
 

 

Cidade de Guimarães reconhecida como Cidade de Excelência 

Atribuição da Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível II pelas 

práticas inovadoras nos eixos da regeneração urbana e do turismo 

 

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribuiu no dia 12 de Dezembro pelas 11h, 

em cerimónia a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães, a II 

Bandeira – Cidades de Excelência, como reconhecimento público do meritório trabalho 

que esta autarquia tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação 

da cidade.  

 

 

Os fundamentos para tal acontecimento, predem-se com o grau de evolução da 

implementação do Plano de Ação Local proposto pelo Município de Guimarães 

aquando da adesão à Rede de Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos, 

“Cidade ou Vila de Regeneração e Vitalidade Urbana” e “Cidade ou Vila Turística”.  



 

 

 

Adicionalmente, no que concerne a estes eixos, o Plano de Ação Local visou o tema 

da “valorização patrimonial, ambiental e coesão social: percursos de ligação das 

vilas à cidade”, destacando-se assim as seguintes ações: o esboço de toda a rede de 

percursos cicláveis entre as vilas e a cidade, com lugar à divulgação pública desta 

intervenção bem como da intenção deste projeto; a materialização do estudo de 

traçado entre as vilas de Pevidém, Taipas, Brito e Ronfe até á cidade de Guimarães; a 

incorporação de diversos troços desta rede nas intervenções a realizar, como por 

exemplo, a via que dá acesso ao Avepark; o desenvolvimento de um estudo e 

programa preliminar para a rede de percursos cicláveis urbanos, cujo início do projeto 

de execução se deu em Setembro do corrente ano; neste momento, encontra-se em 

fase final de aprovação do projeto de execução da primeira fase desta rede (podendo-

a denominar de “percurso piloto”), envolvendo a ligação de ciclovias existentes, a 

abrangência de vários contextos de intervenção e diferentes fins funcionais, sendo 

prevista a materialização deste “percurso piloto” no início do próximo ano. De referir 

que esta rede foi englobada e considerada estratégica no plano de mobilidade urbana 

sustentável e plano estratégico de desenvolvimento urbano de Guimarães. 



 

 

 

Em suma, o importante conjunto de ações descritas leva o Instituto de Cidades e Vilas 

com Mobilidade, ICVM em contexto da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a 

atribuir o galardão da Bandeira de Cidades de Excelência - Nível II, ao Município de 

Guimarães por se constituir um município de Excelência nos campos da regeneração 

urbana e do turismo. 


