passagens, caminhos medievais ou estradas romanas que já existam. 

Deste modo, não só se mantém a naturalidade do espaço, bem como o turista usufrui de uma 

experiência única apenas moldada e alterada pelo tempo e clima. 

 

CAPÍTULO II - O turismo na cidade de Guimarães  

2.1. A cidade de Guimarães 

Guimarães é uma cidade localizada a norte (NUT II) no Vale do Ave (NUT III), no noroeste de 

Portugal e, atualmente, constitui uma das mais importantes cidades em todo esse território, 

logo a seguir ao Porto, Vila Nova de Gaia e Braga. Com uma área total de 24.232ha, 

distribuída por 69 freguesias, caracteriza-se por uma paisagem bastante compartimentada 

alternando entre zonas de vale, zonas de serra e uma rede hidrográfica abundante e bastante 

encaixada na paisagem. Está limitada a norte e noroeste pelos concelhos de Póvoa de 

Lanhoso e Braga, a sudoeste por Santo Tirso, a sul e sudoeste por Felgueiras e Vizela, a 

nascente pelo concelho de Fafe e a poente por Vila Nova de Famalicão, respetivamente. 

(CMG, TUR GMR).  

O perímetro urbano é composto por uma população de 52.182 habitantes, distribuídos por 

uma área correspondente a 23,5 km² em cerca de 20 freguesias e obtendo assim uma 

densidade populacional de 2.223.9 hab/km² (Censos 2011).  

A cidade conhecida como “Cidade Berço da Nação”, onde nasceu o primeiro Rei de Portugal, 

D. Afonso Henriques, revelou nas últimas décadas um aumento sustentável da população, 

colocando-a, desta forma, no papel de uma das cidades mais jovens do norte do país. Além 

destes fatores, Guimarães destaca-se ainda pelo seu triunfo como cidade anfitriã da Capital 

Europeia da Cultura em 2012 (já mencionado) e o reconhecimento do seu centro histórico 

como Património Mundial para a Unesco em 2001 (Ribeiro et. al, 2012). 
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2.1.1. Caracterização biofísica 

Do ponto de vista biofísico, trata-se de uma cidade inserida numa região com forte influência 

atlântica, traduzindo-se num clima de temperaturas amenas, com pequenas amplitudes 

térmicas e forte pluviosidade média, onde os invernos são frescos e os verões moderados a 

quentes. Guimarães apresenta 17% do seu território exposto a Norte, 26.5% exposto a Sul, 

27.3% exposto a Oeste e 22.2% exposto a Este. Relativamente às áreas com inclinação 

inferior a 7% (áreas planas), correspondendo a 21.4% do concelho, verificam-se aí todas as 

exposições (PDM). Hidrograficamente, Guimarães encontra-se na bacia hidrográfica do Ave, 

sendo limitada a norte pela bacia do Cávado, a leste pela bacia do Douro e a sul pelas bacias 

do Leça e do Douro, possuindo uma área total de 1390 km².  

O Rio Ave tem um troço de 100 km, entre a nascente na serra da Cabreira e a foz em Vila do 

Conde, a sua passagem por diversas zonas de montes e serras influenciam a forte 

precipitação pelo qual esta zona é conhecida, tornado o clima húmido e tendo uma grande 

importância para as linhas de água com mais relevância do Ave, que são o rio Ave, rio Vizela, 

rio Selho, ribeira de Santa Luzia e ribeira de Costa/Couros. O terreno deste concelho por 

norma apresenta declives acima dos 7%, aliás esta percentagem é a que ocupa grande parte 

da região do concelho de Guimarães (26.5%). Declives acima dos 25% representam quase a 

outra metade do concelho, ficando as restantes áreas entre os 15-25% (25,7%), e por fim 

áreas de menores declives (abaixo dos 7%) que diz respeito a zonas mais planas. Comprova-

se que nas áreas do concelho com maior altitude predominam declives mais acentuados, 

geralmente superiores a 15%, em contrapartida nas áreas de menor altitude prevalecem 

declives menos acentuados e mais suaves. (PDM-IGGmr). 

2.1.2. As unidades de paisagem do concelho de Guimarães 

Com um território constituído por diferentes paisagens pela influência do Homem, fazem parte 

da sua constituição quatro unidades morfológicas distintas: a floresta, matas, áreas agrícolas 

e áreas urbanizadas. A partir dos elementos biofísicos, altitude, morfologia do relevo e rede 

hidrográfica principal foram definidas três unidades de paisagem diferentes no concelho:  

Terras altas 

Com altitudes superiores a 300m, onde as povoações se encontram compactadas e onde se 

encontra a floresta de crescimento mais acelerado, substituindo o pinheiro. A floresta mista 

encontra-se mais em zonas de encosta, sendo composta maioritariamente por pinheiro e 

eucalipto, já a floresta caducifólia é composta por carvalho-negral (Quercus pyrenaica) e 

carvalho-alvarinho (Quercus robur). 
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Terras de transição  

Situadas em altitudes entre os 150-300m, fazem a transição entre as terras baixas e as terras 

altas. Facilmente aqui encontramos alguma da zona urbana e industrial, ficando a altitude 

mais elevada apenas com os maciços rochosos, floresta e matos. 

Terras baixas do Vale do Ave 

Encontram-se a altitudes abaixo dos 150m, compostas por áreas agrícolas que 

compartimentam a paisagem e se alongam em áreas planas, mas que ao mesmo tempo criam 

uma paisagem mista com a junção da realidade urbana, indo ao encontro das áreas limítrofes 

do concelho. Numa orla mais montanhosa e florestal é de salientar a existência do maciço 

rochoso (granito) conhecido pelo monte da Penha. Este monte destaca-se pela sua altitude, 

de 613m, e por outros pequenos afloramentos de xisto. Podemos ainda encontrar o rio Ave 

rodeado de vegetação ripícola e palustre (PDM-IGGmr). 

2.2. O turismo em Guimarães 

A partir de 2001, com a nomeação do centro histórico de Guimarães como Património Mundial 

por parte da Unesco, o potencial turístico e a escolha como destino turístico traduziram-se 

numa maior captação de visitantes (Ribeiro et. al, 2012). Com o crescimento do fluxo de 

turistas no distrito de Guimarães, quer nas ruas do grande centro, quer nos seus arredores 

onde se encontram lugares por descobrir, a economia local só tem a ganhar inúmeras 

vantagens, como o aumento de postos de trabalho, a diminuição entre sazonalidades e o 

melhoramento do sector turístico. Tendo em consideração que gradualmente cada vez mais 

cidadãos vivem em ambientes urbanos, torna-se essencial enfrentar os desafios que fazem 

frente à sustentabilidade dos mais diversos tipos de cidades (Martins e Nunes, 2016). 

Tudo isto aliado à construção e à oferta de novas experiências, exigia-se que a comunidade 

vimaranense estivesse envolvida “com uma forte consciência cívica e ecológica de todos 

contando também com os mais jovens, para proteção do património natural como um bem 

comum, sem que nenhum interesse particular se sobreponha.” (Eco-Revista - Guimarães Mais 

Verde, Domingos Bragança Presidente da CMG). 

Desta maneira, os seus agentes tornam-se mais competitivos, inovadores e criadores de 

marcas para que o produto final seja assumido de uma forma diferenciada pelo turista, em 

que o mesmo o considera de elevado valor. Sendo Guimarães portadora de grande riqueza 

paisagística, cultural e patrimonial, encontrou-se aqui uma janela de oportunidades que foi 

valorizada não só a nível local, mas também nacional e internacional.  
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Consequentemente, houve um aumento da atração turística e do reconhecimento público que 

ao ser articulado com as entidades ligadas ao turismo em Portugal, conhecidas pelo apoio ao 

desenvolvimento de programas, inclusão de novas empresas, apoio a escolas de Hotelaria e 

Turismo, bem como na criação de novas iniciativas, certamente ajudaram a construir 

atividades e serviços inovadores, cruzando elementos culturais, educativos e de lazer que 

assumiram uma maior relevância, além de novos formatos de turismo e novos nichos no 

mercado. 

O constante crescimento e a valorização da cidade de Guimarães a nível turístico levou, 

inevitavelmente, a um aumento de estudos e análises que visaram avaliar os impactos 

turísticos e perceber o que motiva o turista a visitar esta cidade, a traçar o seu perfil, a avaliar 

a evolução das necessidades e a satisfação das expectativas na procura turística de 

Guimarães (Marques, 2016). Cadima, et al. (2012), efetuaram mais de uma centena de 

entrevistas utilizando as informações recolhidas nos postos de informação, nas principais 

unidades de alojamento e nos principais equipamentos culturais, determinando assim que 

Guimarães é o terceiro destino de eleição do turista que visita a zona Norte. Porém, 

referenciado como o primeiro destino de escolha para visita da região composta pelo eixo 

Porto-Guimarães-Braga.  

A escolha principal sobre Guimarães como cidade a visitar é, em grande parte, devido ao facto 

de ser um destino classificado como Património Mundial, seguido do interesse gastronómico 

que a região proporciona, bem como o galardão de CEC (2012), sem esquecer o património 

arquitetónico e as atividades culturais que destacam a cidade, não só em Portugal mas 

também no estrangeiro. Estas escolhas ficam fundamentadas, como o mesmo estudo indica, 

com a satisfação que a visita proporcionou ao turista, de tal forma que o mesmo indicaria 

Guimarães como ponto a visitar sem qualquer reserva (39%) e tendo como indicador de 

satisfação geral a não obtenção de respostas não recomendação de uma visita (0%), como o 

seguinte gráfico demonstra. 

2.2.1. As perceções dos visitantes  

Foram abordadas as perceções dos visitantes, uma vez que “é o consumidor que valida o 

valor de produtos e serviços oferecidos, sendo necessário identificar e entender as perceções, 

emoções, motivos, atributos e associações que o consumidor constrói e possui sobre um 

determinado destino” (Marques, 2016), neste caso a cidade de Guimarães. Foram colocadas 

15 afirmações (Quadro 1) sobre atributos da cidade à consideração dos entrevistados, sendo-

lhes solicitada o seu grau de concordância/discordância numa escala de 1 a 5 (TUR GMR, 

2016), dando importância nesta parte do trabalho a cinco delas (Fig. 3) que obtiveram o maior 
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grau de concordância (percentagem mais elevada), fosse no nível 4 ou 5 (sem a soma destes 

dois níveis) da entrevista, sendo visto como indicadores muito positivos para escolha de 

Guimarães como destino turístico. 

 

Quadro 1 - Atributos da cidade de Guimarães à consideração dos entrevistados (acordo/desacordo).  

Fonte: Turismo de Gmr (adp.).

 

Como é possível observar na figura 3, quando as percentagens das respostas relativamente 

à concordância ou discordância das afirmações nos níveis 4 e 5 são somadas, o valor obtido 

permite avaliar a perceção dos entrevistados relativamente a algumas características do 

destino Guimarães. 

(1 completo desacordo e 5 completo acordo) 1 2 3 4 5 n/s 

       

Relevante património artístico e arquitetónico  0% 0% 7% 50% 37% 6% 

Boa gastronomia 0% 0% 7% 43% 34% 16% 

Cidade hospitaleira 0% 0% 7% 38% 52% 3% 

Boa recuperação do centro histórico 0% 0% 8% 39% 40% 13% 

Boas oportunidades para compras 0% 1% 8% 25% 9% 57% 

Ligação à origem da nacionalidade Portuguesa 0% 1% 16% 27% 22% 34% 

Cidade segura 0% 0% 8% 43% 37% 12% 

Boa oferta de animação em termos de 

quantidade 

0% 3% 12% 20% 14% 51% 

Boa oferta de animação em termos de qualidade 0% 0% 5% 27% 15% 53% 

Variedade e qualidade do comércio 0% 0% 9% 36% 13% 42% 

Variedade e qualidade de restaurantes, bares e 

cafés 

0% 0% 9% 46% 23% 22% 

Boa sinalização e informação turística 2% 9% 18% 39% 19% 13% 

Boa divulgação dos eventos culturais 0% 4% 22% 31% 11% 32% 

Boa qualidade/preço dos serviços prestados 0% 0% 15% 49% 14% 22% 

Limpeza e higiene dos locais visitados 0% 2% 8% 35% 47% 8% 
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Através da análise das respostas da Guimarães Turismo, ainda podemos identificar quais os 

temas que são identificados ou não com o destino, quais os mais valorizados e identificados 

pelos entrevistados e que se passam a descrever de seguida.  

 

Fig. 3 - Atributos que influenciam as motivações, o processo de escolha e compra do destino 

Guimarães.  Fonte: Turismo de Gmr (adp). 

 

Cidade hospitaleira 

A hospitalidade dos vimaranenses é confirmada numa percentagem de respostas de 

concordância de 90% (nível 4+5), com 52% afirmando total concordância. Neste caso, apenas 

3% respondeu “não sabe”, o que demonstra que é um tema que não é indiferente à maioria 

dos entrevistados. 

Relevante património artístico e arquitetónico 

Nesta questão, 87% (nível 4+5) dos entrevistados revelaram estar “de acordo”, sendo que 

destes 37% revelaram estar “completamente de acordo”. Nesta questão, apenas 6% dos 

entrevistados respondeu “não sabe”, demonstrando que é um tema que não passa 

despercebido aos entrevistados. 
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Limpeza e higiene dos locais visitados 

A limpeza e higiene dos espaços visitados são um fator percebido de forma positiva pelos 

visitantes. No total, 82% (nível 4+5) referem a limpeza e higiene de forma muito positiva, 

sendo que destes 47% referem a “máxima concordância”. Apenas 8% não emite opinião, o 

que demonstra a forte perceção deste atributo. 

Cidade segura 

Esta é também uma das afirmações que merece maior concordância, com 80% (nível 4+5) 

dos entrevistados a responder afirmativamente. Neste caso, 37% indicam “concordar 

totalmente” com a afirmação. Apenas 12% dos entrevistados “não tem opinião” sobre este 

tema. 

Boa recuperação do centro histórico 

A requalificação do Centro Histórico de Guimarães, reconhecido pela UNESCO, mostra-se 

como um dos principais atributos percebidos por quem visita o destino tendo a “concordância” 

de 79% (nível 4+5) dos entrevistados, com uma referência de “total concordância” de 40%. 

Toda esta capacidade estratégica foi indispensável para um bom aproveitamento dos 

recursos existentes na região, quer do património natural, quer do património cultural. 

Também a participação e envolvimento dos cidadãos foram fundamentais para o sucesso de 

tal ambição (Martins e Nunes, 2016). 

Guimarães é conhecida mundialmente pela Cultura, Património e Identidade única, 

encontrando-se num momento de mudança ao caminhar na direção a uma nova era 

sustentável que se encontra em grande desenvolvimento (Eco-Revista - Guimarães Mais 

Verde, Munasinghe, 2017), nesse sentido, tornou-se imperativo trabalhar na sustentabilidade.  

 

CAPÍTULO III - O prémio Capital Verde Europeia (CVE) e as bases para a sua 

fundamentação 

As grandes áreas urbanas surgem como a origem de muitos desafios ambientais que 

enfrentamos atualmente. Na Europa, dois em cada três cidadãos vivem em cidades, 

concentrando assim grande parte dos habitantes em grandes aglomerados populacionais.  
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Em 2006, a Comissão Europeia (CE), em conjunto com a Associação das cidades da Estónia, 

de modo a resolver os problemas gerados pela urbanização e com base no resultado de uma 

iniciativa levada a cabo entre 15 cidades europeias (Talin, Helsínquia, Riga, Vilnius, Berlim, 

Varsóvia, Madrid, Ljubljana, Praga, Viena, Kiel, Kotka, Dartford, Tartu e Glasgow), decidiu 

criar uma ferramenta de política única, o European Green Capital Award (EGCA), conhecida 

em Portugal como Capital Verde Europeia (CVE). Um prémio que consiste em recompensar 

as cidades que estabelecem normas/diretivas de forma a atingirem altos padrões ambientais, 

comprometendo-se a um maior melhoramento ambiental e desenvolvimento sustentável, para 

que desta forma possam ser modelo de inspiração para outras cidades (EC – Environment, 

European Green Capital, adp.). 

3.1. Os indicadores para uma candidatura a Capital Verde Europeia 

O processo de candidatura foca, essencialmente, 12 áreas ambientais, designadas por 

Indicadores Ambientais (IA), são elas: 

 Alterações climáticas: mitigação e adaptação; 

 Áreas urbanas verdes incorporando uso sustentável do solo; 

 Desempenho energético; 

 Eco inovação e emprego sustentável; 

 Gestão ambiental integrada; 

 Gestão de água; 

 Natureza e biodiversidade; 

 Produção e gestão de resíduos sólidos; 

 Qualidade do ambiente acústico; 

 Qualidade do ar ambiente; 

 Transporte local; 

 Tratamento de águas residuais. 

 

Tendo em conta a proposta que se apresenta no fim deste trabalho, há dois pontos que melhor 

se relacionam com o objeto do projeto, são eles o transporte local existente (vias de 

comunicação), que faz a ligação entre o meio urbano e meio rural da serra da Penha, e a 

natureza e biodiversidade que nela encontramos. 
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3.2. A importância de uma candidatura a Capital Verde Europeia 

Apesar de ser um prémio ganho, na maioria das vezes, por cidades mais a norte da Europa, 

pois são cidades consideradas como referência global quando se fala de sustentabilidade, as 

cidades mais a sul têm demonstrado a capacidade de realizar projetos de qualidade, mesmo 

quando o investimento é menor quando comparado com outras cidades. Contudo, possuem 

soluções à medida das características e necessidades dos seus problemas aquando de uma 

candidatura (Mendes, 2017). 

 As cidades selecionadas até à data como CVE (Quadro 2), tornam-se com o passar do tempo 

cada vez mais merecedoras de notoriedade e admiração. Numa era fortemente demarcada 

pela problemática das alterações climáticas, surge, inevitavelmente, um aumento exponencial 

da consciencialização cívica quanto à importância comunitária necessária para fazer a 

diferença.  

Quadro 2 - Lista de cidades vencedoras da CVE, cidades mais a norte da Europa assinaladas a  

verde, cidades mais a sul da Europa assinaladas a amarelo.  

Fonte: http://ec.europa.eu (adp.). 

 

Cidade País Ano 

Estocolmo Suécia 2010 

Hamburgo Alemanha 2011 

Vitoria - Gasteiz Espanha 2012 

Nantes França 2013 

Copenhaga Dinamarca 2014 

Bristol Reino Unido 2015 

Ljubljana Eslovénia 2016 

Essen Alemanha 2017 

Nijmegen Holanda 2018 

Oslo Noruega 2019 

Lisboa Portugal 2020 

 

 

3.3. Benefícios de uma candidatura a Capital Verde Europeia 

O estatuto de CVE traz inúmeros benefícios que perduram muito além do ano de detenção do 

título, nomeadamente: 
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 Aumento do turismo; 

 Cobertura mediática internacional positiva no valor de milhões de euros; 

 Aumento da projeção internacional, do trabalho em rede e do estabelecimento 

de novas alianças; 

 Novos empregos – uma Capital Verde é mais atrativa para investidores 

estrangeiros; 

 Maior ênfase em projetos ambientais através de patrocínios e subvenções; 

 Orgulho entre os cidadãos; 

 Impulso para continuar a melhorar a sustentabilidade ambiental; 

 A Rede Europeia Capital Verde. 

 

Nesse sentido, o município de Guimarães e toda a comunidade vimaranense trabalhou nos 

últimos anos para atingir a meta deste galardão. Este, por sua vez, foi o impulsionador do 

caminho a percorrer para esta candidatura, que visa atingir um conjunto de objetivos voltados 

para a relação direta entre ambiente e sustentabilidade, juntando assim a sua vertente 

histórica, industrial e cultural. Estas preocupações de sustentabilidade vêm trazer também um 

novo foco à cidade, fazendo com que Guimarães invista em vários domínios, permitindo 

desenvolver novas estratégias, iniciativas e soluções para a proteção dos recursos naturais e 

da biodiversidade. 

 

3.4. A dimensão cultural como o 4º pilar para o desenvolvimento sustentável e 

o seu papel nos processos de candidatura das cidades distinguidas com o 

título CVE  

A cultura, é sem dúvida, a base onde as sociedades se apoiam para produzir e gerir os 

recursos existentes, além de relacionar diferentes áreas da natureza (Ex: flora, fauna, 

património natural) numa visão para além do presente que obriga a um trabalho com um 

sentido de sustentabilidade. Como já referido anteriormente, esta visão mais alargada surgiria 

na década de 80 com o Relatório de Bruntland – “Our common future” (1987) que tinha como 

base 3 pilares, a sustentabilidade económica, social e ambiental. Esta base seria fundamental 

para um desenvolvimento multidimensional, ao abranger não só a nível local, regional e 

nacional, mas atingindo também um patamar global (Martins e Nunes, 2016). Este próprio 

desenvolvimento daria origem a novas políticas e programas, nas quais a dimensão cultural 

seria incluída em diversas iniciativas políticas europeias, das quais se destacam as seguintes: 
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 Convenção da Biodiversidade (1992); 

 Tratado Europeu de Maastrich (1993); 

 Convenção para a salvaguarda do Património cultural imaterial (Unesco 2001); 

 Green Paper on Territorial Cohesion (Comissão Europeia 2008); 

 Prémio de Capital Europeia Verde (Comissão Europeia 2010). 

Para a avaliação totalitária das cidades candidatas, a Comissão Europeia utiliza critérios de 

avaliação abrangente, onde a participação dos cidadãos é vista como um contributo direto à 

coesão, diversificação e extensão cultural da melhoria do ambiente e da qualidade de vida 

nas cidades. A dimensão cultural é, portanto, considerada como um ponto de referência no 

desenvolvimento sustentável, sendo avaliada conjuntamente com todas as 12 áreas 

ambientais, designadas anteriormente por indicadores ambientais. A cultura nas sociedades 

surge como um impulso para as suas práticas, conhecimentos e o modo como gerem os seus 

recursos, sendo necessária uma avaliação e um entendimento entre a relação da cultura com 

o ambiente para que esta relação permita a criação de um desenvolvimento sustentável. 

Na escolha de uma cidade para CVE, a sustentabilidade cultural enaltece o seu valor ao deter 

um papel intrínseco na análise dos processos de candidatura das cidades, este papel assenta, 

sobretudo, na evolução existente em distintos pontos fundamentais como o conhecimento 

ecológico, a gestão de diversas práticas tradicionais, as diferentes noções de cultura local e 

a aceitação da diversidade individual e social. Para avaliar o papel da dimensão cultural na 

atribuição do CVE a uma nova cidade, neste caso Guimarães, foi necessário analisar os 

processos de candidatura das oito cidades vencedoras até esta data, Estocolmo (2010), 

Hamburgo (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Copenhaga (2014), Bristol (2015), 

Liubliana (2016), Essen (2017), no que se relaciona com os 12 IA (Martins e Nunes, 2016). 

 

Apesar dos indicadores ambientais (IA) não refletirem diretamente o âmbito da dimensão 

cultural, é possível através deles obter informações consideráveis em todos os processos de 

submissão de candidaturas. A dimensão cultural pode não representar um fator decisivo na 

avaliação das candidaturas, porém, todo o contexto sociocultural das cidades é considerado, 

pois é do interesse das políticas europeias que se forme um pensamento coletivo e 

participativo que vise a mudança comportamental e ideológica de uma cidade e da sociedade. 

 

Esta evolução permite que os objetivos das políticas ambientais e do desenvolvimento 

sustentável sejam alcançados, uma vez que em alguns IA se denota a vertente cultural 

presente, nomeadamente: 
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IA 3 - Áreas urbanas verdes incorporando uso sustentável do solo - onde se destaca a 

elaboração de projetos e ações de cariz natural nas zonas verdes e urbanas, onde se incentiva 

a participação ativa do cidadão nas atividades e também no seu desenvolvimento. 

IA 4 - Natureza e biodiversidade – valorizando as heranças naturais e culturais, transformando 

e remodelando áreas urbanas abandonadas ou em desuso, tornando-as em distintos habitats 

e implementando roteiros de vertente temática e interativa, onde o cidadão possa interagir em 

espaço urbano ou natural com o ambiente que o rodeia e as espécies presentes. 

IA 10 - Eco inovação e emprego sustentável – reorganização de espaços e serviços com cariz 

ecológico, agregando o maior número de serviços num espaço apenas, de forma a diminuir a 

poluição da cidade com a deslocação do cidadão no seu dia-a-dia. Implementando no cidadão 

um “green thinking” (pensamento verde), através de atividades que apelam à diminuição da 

poluição e da proteção do meio ambiente. 

 

No ponto seguinte, onde se apresenta Guimarães como candidata a Capital Verde Europeia, 

irá ser feito o enquadramento do percurso feito pelo município nos últimos 30 anos.  

 

3.5. Candidatura da CMG à Capital Verde Europeia 2020 

Antes de falarmos da candidatura da Câmara Municipal de Guimarães à CVE, devemos 

enquadrar os momentos importantes do culminar de um trabalho árduo e focado do município 

de Guimarães, ao longo dos últimos anos, que vieram despoletar o processo desta 

candidatura. 

A cidade de Guimarães percorre este caminho desde a década de 80, onde iniciou uma 

reforma de melhoramento em vários aspetos, nomeadamente na reabilitação urbana, 

demonstrado no seu centro histórico. Investiu também na área da ciência e indústria, como 

por exemplo a construção de um parque de ciência e tecnologia (Caldas das Taipas, freguesia 

de Barco), na cultura com os mais diversos eventos ocorridos, desde peças de teatro, música, 

performances, cinema, museus, conferências, tertúlias, oficinas, entre outros, culminando 

com o galardão de Capital Europeia da Cultura em 2012 (Mendes, 2017), bem como nas áreas 

do Ambiente e da Sustentabilidade. 

 Reabilitação urbana   

 Em 2001, inaugura-se o Multiusos de Guimarães, capaz de receber grandes eventos culturais 

desportivos, musicais e congressos. Logo de seguida em 2004, surge o Centro Cultural Vila 

Flor com dois auditórios, salas de conferências e uma grande área expositiva. 
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Em junho de 2014, é criado o Laboratório da Paisagem, um espaço onde se consagra a 

promoção do conhecimento e a inovação, a investigação e a divulgação científica, 

contribuindo para uma ação integrada e participada das políticas ambientais e do 

desenvolvimento sustentável. 

A Cultura e o reconhecimento internacional 

 A 13 de dezembro de 2001, o centro histórico de Guimarães entrava para a lista de Património 

Mundial da Unesco, foi tido em conta como sendo o local onde se fundou o país e a criação 

da sua nacionalidade, bem como as técnicas de construção que foram desenvolvidas na Idade 

Média e que se refletem nas diversas construções existentes por toda a cidade dos séculos 

XV e XIX (Geocaching.com). 

 O acolhimento, em 2004, de alguns jogos do Campeonato Europeu de Futebol, traduziu-se 

numa visibilidade nacional e internacional importante. 

 Decorria o ano 2012 quando a cidade de Guimarães obtém o prémio de Capital Europeia da 

Cultura, para além das mais diversas atividades, espetáculos, artes performativas, exposições 

e requalificação urbana, segundo Paulo Cruz (Fundação Cidade de Guimarães, 2012) houve 

também um maior “nível da participação dos cidadãos…em todos os projetos. Trouxe uma 

nova consciência, a de que as pessoas querem fazer parte dos projetos de decisão…”. Já em 

2013, Guimarães alcança o estatuto de Cidade Europeia do Desporto, com a realização de 

mais de 100 eventos, contando com 35 modalidades diferentes e mais de 70.000 

participantes. 

Distinções na área ambiental 

 No final de 2016, a CMG foi distinguida por ser o terceiro município de Portugal mais 

sustentável de acordo com o índice resultante de 21 critérios de classificação do programa 

ECOXXI. O galardão foi promovido pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), 

premiando as boas práticas e políticas ambientais.  

 Também viria a ser reconhecida pelo trabalho desenvolvido no âmbito da valorização 

ambiental, patrimonial, qualificação urbana e coesão social, ao ser lhe atribuída a Bandeira 

Cidades de Excelência – Nível II pela Rede de Cidades e Vilas de Excelência. Por fim, a 

adesão de Guimarães ao Fórum do Ambiente, ao ver dada a aprovação pela Assembleia 

Geral da Eurociteis, rede que integra as maiores cidades europeias onde são analisadas 

questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental e que representa a organização 

perante a Comissão Europeia de Bruxelas, entre outros. (Eco-Revista - Guimarães Mais 

Verde, 2017). 
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 Distinções na área da sustentabilidade  

 Nos primeiros meses de 2017, a cidade de Guimarães veria também o seu trabalho 

reconhecido em diferentes áreas como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

alterações climáticas e de resíduos. Destacam-se alguns desses prémios, menções e 

distinções que contribuíram em muito para solidificar a base da candidatura a CVE em 2020: 

 Na cerimónia Green Project Awards (GPA), no qual são distinguidas as boas práticas que 

promovam o desenvolvimento sustentável, arrecadando três distinções em quatro projetos 

finalistas, são elas: 

 Prémio “Inovação Social Green Project Awards – Sociedade Ponto Verde”, com 

o projeto “Eco Pontas e Papa-Chicletes – Redução e Valorização de 

Resíduos”; 

 Menção honrosa na categoria “Cidades Sustentáveis”, com o projeto que levou 

à construção de bacias de retenção, contribuindo para terminar as inundações 

na zona baixa da cidade; 

 Menção honrosa na categoria “Gestão Eficiente de Recursos”, com o projeto 

PAYT implementado no centro histórico, uma parceria entre a CMG, a Vitrus e 

a Resinorte para um aumento da recolha de resíduos valorizáveis e diminuição 

de resíduos indiferenciados; 

 Em Coimbra, Guimarães torna-se uma das 30 autarquias fundadoras da Rede 

de Municípios para a Adaptação das Alterações Climáticas, alterando as suas 

políticas, instrumentos de planeamento, intervenções e a elaboração de planos 

municipais, de forma a responder às necessidades das alterações climáticas 

(Eco-Revista - Guimarães Mais Verde, 2017). 

 

CAPÍTULO IV - O monte da Penha e os seus valores turísticos 

4.1. Localização e caracterização 

O monte da Penha, com 60 hectares de zona verde preservada, é também conhecido como 

monte de Santa Catarina e localiza-se no município de Guimarães, a cerca de 5km da cidade, 

no distrito de Braga e com uma altitude máxima de 617m. Apesar de na sua envolvência estar 

rodeada por oito freguesias (UF Abação e Gémeos, UF Atães e Rendufe, UF Serzedo e 

Calvos, Costa, Infantas, Mesão Frio, Pinheiro e Urgezes) do sudeste do concelho, é à 

freguesia da Costa que corresponde a quase totalidade da sua área (CMG - Projeto de 
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classificação e integração da Penha na Rede Nacional de Áreas Protegidas). O monte da 

Penha é confinado a norte pelo Vale de Atães, a este pelo monte de Santa Marinha, a noroeste 

pelo vale do Rio Selho e a sudoeste pela Senhora do Monte. 

Localizado no maciço Hespérico (carta geológica de Portugal, Folha 9-B [Guimarães], 1:50 

000, 1986), o monte da Penha constitui um relevo de natureza granítica, caracterizado pela 

existência de cabeços cobertos de grandes blocos arredondados que se encontram 

amontoados de forma caótica (caos de blocos ou penhas) ou dispersos nas vertentes menos 

inclinadas. Parte da área do monte da Penha é abrangida pela Reserva Ecológica Nacional 

(REN), sendo que esta parte corresponde a 58.33% do total da área REN do concelho 

(Carvalho, 2014). Esta classificação deve-se ao elevado risco de erosão e à presença de 

cabeceiras de linhas de água, sendo por isso classificada no âmbito da Carta de Ordenamento 

do PDM como floresta de proteção. Já a área de Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

corresponde a apenas 12.81% da área total do monte. O monte da Penha integra ainda a 

Estrutura Ecológica Municipal (EEM) nos níveis I e II, sendo que o nível I engloba 

componentes cuja preservação deve ser assegurada e que têm como função contribuir para 

a estabilidade física e sustentabilidade ecológica, enquanto o nível II engloba componentes 

naturais e culturais únicas que constituem continuidades com os restantes sistemas e que 

pelas suas características não obrigam à imposição de um regime não edificável (Carvalho, 

2014). É possível chegar e aceder ao local através dos caminhos pedonais devidamente 

sinalizados (Silva, 2018). 

4.2. Contextualização histórica do monte da Penha 

A ocupação deste território data desde o Paleolítico, sendo que o Homem usava o monte da 

Penha como ponto de abrigo devido à altitude que este possui (Oliveira, 2001). A prática da 

utilização dos caminhos de acesso (pedonais) para aceder ao monte da Penha, na sua 

totalidade, está fortemente ligada ao carácter religioso, uma vez que o culto e as 

peregrinações à Nossa Senhora do Carmo iniciaram-se a 8 de setembro de 1893 (Fig. 4). 
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Fig. 4 - Peregrinação em 1893 e Santuário da Penha na atualidade. 

Fonte: Penha Guimarães. 

 

O monte da Penha sofreu várias alterações ao longo dos anos, não só a nível religioso com 

a criação e o melhoramento das suas instalações, além da implementação da Irmandade da 

Nossa Senhora do Carmo da Penha composto por devotos, e também a nível da sua 

paisagem. Até à segunda metade do século XX, o monte da Penha apenas era composto por 

blocos graníticos sem qualquer tipo de vegetação ou coberto arbóreo (Silva 2018), iniciando-

se então, desde essa altura, a plantação das várias espécies autóctones e exóticas que 

atualmente podem ser encontradas e fazem do monte da Penha o pulmão verde da cidade 

de Guimarães. 

4.3. As diferentes áreas de ocupação do monte da Penha 

Área florestal 

Apesar de surgirem indicações que até 1909 o monte da Penha era uma área praticamente 

desprovida de vegetação devido ao seu pastoreio intensivo, a crescente e contínua expansão 

florestal realizada a partir de 1927, ter-se-á alargado a toda a área culminante do monte, 

predominando essencialmente as espécies Quercus robur, Acacia melanoxylon, Olea 

europea e Eucalyptus globulus. Na década de 80 seria introduzido o Castanea sativa, 

Platanus, Juglans e uma continuidade do Quercus robur. Já na década de 90, a introdução e 

reforço do Pinus pinaster, Castanea sativa e Quercus robur. 

A mata da Irmandade da Penha constitui a área de gestão de carácter florestal com maior 

qualidade, uma vez que é um espaço acompanhado por uma entidade que se responsabiliza 

por todas as ações de manutenção e gestão que permitiram que as espécies existentes se 

desenvolvessem de uma forma saudável. Este acompanhamento é feito há algumas décadas, 
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o que também permitiu um controlo da incidência de fogos e infestantes permanente e 

assíduo, ao contrário daquilo que aconteceu nas restantes unidades florestais da encosta 

noroeste do monte da Penha (Carvalho, 2014). 

Área agrícola 

Nos últimos 60 anos, com as atividades levadas a cabo pelo homem, o desenho da paisagem 

do monte da Penha foi aos poucos tomando forma naquilo que hoje em dia conhecemos. As 

áreas agrícolas encontravam-se na altura no sopé do monte e nos vales, pois eram as zonas 

com melhores condições e de maior valor para a agricultura, ocupando uma boa mancha 

nesta área e sendo uma fonte de rendimento e trabalho. 

Com o aumento da população, as zonas agrícolas começaram a sofrer uma diminuição não 

só com a necessidade de expandir os limites de povoações, provocando a fragmentação 

dessas zonas e consequentemente o abandono agrícola. Além disso o próprio declive que o 

monte da Penha apresenta, não permite haver reposição dessas mesmas áreas em outros 

locais, associado a uma enorme dificuldade de mecanização. A falta de apoios locais e 

nacionais, o aumento do custo de vida e a necessidade de procurar melhor fonte de 

rendimento ditou significativamente o abandono das atividades agrícolas e agroflorestais, 

restando atualmente pequenas áreas agrícolas (Fig. 5). 

 

Legenda 

A - Espaço agrícola abandonado (uso 
múltiplo). 
 
B - Espaço agrícola cultivado (uso 
múltiplo). 
 
C - Faixa agrícola (espaços agrícolas). 
 
D - Espaço agrícola e florestal (uso 
múltiplo). 
 
E – Monte da Penha (Santuário da 
Penha). 

 

 

Fig. 5 - Atualidade do espaço agrícola no monte da Penha. 

Fonte: CMG (adp.). 
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Área urbana 

Com o aumento da densidade populacional dos subúrbios de Guimarães, é evidente o 

crescimento da área urbana em volta do monte da Penha, principalmente nas freguesias de 

Mesão Frio, Costa e Urgezes, seja a partir do que já existia, seja através de novas áreas. 

Verifica-se que a encosta voltada para a cidade de Guimarães é a mais edificada devido à 

proximidade com a cidade, ficando estas freguesias incluídas no chamado perímetro urbano. 

 

Legenda 

 

Fig. 6 - Representação da densidade populacional por freguesia do concelho de Guimarães.  

Fonte: CMG, Censos 2011 (adp.).  

A urbanização na primeira freguesia (Mesão Frio) já invade o monte da Penha pelo lado norte, 

ao longo de uma linha de festo, podemos assim considerá-la como uma freguesia urbana, tal 

como Urgezes. De modo geral, todos os aglomerados desenvolveram-se em direção aos 

aglomerados vizinhos na envolvente do monte da Penha. Para além do aumento da área 

urbana no sopé do monte, nota-se que existe atualmente uma ocupação mais efetiva nos 

limites nascente do vale da Ribeira da Cabra (Fernandes, 2014).  

  

 Freguesia de Urgezes  Freguesia de Mesão Frio  

  Freguesia da Costa  Limite envolvente do monte da Penha 
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Área religiosa  

Desde o séc. XVI que o impacto da Penha, como ícone religioso, está patente através da 

construção de lugares sagrados como as capelas de Santa Catarina e Nossa Senhora do 

Carmo da Penha, as grutas e abrigos transformados para veneração a Santo Elias, Nª 

Senhora de Lurdes, Nª Srª do Carmo, S. Sebastião, Cristóvão, Nª Srª do Ar e a Nª Srª do Mar 

(braga.360portugal).  

A primeira intervenção remonta ao século XVIII, aquando da colocação de uma imagem da 

Nossa Senhora do Carmo da Penha na capela de S. Cristóvão, a mando do eremita italiano 

Guilherme Marino. Nos anos 80 do século XIX, foi construída uma capela e uma torre no cimo 

dos penedos que abrigavam a ermida, sendo doravante visível da cidade o local onde se 

situava a ermida de Nossa Senhora, capela que se tornaria, em meados da década 30 do 

século XX, a capela de São Cristóvão. A vivência da fé, no alto do monte da Penha, começava 

a expandir-se cada vez mais com as pessoas em busca deste local para alimentar a sua fé e 

o seu bem-estar espiritual. Para corresponder a esta procura, foi criada uma comissão de 

melhoramentos que organizou uma romaria ao alto da Penha, a 29 de agosto de 1886, para 

angariar fundos para a criação de infraestruturas que respondessem às necessidades dos 

romeiros (Novais, 2012). 

A partir da segunda metade do século XIX, surge a intenção de valorizar os valores religiosos 

do monte da Penha e é criada então a Irmandade da Nossa Senhora do Carmo da Penha, 

composta por devotos, onde são oficializados os estatutos da mesma a 21 de julho de 1872 

(Pinto e Barroso, 2005). A 18 de Junho de 1882, em comemoração da aprovação do dogma 

da Imaculada Conceição, foi lançada a primeira pedra de uma estátua em honra do Papa Pio 

IX no monte da Penha. 

 Já no início do século XX, mais propriamente em 1923, o local seria classificado como 

estância de turismo. 

Símbolo de fé e farol de Guimarães, o Santuário da Penha é um monumento de singular 

beleza, valia arquitetónica e ainda um exemplar único da arquitetura religiosa de Marques da 

Silva. Em 1930, o reconhecido arquiteto ficou incumbido do projeto e da escolha do local de 

implantação, os trabalhos de regularização do terreno começaram a 6 de agosto do mesmo 

ano, sendo inaugurado em 1947. Na capela, os azulejos parietais de Policarpo de Oliveira 

Bernardes merecem uma especial referência tal como o púlpito e a imagem da Nª Srª da 

Penha. 
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Hoje em dia, a Irmandade da Nossa Senhora do Carmo da Penha é proprietária de cerca de 

60 ha e todos os anos realiza uma grande peregrinação anual que se realiza no 2º domingo 

de setembro. 

Área de lazer 

O monte da Penha conta com 60ha de área, sendo uma grande parte dela preenchida por 

paisagem verdejante e uma mata secular onde o granito impõe a sua presença. Nesse mesmo 

granito podemos descobrir penedos, grutas onde pequenas capelas foram criadas, 

miradouros naturais e até áreas de repasto como uma adega regional. 

Um parque frondoso com fontes e um parque de merendas com mesas em pedra para 

encontros entre famílias e amigos, podem ser uma ótima escolha para um piquenique, 

aproveitando a sombra natural e a paisagem em redor, onde podemos admirar e ter uma vista 

privilegiada não só sobre o Santuário da Penha, mas também da própria cidade de 

Guimarães. Ainda é possível passear nas ruas ajardinadas do monte da Penha e outras áreas, 

onde um simples percurso se pode tornar num livro aberto para aprender algo mais sobre este 

local, seja histórico, ambiental ou paisagístico. 

 

4.4. A biodiversidade e o património natural do monte da Penha 

A mata do monte da Penha é também vista como um espaço florestal com cariz ambiental, 

pedagógico, social, cultural e religioso, onde cada vez mais o turismo de lazer e de natureza 

ligado ao vale, à paisagem, ao turismo ativo e aos itinerários se encontra presente. Com uma 

continuidade no aumento de políticas e práticas de conservação, bem como uma adequação 

da oferta turística, fará com que o património cultural e natural seja preservado pelos cidadãos, 

visitantes e turistas. 

O monte da Penha alberga diversos tipos de habitats, comunidades vegetais e animais 

relevantes em termos de biodiversidade e conservação da natureza, sendo um local de uma 

enorme diversidade arbórea, onde predominam os carvalhos na sua maioria, mas também 

sobreiros, medronheiros, ciprestes, cedros e tílias.  

A flora 

Embora densa, a vegetação da Penha não é muito variada e encontra-se alterada em relação 

à fauna natural. A intervenção do Homem retirou progressivamente algumas espécies, mas 

recentemente foi feita uma introdução gradual de algumas espécies autóctones. 
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Na altura que foram construídos os palacetes na época do romantismo, foram trazidas 

espécies vegetais de outros locais do mundo, que se tornaram invasoras, predominando as 

plantas exóticas com um certo requinte de romantismo dos finais do séc. XVIII. Nesta altura 

em que as flores e as plantas exóticas vindas do Oriente tiveram a sua expansão, 

especialmente através das exposições que tinham lugar nas grandes cidades do Porto e 

Lisboa. 

Observadas atentamente, as espécies da área florestal da Penha constituem um autêntico 

oásis, uma espécie de santuário natural, cujas árvores irradiam beleza e energia para todas 

as terras circunvizinhas, possui uma flora riquíssima a nível mediterrânico, fruto da geologia 

e do microclima da serra (PCIPRNAP,CMG). 

A mata do monte da Penha é constituída por diversas espécies divididas em vegetação 

arbórea, vegetação arbustiva e infestantes das quais se destacam: 

 

Vegetação arbórea 

 Amieiro (Alnus glutionosa); 

 Castanheiro (Castanea sativa); 

 Cedro do Buçaco (Cupressus lusitanica); 

 Cedro dos Himalaias (Cedrus deodora); 

 Cerejeira Brava (Prunus avium); 

 Choupo Negro (Populus nigra); 

 Freixo (Fraxinus angustifólia); 

 Macieira Brava (Malus sylvestris); 

 Pinheiro Bravo (Pinus pinaster); 

 Vidoeiro (Betula celtiberica). 

 

Vegetação arbustiva 

 

 Azevinho (Ilex aquifolium); 

 Gilbardeira (Ruscus aculeatus); 

 Loureiro das cozinhas (Laurus nobilis); 

 Medronheiro (Arbutus unedo); 

 Sabugueiro (Sambucus nigra); 

 Silvas (Rubus sp). 
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Infestantes 

 

 Acácia verticilada (Acacia verticillata); 

 Ailanto (Ailanthus altissima); 

 Austrália (Acacia melanoxylon); 

 Mimosa (Acacia dealbata). 

 

 

A fauna 

Ainda na mata do monte da Penha podemos encontrar uma grande variedade de espécies 

animais, sendo possível verificar algumas espécies ao longo dos percursos existentes e no 

próprio cume do monte, nomeadamente, a alvéola-branca, o pisco-de-peito-ruivo, o cartaxo-

comum, o chapim-real, o chapim-carvoeiro, o chapim-rabilongo, o chapim-azul, o gaio, o 

tentilhão, o lugre, o pintarroxo, o tordo-comum, o pica-pau-verde, a trepadeira-azul, a 

trepadeira-comum e a cotovia-arbórea.  

Na época estival, é possível observar o noitibó-cinzento a caçar insetos em redor do Santuário 

de Nossa Senhora do Carmo da Penha, e a estrelinha-real é frequente no topo do monte. Os 

locais mais favoráveis para a ocorrência de aves são os parques de estacionamento, a zona 

que circunda o parque de campismo e junto ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo da 

Penha.  

Próximo do meio rural é possível encontrar também esquilos, roedores, melros, carriças e 

toutinegras. Existem ainda outras espécies com particular importância em termos de 

conservação da natureza, como os verdelhões, cerzinos, tentilhões, gaios e patos-reais. No 

entanto, a perturbação originada pela presença humana causa um impacto visual e sonoro 

que quando ocorre durante o período de reprodução é particularmente grave, afetando 

principalmente os mamíferos.  

A degradação a nível biótico está ameaçada com a destruição do coberto vegetal, com o 

crescimento de espécies exóticas invasoras e com a produção florestal que em muito 

contribuem para o valor reduzido da fauna. 

Verifica-se a fragmentação do habitat que leva a um isolamento de algumas espécies, em 

parte devido à falta de heterogeneidade e diversidade no mosaico florestal onde predominam 

as monoculturas (PCIPRNAP, CMG), das quais se destacam:  
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Animais  

 Esquilo vermelho (Sciurus vulgaris); 

 Morcego (Pipistelus sp.); 

 Osga-comum (Tarentola muritanica);  

 Rato-do-campo (Apodemus sylvaticus L.); 

 Sapo-comum (Bufo bufo). 

Aves  

 Gaio (Garrulus glandarius); 

 Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus); 

 Pato-real (Anas platyrhynchos); 

 Perdiz comum (Alectoris rufa); 

 Tentilhão-comum (Fringilla coelebs). 

Património Natural 

 Charcos; 

 Minas de água; 

 Grandes massas de blocos graníticos dispersos e de forma natural (geossítios). 

 

CAPÍTULO V - Propostas de melhoramento e recomendações para o percurso pedestre 

PR3 – Rota da Penha  

 

5.1. Introdução 

A cidade de Guimarães comporta, na atualidade, três percursos pedestres que foram criados 

e homologados, em março de 2006, pela Federação de Campismo e Montanhismo de 

Portugal no âmbito da Capital Europeia da Cultura, título que a cidade conquistou em 2012.  

Designados por PR1 - S. Torcato e seus moinhos, PR2 - Rota da Citânia e o PR3 - Rota da 

Penha, são percursos na sua maioria de cariz ambiental e paisagístico, englobando ainda 

uma parte histórico-cultural, mas de uma forma muito simples. 

Com fraca ou inexistente sinalética e pouca divulgação, apenas quem os percorre tem acesso 

a estes elementos de uma forma mais visual. O objetivo principal destes percursos é a 

caminhada, não estando estes direcionados para uma nova abordagem na consciencialização 
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do turista/visitante quanto à proteção e valorização dos elementos naturais e culturais 

presentes, ou da aprendizagem educacional e de descoberta. 

Uma proposta de transformação destes percursos pedestres existentes em percursos de 

natureza de Guimarães foi apresentada por Silva (2018). O autor pretendeu que, ao longo dos 

percursos, fosse possível ao visitante ou praticante usufruir de diferentes tipos de paisagem, 

diferentes padrões de biodiversidade e que permitisse observar e contemplar o património 

cultural. 

O PR3 – Rota da Penha (Fig. 7) é um percurso pedestre, com entrada no Parque da Cidade, 

que faz a ligação entre o meio urbano da cidade de Guimarães e o meio rural do monte da 

Penha, dando ao seu utilizador a possibilidade de conhecer não só o património cultural (Fig. 

8), mas também os valores naturais que ali se encontram.  

 

 
Fig. 7 - Ortofotomapa do Percurso Pedestre PR3. 

Fonte: Wikiloc – Trilhas do Mundo. 

 

No Quadro 3, encontra-se descrita em pormenor a ficha técnica do PR3 que contém 

elementos importantes, uma vez que qualquer utilizador de um dado percurso deve inteirar-

se das características do mesmo, a fim de evitar situações de risco para si ou para quem o 

acompanha. 
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Quadro 3 - Ficha técnica do percurso PR3.  

Fonte: Tur Gmr (adp.). 

Partida e chegada Guimarães (Parque da cidade ou Igreja de N. Sra. da 

Consolação e Santos Passos [S.Gualter]). 

Âmbito Histórico-cultural, ambiental e paisagístico. 

Tipo de Percurso Pequena Rota. 

Distância a percorrer 8.5km. 

Duração do percurso Cerca de 3h. 

Nível de dificuldade Fácil. 

Desníveis  Cota mínima 210m e máxima 613m. 

Época aconselhada Todo o ano. 

 

Na figura 8 estão indicados, ao longo de todo o PR3, diversos valores culturais que o utilizador 

deste percurso pode usufruir enquanto caminha. Um percurso pedestre, do ponto de vista do 

autor, não deve ser apenas pensado para uma única função, neste caso, a caminhada deve 

ser contemplada com outras aéreas distintas como a fauna, a flora e a hidrologia, entre outros. 

  

Fig. 8 - Traçado do percurso pedestre PR3 e indicação dos valores culturais. 

Fonte: GMR Turismo, PP - guia para a C.E.C. (2012). 
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O principal objetivo desta proposta passa por dar continuidade à implementação da rede de 

percursos de natureza, nomeadamente na Rota PR3 – Monte da Penha, com o 

aproveitamento do percurso existente mais concretamente a zona que integra a área florestal 

do monte da Penha (Fig. 9), apresentando novas propostas para o enriquecimento do mesmo 

e recomendações ecologicamente corretas, visando sempre a proteção do meio ambiente 

para assegurar a sua continuidade. 

 

 

Fig. 9 - Ortofotomapa do percurso pedestre PR3 com referência da área da proposta final a 

apresentar.  Fonte: Wikiloc – Trilhas do Mundo (adp.) 

 

5.2. Metodologia 

Na persecução dos objetivos previamente traçados, foi feito um levantamento de toda a 

informação disponível sobre o percurso e as suas características, nomeadamente dos 

elementos naturais e culturais existentes no local. Tendo em conta a riqueza da biodiversidade 

existente neste local e áreas envolventes que se encontram atualmente desaproveitadas, 

pretende-se com os novos melhoramentos e implementações criar uma nova oferta de 

atração e de interesse ao utilizador deste percurso, além de um novo dinamismo. Ao longo do 

troço foram analisadas áreas com potencial de aproveitamento e intervenções necessárias, 

respeitando e preservando sempre a biodiversidade e o património cultural. Do resultado de 

toda esta análise surgiram sete propostas (cinco delas com aplicação in situ), bem como as 

recomendações para a sua implementação. 

Apresentam-se, de seguida, as propostas elaboradas para o chamado Percurso de Natureza 

do Monte da Penha. 
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5.3. Propostas de melhoramento e respetivas recomendações 

Proposta 1 

Criação da APP e track do novo Percurso de Natureza do Monte da Penha  

Com o meio tecnológico a expandir-se cada vez mais, aliada à sua grande diversidade de 

produtos, hoje em dia qualquer pessoa possui um smartphone ou tablet. Nesse sentido, com 

o objetivo de aproximar as pessoas da biodiversidade e ao mesmo tempo criar um caracter 

de incentivo para a preservação do meio ambiente, da fauna e da flora, deverá ser criada uma 

App designada por NaturePenha (Fig. 10). Através dela, é possível aceder rapidamente e de 

forma gratuita ao novo Percurso de Natureza do Monte da Penha. Pretende-se que todos os 

antigos e novos elementos criados com esta proposta venham dar a possibilidade ao visitante 

de saciar a sua curiosidade pessoal, conhecer a dinâmica da natureza e ao mesmo tempo 

praticar uma sustentabilidade pensando no Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Logo da App Nature Penha e ícone no telemóvel. 

Fonte: Autor e Inês Nogueira. 

 

Área de Intervenção 

Por todo o percurso PR3 – Rota da Penha, incidindo no troço escolhido nesta proposta. No 

entanto, esta intervenção poderá ser estendida a outros percursos existentes ou em fase de 

implementação no concelho de Guimarães. 

Recomendações 

Deve ser feito um levantamento dos elementos existentes no percurso (georreferenciação) 

para criar a base de dados onde é feita a sua catalogação, sendo ainda possível adicionar 
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alguns elementos como fotos, nome científico e comum da espécie, a sua localização (se 

possível), vídeo, distância, altimetria, grau de dificuldade e pontos de interesse, entre outros.  

Esta mesma base deve estar sempre em constante evolução, já que pode contar com a 

participação ativa das pessoas ao partilharem informação com a base de dados, promovendo 

assim uma cidadania mais verde e tendo à sua disposição um guia de natureza à distância 

de um clique. 

Após este levantamento, será possível criar o novo track de GPS com a inclusão de todos os 

elementos naturais e culturais. Desta forma, quando o utilizador selecionar um elemento, este 

conterá toda a informação precisa, clara e detalhada. Apesar desta área ser das principais, 

senão mesmo a principal na cidade de Guimarães quando falamos em espaço verde, a sua 

promoção está aquém do potencial que poderia ter nas suas variadas formas. 

Deverá ser disponibilizada na “App Store” e no “Google Play” para ser descarregada e deverá 

pelo menos contemplar três idiomas, o português, inglês e espanhol. 

Proposta 2  

Colocação de nova sinalética  

Para um novo conceito e imagem deste Percurso da Natureza do Monte da Penha, deve ser 

utilizada sinalética com design inovador e eficaz. A escolha para a implementação desta nova 

sinalética recai sobre as chamadas mesas de interpretação e os painéis informativos (Fig. 11). 

As mesas de interpretação (grandes ou pequenas), também designadas por leitores de 

paisagem, são bastante úteis para assinalar locais de elevado valor paisagístico (interesse 

geológico, florístico, da fauna e outras curiosidades), e podem ainda ser evidenciadas 

informações turísticas, científicas e culturais para a interpretação do local onde estão 

instaladas. São estruturas horizontais, ligeiramente inclinadas e elevadas ao nível da cintura.  

Os painéis informativos, instalados no início e no final de cada percurso pedestre transmitem 

ao pedestrianista ou turista/visitante todas as informações gerais e curiosidades principais 

acerca daquele percurso. Estes painéis podem também ser utilizados em outros contextos, 

assinalando um ponto de interesse e disponibilizando informações e curiosidades sobre esse 

local. 

Estas estruturas têm ainda um caracter ecológico, visto serem de madeira tratada ou de 

plástico 100% reciclado. 
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Fig. 11 - (A) Mesa de interpretação; (B) painel informativo. 

Fonte: floema.pt (adp). 

 
Área de Intervenção 

Ao longo do Percurso de Natureza do Monte da Penha, uma vez que existem variados 

elementos naturais (observáveis ou não) e culturais, a sinalética deve estar presente de uma 

forma acessível e que ao mesmo tempo que se integrante na paisagem.  

Recomendações 

A informação a colocar terá como referência a base de dados criada, anteriormente, sobre os 

elementos naturais e culturais ao longo do novo Percurso de Natureza do Monte da Penha. 

Haverá certamente a necessidade de limpeza de alguns matos, acessos e passagens, bem 

como a criação de passadiços, se necessário, para que o visitante possa usufruir dos 

elementos naturais e culturais, mas minimizando a sua pegada humana. 

Proposta 3 

Criação do Centro Interpretativo Monte da Penha  

Espaço destinado para a divulgação da biodiversidade e do património cultural do Percurso 

de Natureza e do Monte da Penha, sendo uma opção viável para a receção de visitantes, 

onde será fornecida a informação sobre o percurso de uma forma mais pessoal e amigável, 

constituindo uma estratégia principal para a divulgação e desenvolvimento do turismo neste 

local (Fig. 12). 
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Área de Intervenção  

 A escolha da instalação do Centro Interpretativo neste local (Rua do Escrivão, 41°26'05.6"N 

8°16'44.0"W) deve-se ao facto de ser o ponto de ligação da parte urbana à parte mais verde 

e rural do PR3 - Rota da Penha. Situada numa encosta virada a oeste (O), o local é facilmente 

alcançado, pois dista apenas dez minutos de carro pela estrada nacional N101-2. Caso a 

deslocação seja efetuada a pé, serão precisos cerca de trinta a quarenta minutos. A área em 

questão encontra-se simplesmente ao abandono e seria fundamental para a imposição do 

Centro Interpretativo. 

 

Fig. 12 - Localização do futuro Centro Interpretativo e estado atual do local. 

Fonte: Google.maps. 

 
Recomendações 

O centro deverá ser construído com recurso a elementos que se integrem na paisagem e 

aproveitem excedentes da limpeza do terreno, como rochas, pedras, material vegetal (ex: 

aproveitamento de troncos), minimizando assim o impacto visual. Dá-se preferência a 

elementos como a madeira e ainda o uso de paredes/muros vivos com plantas e arbustos 

característicos e autóctones. Devem ainda ser instalados painéis solares para a captação de 

energia de modo a facultar um funcionamento mais amigo do ambiente. 

No Centro Interpretativo, o visitante terá à sua disponibilidade folhetos com informação sobre 

o Percurso da Natureza, o Santuário do monte da Penha, fichas técnicas, produtos 

certificados, uma pequena sala para a projeção de filmes ou pequenos documentários sobre 

o monte da Penha, bem como outras áreas alusivas e material técnico usado para o 

acompanhamento em visitas guiadas.  
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Proposta 4 

Criação de Laboratório da Biodiversidade 

Criação de um espaço ordenado e planeado para a observação de comunidades faunísticas 

e florísticas, zonas de água/charcos e ainda um espaço de excelência para observação da 

paisagem junto a um pequeno mundo de natureza. 

Área de Intervenção 

A zona a ser intervencionada encontra-se na encosta virada para noroeste (NO), junto à 

estrada N101-2, como assinalado na fig. 13. Atualmente, o espaço encontra-se na sua maioria 

coberto por espécies exóticas e com pouca manutenção, apesar do percurso PR3 – Rota da 

Penha (caminho em calçada) passar mesmo ao seu lado. Por se encontrar relativamente perto 

de uma linha de água, o potencial desta área é enorme devido a diversidade que irá existir 

não só em termos de fauna, mas principalmente de flora com multivariedade de vegetação 

ripícola. 

 

Fig. 13 - Localização do futuro Laboratório da Biodiversidade e estado atual do 
local.  

Fonte: Google maps. 

 

Recomendações 

Previamente à instalação do Laboratório da Biodiversidade, é essencial a eliminação das 

espécies exóticas como acácias ou mimosas que proliferam nesta encosta. Assim, deve ser 

feita a desmatagem com a retirada dos excedentes, evitando o corte de árvores autóctones 

ou de espécies de interesse paisagístico.  

Após este trabalho, e com os locais já anteriormente determinados onde devem ser criados 

nichos diferentes de forma a fixar várias comunidades, deve-se proceder ainda à consolidação 
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do solo/taludes se necessário, bem como ao encaminhamento de água para este local, visto 

haver diversas minas e pontos de água como já referido. Deve ainda ser feito o ordenamento 

florestal desta área. 

Todos os trabalhos efetuados devem respeitar a natureza através de técnicas de reabilitação 

e engenharia natural como a utilização de bioestimulantes, fertilizantes orgânico-minerais, 

hidro retentores, geocélulas e tela anti-infestantes, entre outros. Deste modo, a proteção e a 

conservação da natureza é assegurada, tal como segurança ambiental. 

Proposta 5 

Criação de um Planetário Natural  

Área que tem como objetivo principal permitir a observação noturna da Lua, galáxias e 

planetas, além da oportunidade de identificar constelações ou outros elementos ligados ao 

céu/espaço através da utilização de binóculos, telescópios ou simplesmente a olho nu, com 

ou sem a ajuda de especialistas. Ainda no decorrer da noite, o local certamente irá 

proporcionar a observação e o avistamento de animais noturnos como morcegos, pequenos 

roedores ou anfíbios. Durante o dia, o mesmo espaço terá outro aproveitamento, já que 

poderá proporcionar um local agradável para o lazer e descoberta do lado diurno da natureza. 

Área de Intervenção 

 A área a ser intervencionada é uma zona constituída, na sua maioria, por espécies invasoras 

e exóticas como acácias, mimosas ou eucaliptos, como demonstrado na imagem seguinte. 

Uma parte do percurso PR3 tem passagem junto a esta área, o que será uma mais-valia, pois 

o turista/visitante e o próprio utilizador diário podem usar o espaço como zona de descanso, 

contemplação ou descoberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - Localização do futuro Planetário Natural (e espaço de  

lazer), possíveis entradas e estado atual do local.  

Fonte: Google.maps. 
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Recomendações 

Aproveitando a intenção da diminuição da presença destas espécies no monte da Penha, 

deve proceder-se à desmatagem nesta zona para a futura área do Planetário Natural do Monte 

da Penha. Esta área, em formato circular, compreenderá um raio total de 50 a 70 metros (será 

adaptado in situ) e o seu perímetro máximo ficará assinalado através de um rebordo feito de 

pedras, rochas e outros elementos provenientes deste local. Nesse rebordo serão colocadas 

algumas luzes de presença (pequenos focos carregados através da luz solar), diminuindo a 

poluição luminosa no local. Estas luzes também auxiliarão na indicação da presença e 

dimensão do Planetário durante a noite, dando a sensação de estarmos numa nave espacial 

que mergulha na imensidão da noite visitando o Sistema Solar.  

Deve ser criada, conjuntamente, uma estrutura no exterior do Planetário que funcione como 

apoio a eventos e portal de entrada. Para a sua construção, dá-se preferência a elementos 

como a madeira e ainda o uso de paredes/muros vivos com plantas e arbustos característicos 

e autóctones que se integram na paisagem minimizando o impacto visual. Devem ainda ser 

instalados painéis solares para a captação de energia, de modo a obter um funcionamento 

amigo do ambiente. 

Deverá ainda ser reforçada a linha de trabalho e design com a Engenharia de Ambiente de 

modo a projetar estes recursos existentes, trazendo a biodiversidade para o turismo, com uma 

imagem inovadora e atrativa. 

  

 

 

Fig. 15 - Esboço do Planetário Natural do Monte da Penha. 

Fonte: Autor e Inês Nogueira. 
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Proposta 6 

Criação de uma Cápsula do Tempo 

Esta proposta prende-se com a vontade de armazenar informações e objetos numa Cápsula 

do Tempo (Fig. 16). Desta forma, podem ser encontradas por gerações futuras com a 

finalidade de preservar e divulgar a história, a identidade e a cultura do monte da Penha e de 

Guimarães. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 - Exemplo de uma Cápsula do Tempo. 

Fonte: www.amazon.com 

 

Local de colocação da Cápsula 

A zona escolhida encontra-se numa encosta virada a sudoeste (SO), a poucos metros do 

Hotel da Penha, e que serve de passagem para quem pretende chegar ao topo do monte 

caminhando pelo PR3 – Monte da Penha. Atualmente, o espaço encontra-se cuidado e 

preservado devido às proximidades que tem com o Santuário da Penha, os serviços ali 

existentes e o parque de estacionamento para os visitantes (Fig. 17). 

 
Fig. 17 - Localização da futura Cápsula do Tempo no Percurso de  

Natureza do Monte da Penha. Vista frontal, de cima e lateral.  

Fonte: Google.maps. 
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Recomendações 

Neste local deve ser feito um buraco no solo com a profundidade suficiente para o 

enterramento da Cápsula do Tempo. No seu interior deve ser armazenada informação 

histórica útil que descreva a vida das pessoas neste local ou da cidade de Guimarães, não só 

para enriquecer o valor da Cápsula, mas também para que possíveis historiadores ou 

arqueólogos, no futuro, possam revelar este passado às gerações vindouras. 

Devem ser introduzidos elementos como: cópias de documentos sobre a história local, fotos 

devidamente armazenadas, uma reserva de sementes de espécies autóctones para dar 

continuidade ao reflorestamento do monte da Penha, e previsões para o futuro. 

Para assinalar o local, será colocada uma pedra de granito não trabalhada (para se integrar 

no meio envolvente, podendo a mesma ser recolhida nas imediações) com uma placa 

comemorativa, onde dará a indicação da data de colocação e de abertura. 

No local poderá ainda ser colocado um painel informativo, onde será feita a descrição em 

pormenor do objetivo da Cápsula.  

A abertura desta Cápsula será feita na comemoração dos 250 anos da peregrinação ao monte 

da Penha (Nossa Senhora do Carmo), em setembro de 2143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 - Exemplo de pedra de granito ao natural, com a placa comemorativa assinalando o local  

exato da Cápsula do Tempo. 

Fonte: Autor e Inês Nogueira. 
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Proposta 7 

Valorizar e promover a biodiversidade e o património cultural do monte da Penha com a 

criação da marca/selo Turismo do Monte da Penha (TMP) 

 Com a definição de uma estratégia sólida, objetiva e comunicativa, assegurar-se-á que os 

valores naturais e culturais existentes no monte da Penha sejam valorizados e que, ao mesmo 

tempo, sejam criados elos de ligação entre a gente local, o visitante ou o turista. A marca/selo 

TMP (Fig. 19) pretende assim respeitar esses valores, além de transmitir emoção, sentimento, 

interesse e proteção. Deve ser assegurado que a identidade e o conceito da marca/selo TMP 

são percebidos, desde a fase inicial, não só pelas equipas envolvidas, bem como os 

habitantes locais, produtores, turistas/ visitantes e até mesmo pelos locais onde o TMP seja 

difundido, como os estabelecimentos comerciais, o centro interpretativo, o posto de Turismo, 

o Município, a linha de atendimento, etc. 

 Esta marca/selo deve ser orientada para um público-alvo que atualmente existe, os turistas 

“verdes”, com interesse em aprender, criar expectativas, descobrir, valorizar, proteger e que 

têm perceção do que os espera num lugar único como o monte da Penha, além de, 

simultaneamente, ser adequada às gentes locais e visitantes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 - Marca/selo do Turismo Monte da Penha (TMP). 

Fonte: Autor e Inês Nogueira. 

Áreas de Intervenção 

 Local – Centro Interpretativo, Posto de Turismo, jornais e rádios locais, 

associações, estação de comboios, TUG, sites que providenciem a divulgação 

e promoção do monte da Penha, comércio local, etc. 

 Nacional – grandes centros urbanos, outdoors nos aeroportos ou em vias 

rodoviárias com grande visibilidade, programas televisivos, convênios com 
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sites de excelência e dentro da área correspondente, outros percursos 

similares, com a CP, com a TAP e com transportes públicos, etc. 

 Internacional – nas cidades principais de Espanha, por ser o país vizinho e por 

ser um dos principais nichos de turistas das ruas de Guimarães, nos aeroportos 

com mais ligações ao aeroporto do Porto, alojamento dos Tracks de Gps bem 

como a App dos Percursos Pedestres de Gmr e App NaturePenha em sites 

próprios que favoreçam a sua promoção e divulgação. 

 

 

Fig. 20 - Alguns exemplos de produtos para promoção/divulgação da marca/selo Turismo Monte da 

Penha (TMP).  

Fonte: Autor e Inês Nogueira. 

 

Recomendações 

Ao criar e registar esta marca, o TMP será sinónimo de reputação, imagem e qualidade, assim 

sendo, as pessoas estão dispostas a procurar, valorizar e pagar mais pelo produto. A 

marca/selo TMP irá identificar e certificar as práticas e produtos que favorecem a conservação 

e proteção da natureza e do património cultural do monte da Penha, bem como uma 

agricultura de proximidade com um baixo impacto na pegada ecológica. Serão premiados com 

benefícios palpáveis os cidadãos ou entidades que contribuam para estas práticas e deverá 

o mesmo, basear-se e respeitar a legislação ambiental e patrimonial em vigor. 



47 
 

Uma vez que no monte da Penha e seus arredores existem diversas áreas (ver 4.3) do qual 

se obtêm ou se poderá obter vários produtos e que acabam por ser parte da história deste 

local, como é o exemplo os terrenos agrícolas cultivados de onde são retirados produtos para 

serem comercializados, tais produtos devem passar por um conjunto de critérios pré-

determinados, de forma a serem reconhecidos pelos seus consumidores com crescentes 

exigências ambientais como produtos verdes, que respeitam e fomentam as boas práticas de 

conservação e proteção da natureza e do património cultural, evitando a degradação ou 

alteração dos mesmos.  

Ainda no monte da Penha, existem os produtos religiosos e de lazer que devem passar 

também por esta certificação, uma vez que são os mais procurados e representam a imagem 

da Penha. Por fim, os subúrbios urbanos dependem da área florestal da Penha, uma vez que 

os produtores pertencentes ao sector primário utilizam esta área para alimentar o seu gado, 

produzir mel, recolher cogumelos selvagens, comercializar madeira e outros produtos 

florestais, que indubitavelmente, devem ser valorizados e reconhecidos por quem os procura 

e adquire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 - Exemplo de alguns produtos comestíveis com a marca ou selo do Turismo  

Monte da Penha (TMP).  

Fonte: Autor e Inês Nogueira. 

 

Por outro lado, devem ser desenvolvidas atividades de educação e divulgação ambiental, 

seminários e formações, exposições, visitas guiadas com cariz interpretativo e promoção 

turística para haver uma sensibilização por parte da população para o seu património natural 

e cultural, abrangendo todos aqueles que visitam o percurso de natureza da Penha, de modo 

a promovê-lo e preservá-lo. 
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5.4. Conclusões 

O monte da Penha é um lugar único, cheio de esplendor, misticismo e magia que comporta 

um vasto conjunto de espaços, recantos e elementos de admirável interesse ambiental e 

cultural. Com indícios da sua ocupação pelo Homem a partir do Paleolítico, juntamente com 

pelo menos cinco séculos de história de constante transformação e adaptação, é um 

importante espaço para revelar eras históricas, património natural, cultural e paisagístico e 

ainda a fusão entre cultura urbana e rural.  

Ao longo do monte da Penha podemos encontrar caminhos tradicionais e antigos entre 

ribeiros e charcos, onde montes e vales atuam como pequenas fronteiras de forma a 

evidenciar, surpreender e interagir com o turista/visitante, dando-lhe a possibilidade de viver 

experiências apelativas, únicas e enriquecedoras. Com a criação, em 2006, dos percursos 

PR1 – S. Torcato e os seus moinhos, PR2 – Rota da Citânia e PR3 – Rota da Penha, no 

âmbito da candidatura à Capital Europeia da Cultura, tornou-se possível proporcionar diversas 

experiências de descoberta adequadas a todos, fornecendo o contacto com a fauna, flora, 

geologia e paisagem que envolve cada um deles. Desta envolvência, surge uma harmonia 

entre todo o património existente, como é o caso do PR3, que enfatiza potencialidades locais 

e aspetos da própria identidade local.  

Com a candidatura da CMG ao galardão de Capital Verde Europeia, foi necessário o próprio 

município superiorizar-se a si mesmo, de forma a conseguir atingir um nível de excelência nas 

mais diversas áreas que este processo comporta, além de haver uma maior evolução, um 

novo dinamismo e uma capacidade melhor de resposta/oferta ao turista. Para este trabalho 

foi então necessário recolher, analisar e interpretar todos os elementos e informações 

existentes do PR3 – Rota da Penha, para que fosse possível clarificar ideias para as possíveis 

propostas a apresentar. Sem dúvida que a experiência, o trabalho de campo e o contacto com 

o meio onde se pretende desenvolver um determinado trabalho, tornam-se uma mais-valia 

para o trabalho final. 

 Este trabalho tem como objetivo principal não só a concretização do novo Percurso de 

Natureza (PN) do Monte da Penha do ponto de vista do autor, tendo como atores principais a 

biodiversidade e o património cultural, mas também apresentar um conjunto de propostas e 

recomendações para a sua implementação. Deste modo, foi possível dar continuidade à nova 

Proposta para a Rede de Percursos de Natureza de Guimarães (Silva, 2018) que se revela 

de grande importância para a cidade de Guimarães e para todos os utilizadores deste espaço. 
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Sendo um projeto dinâmico e focado, com cariz educacional, de sensibilização e proteção, 

era fundamental respeitar as normas ambientais e, de alguma forma, tentar minimizar o seu 

impacto. Por isso mesmo, foi decidido aproveitar-se o percurso já existente, o PR3, dando-lhe 

uma nova utilização e fulgor, enriquecendo-o com novos elementos que o vão potenciar, 

transformando-o no novo Percurso de Natureza do Monte da Penha, além de implementar 

recomendações ecologicamente corretas, visando sempre a proteção do meio ambiente para 

assegurar a sua continuidade. 

As sete propostas apresentadas constituem um contributo para colocar a natureza ao serviço 

da qualidade de vida da população enquanto espaço para desenvolvimento de diversas 

atividades, lazer, desporto, dinamização económica, promoção turística, cariz educacional e 

histórica, mas também de conservação e proteção. Hoje em dia, com a prática comum de se 

usar Apps para todos os efeitos, não era de estranhar que ela tivesse de estar presente numa 

das propostas. A simples utilização da App NaturePenha (com inclusão de track de GPS) 

pode ser o início para a descoberta deste Percurso de Natureza à distância de um clique, uma 

vez que muitos destes percursos são ao mesmo tempo usados para a prática de caminhadas. 

Uma proposta de nova sinalética, com design inovador e eficaz, trará um novo conceito e 

imagem a este percurso de natureza. 

Para além disso, com a introdução do Centro Interpretativo do Monte da Penha, que até à 

data não existe, a receção do turista/visitante será feita de uma forma mais profissional, com 

atenção e cuidado, de forma a criar-se instantaneamente um elo de ligação. É este ponto que 

deve ser encarado como o Portal de Entrada, onde uma primeira sensibilização e divulgação 

da nova oferta deve ser feita a quem visita o Novo Percurso de Natureza, de forma a potenciar 

uma fidelização do turista/visitante. 

Como ofertas inovadoras de cariz educacional, além do Centro Interpretativo, aposta-se ainda 

no Laboratório da Biodiversidade e no Planetário Natural que ao estarem dentro de um espaço 

de excelência como o monte da Penha, permitem o contacto, a utilização e, acima de tudo, a 

aprendizagem da natureza de uma forma amiga do ambiente, com o mínimo de impacto.  

Como oferta de cariz histórico-educacional, é incluída uma Cápsula do Tempo com a 

finalidade de preservar e divulgar alguma história, identidade e cultura do monte da Penha e 

da cidade de Guimarães, para que futuras gerações possam dar continuidade a este legado. 

Por fim, com a criação e certificação da marca/selo Turismo Monte da Penha (TMP), é criada 

uma identidade definindo um conceito onde a história, a biodiversidade e o património cultural 

do monte da Penha sejam as bases para um novo arranque e nova forma de turismo neste 

local. 
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Com a implementação destas propostas, espera-se que o novo Percurso de Natureza do PR3-

Monte da Penha passe a ser verdadeiramente o portal de entrada para interpretação da 

biodiversidade e do património cultural existente. Neste espaço, o turista irá adquirir uma 

experiência única ao estar inserido numa paisagem de excelência, indo ao encontro de 

emoções num ambiente rural, usufruindo também de um encontro superficial com o meio 

urbano, onde o Centro Interpretativo faz essa distinta ligação entre esses “dois mundos”.
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