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“… o plano tem que corresponder a uma atitude, a linhas de orientação, 
a estratégias que passam pela avaliação de meios…” 

 
 

 

Manuel Costa Lobo e Paula Duarte em “Planos Directores Municipais em Fase de Transição”, cadernos INA, 2003. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente volume faz o enquadramento geral da revisão do PDM abordando várias temáticas 

transversais a todos os descritores integrantes dos estudos de base do Plano – caracterização e 

diagnóstico da situação actual. 

A presente revisão enquadra-se nos denominados “PDM’s de 2.ª geração ou de Transição”. Passados 

mais de 10 anos desde a publicação do PDM de Manteigas (RCM n.º 54/93 de 14 de Agosto), importa 

reequacionar quais os princípios base de uma estratégia eficaz para o concelho. Segundo o D.L. n.º 

380/99 de 22 de Setembro (com as alterações introduzidas pelo DL316/2007 de 19 de Setembro), o 

PDM deve constituir um “instrumento de planeamento que estabelece o modelo de estrutura espacial do 

território municipal constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento da local 

prosseguida, integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na respectiva área de 

intervenção.“1 

O objectivo principal deste documento é o de rever/ actualizar todos os estudos de caracterização e as 

propostas definidas no documento vigente, verificar a sua adequação à realidade local, as suas 

concretizações, e analisar novos descritores, agentes e/ou acontecimentos de maior relevância que 

entretanto tenham surgido ou influenciado o concelho em estudo. Pretende-se que o novo PDM venha 

não só colmatar as carências sentidas no anterior, mas essencialmente responder aos novos conceitos 

teórico-práticos que se idealizaram e se formalizaram ao longo destes anos, traduzindo um planeamento 

do território mais estratégico e operativo.  

Pretende-se assim neste documento introduzir a metodologia de trabalho, sintetizar as principais ideias 

referentes ao concelho nas suas diversas temáticas, reunindo formalmente as principais conclusões 

retiradas da análise do território. Saliente-se no entanto, que estes constituem documentos preliminares, 

que carecem ainda do contributo crítico dos diversos técnicos da CMM, assim como do seu corpo 

político, de forma a traduzir exactamente a realidade e perspectivas locais. 

Diga-se ainda que se encara esta revisão como uma oportunidade de melhoria de conceitos e de 

intervenções, uma vez passados quase 15 anos de experiência, devendo o Plano contemplar “os 

grandes conceitos, uma visão política para o futuro e uma programação esquemática, assim como a 

proposta de composição estrutural para o curto, médio e muito longo prazo”.
2
  

 

 

                                                 
1
 Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, art. 84º, n.º1, com as devidas alterações introduzidas pelo DL 316/2007de 19 de 

Setembro. 
2
 In “Planos Directores Municipais em Fase de Transição”, Manuel Costa Lobo e Paula Duarte, Cadernos do INA, 2003. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Considerando que a forma de abordar um concelho – no sentido de caracterizar e diagnosticar – se 

fundamenta no conhecimento aprofundado dos diversos sistemas que o compõem e da forma como se 

comportam, articulam e interagem entre si, a metodologia adoptada na presente fase de trabalho dividiu 

a caracterização e diagnóstico do concelho nos seguintes grandes sistemas, os quais, por razões 

logísticas, constituem volumes fisicamente independentes: 

- Sistema Sócio Económico; 

- Sistema Urbano; 

- Sistema Biofísico; 

- Infraestruturas 

- Enquadramento geral. 

Para cada um destes sistemas caracterizou-se a situação existente, elaborou-se a análise comparativa 

em relação aos estudos de caracterização e diagnóstico do PDM vigente e às suas propostas, 

identificaram-se acções previstas/projectadas, de forma a sintetizar tudo numa análise crítica prospéctica 

(de futuro e evolução).  

De forma a evidenciar alguns factores, optou-se por dividir esses sistemas em sub-temas.  

Assim, tem-se: 

Sistema 
 Socio- económico 

Sistema Urbano Sistema Biofísico  Infraestruturas 

Estrutura Populacional; Rede de Equipamentos; Caracterização Biofísica e 
Paisagística; 

Sistema Viário e de 
Transportes; 

Estrutura Económica. Património Cultural 
(Arquitectónico e 
Arqueológico); 

Caracterização dos Usos 
e Funções do Território; 

Saneamento Básico e 
Resíduos Sólidos;  

Grandes Projectos na 
Região com impacto no 
concelho  

Rede Urbana. Rede de Protecção e 
Valorização Ambiental; 

Energia e 
Telecomunicações. 

  
Condicionantes Biofísicas. 

 

 

No final desta fase de análise, apresentar-se-á um documento de síntese com o traçado das principais 

vulnerabilidades e potenciais que permitirá estabelecer as linhas orientadoras para a nova estratégia.  
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Paralelamente aos estudos de base, será elaborado o relatório de factores críticos, que corresponde à 

1ªfase do relatório ambiental preconizado na c) do n.º2 do art. 86º do RJIGT e no art.6º do DL n.º 

232/2007 de 15 de Junho. 

3. ENQUADRAMENTO REGIONAL E ADMINISTRATIVO 

O concelho de Manteigas está incluído na região centro, sub-região Beira Interior Norte, distrito da 

Guarda, sendo adjacente aos concelhos de: Gouveia a Noroeste, Guarda a Nordeste, Covilhã a Sul e 

Seia a Sudoeste. Inserido na Serra da Estrela, é atravessado pelo Rio Zêzere. 

Nos novos conceitos administrativos nacionais, Manteigas integra-se na comunidade urbana
3
 

denominada Beiras (Comurbeiras, constituída em Junho de 2004), em conjunto com os municípios de 

Belmonte, Covilhã, Penamacor, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Meda, 

Pinhel, Sabugal e Trancoso, perfazendo um total de 183.592 habitantes (segundo os Censos de 2001).  

 

Fig. 1 – Localização do concelho de Manteigas (informação retirada do site do IGEO). 

 

                                                 
3
 “Uma Comunidade Urbana (acrónimo ComUrb), é uma área urbana portuguesa, um dos novos conceitos de subdivisão 

administrativa do nosso país. Devem ter um número de habitantes superior a 150.000 e inferior a 350.000”. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Urbana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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O concelho tem uma área aproximada de 122 Km
2 

e divide-se administrativamente nas seguintes 

freguesias: Santa Maria, São Pedro, Sameiro e Vale de Amoreira. Saliente-se que a freguesia de Vale de 

Amoreira é muito recente no concelho de Manteigas, tendo pertencido até 2 de Janeiro de 2002 ao 

concelho da Guarda. Neste sentido, os dados estatísticos nem sempre incluem esta freguesia já no 

concelho em estudo, o que poderá induzir nalgum tipo de interpretações ou leituras dos dados menos 

correctas. 

4. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

A Câmara Municipal de Manteigas elaborou o “Diagnóstico da Habitação Centro Histórico”, recentemente 

o qual apresenta um breve resumo da evolução histórica do Concelho, que se transcreve para o 

presente relatório excertos permitindo realizar uma breve abordagem ao passado do concelho. 

 

Fig. 2 Vista Panorâmica sobre a Vila de Manteigas (in Diagnóstico da Habitação do Centro Histórico) 

A ”(…) Serra (da Estrela) desde longos tempos que é ocupada, não existindo, no entanto, dados confirmados da 

ocupação da zona específica de Manteigas. Igualmente se constata a inexistência de qualquer vestígio dos povos 

invasores bárbaros (visigodos e suevos), o que nos leva a concluir que durante toda a Alta Idade Média, a zona de 

Manteigas e toda a sua área envolvente permaneceu deserta. É só após a formação da nacionalidade e em especial 

com o esforço de povoamento do rei D. Sancho I, que historicamente Manteigas como povoado estruturado 
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administrativamente se constitui como uma realidade. Quanto ao domínio muçulmano não chegaram até aos nossos 

dias quaisquer vestígios: existem unicamente algumas lendas e tradições populares que lhes estão associadas (…).  

Até ao reinado de D. Sancho I toda esta área onde se insere Manteigas, não estava territorialmente organizada. Foi 

este rei, D. Sancho I, que, com a concessão de forais começou a estruturar e a organizar toda esta vasta zona da 

Serra da Estrela, que funcionava como fronteira, terra de ninguém, compreendida entre os reinos cristãos do Norte e 

o domínio islâmico a Sul. Só com os dois primeiros monarcas portugueses, é que esta zona ficou definitivamente em 

mãos cristãs, e daí ter sido a partir desta altura que se começou a organizar territorialmente toda esta vasta área 

serrana. 

A povoação de Manteigas não aparece referenciada nos forais dos concelhos limítrofes (…) (do início do séc. XII). 

As referências feitas (nestes documentos) a estas terras serranas revelam-nos como estas eram pouco habitadas, 

tratando-se, quando existentes, de povoamentos bastante dispersos e pouco consistentes. Seria natural que 

estivessem descritos na limitação territorial dos concelhos de Valhelhas, Seia, Covilhã, Gouveia referências ao 

termo vizinho de Manteigas. Isso leva-nos a conjecturar que a vila de Manteigas, por esta altura estaria desabitada, 

ou, caso se prove a sua existência, em declínio, ou ainda o que nos parece mais verosímil, um inexistente povoado 

estruturado, anterior a 1188, data do foral de Manteigas atribuído pelo rei D. Sancho I. Assim a zona onde hoje se 

implanta Manteigas seria uma zona inóspita, árida, pouco habitada, praticamente erma.  

O dado mais concreto sobre a existência de Manteigas é a referência feita no foral de D. Manuel I, de 1514, a um 

primeiro foral concedido por D. Sancho I em 1188.  

O concelho de Manteigas foi inicialmente constituído por uma única freguesia. José David L. Baptista4 refere a 

existência de documentos do século XIV de pagamento de colheitas, em que este era efectuado na Igreja de S. 

João Baptista, ou seja, na actual Igreja da Misericórdia. O último documento que faz menção ao pagamento de 

rendas em S. João Baptista é de 1336. Por outro lado a primeira vez que em que é mencionado o pagamento de 

colheitas em Sta. Maria é no ano de 1388, o que significa que nesta altura esta igreja já existia, e que deverá ter 

sido edificada por esta altura. 

Por sua vez a primeira vez que a Igreja de S. Pedro é mencionada, é num documento datado de 1499. No entanto 

segundo José David L. Batista, a criação da freguesia de S. Pedro deverá ter sido coetânea da criação da de Stª. 

Maria, quer pela existência de uma imagem de S. Pedro na fachada desta igreja, provavelmente datada de finais 

dos séculos XIV, inícios do século XV, quer pela distribuição das zonas habitadas na vila. “Supõe-se” que o 

crescimento da vila quer para os lados de Sta. Maria, quer para S. Pedro, deverá ter sido sensivelmente pela 

mesma altura. (…) Manteigas era, no século XVI, um aglomerado populacional bastante considerável, constituído 

                                                 
4
 BATISTA, José David Lucas. Dispersália (estudos vários locais e regionais). Manteigas: Câmara Municipal de Manteigas, 2005 
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por duas freguesias Sta. Maria e S. Pedro. A sua localização geográfica, em plena serra, conferia-lhe um carácter 

insular, assemelhando-se a uma ilha rodeada de montes e vales, circunstância esta que era vencida por um sistema 

de caminhos que a conectavam a outras povoações, com quem mantinha relações de complementaridade. É de 

fulcral importância esse sistema viário, por permitir essa complementaridade e interacção com outras povoações. 

(…) O sistema de caminhos que ligava Manteigas às povoações vizinhas, fazia-se pela serra, tendo como ponto de 

convergência o núcleo primitivo da vila, sendo este em redor da actual Igreja da Misericórdia, originalmente Igreja de 

S. João Baptista. Tratavam-se de caminhos de serra que subiam abruptamente as encostas de grande inclinação. 

(…) O rio Zêzere adquire particular importância, no contexto viário de Manteigas, situando-se nas suas margens 

dois caminhos que lhe seguem paralelos (…) aparecendo também mencionadas edificações localizadas ao longo 

destes caminhos de serra e cuja função era o abrigo dos pastores/animais, aquando das suas prolongadas estadias 

pela serra. 

A organização socio-económica de Manteigas caracterizava-se pela interacção das actividades agrária, pastoril, e 

também de particular interesse e importância, a actividade têxtil. Tratava-se essencialmente de uma economia de 

subsistência. Existiam já no século XVI, por referência feita no Tombo dos Bens Móveis de 1560, alguns pisões, que 

demonstram essa complementaridade entre estas actividades, ou seja a pastorícia, a agricultura, e a manufactura 

de panos, que se caracterizava pela existência de pequenas unidades de tecelagem de carácter familiar. (…) 

A freguesia de Sameiro passou a fazer parte do concelho de Manteigas em 1835; (…) Até ao século XIX Manteigas 

era constituída por duas únicas freguesias: S. Pedro e Sta. Maria. (…) Refira-se também que a integração da 

freguesia de Vale de Amoreira no concelho de Manteigas é muito recente, data de 2002, tendo pertencido 

anteriormente ao concelho da Guarda.”5 

 

5. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

5.1 LEGISLAÇÃO E CONCEITOS GERAIS 

O contexto teórico-prático do Ordenamento do Território e respectivos conceitos sofreram na última 

década um desenvolvimento considerável, nomeadamente no que se refere ao conceito de Crescimento 

Sustentado e à implementação da Agenda Local 21. A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento 

Sustentável 2005-2015 (ENDS) define no seu quarto objectivo como vector estratégico para o 

desenvolvimento “uma dinâmica urbana que seja menos destrutiva do ambiente e mais solidária”
6
. 

Pretende-se combater eficazmente o crescimento extensivo e de baixa qualidade, promover e fiscalizar o 

património nos instrumentos de regulação do uso do solo e na dinamização do mercado imobiliário. Um 

                                                 
5
 Transcrito do “Diagnóstico da Habitação do Centro Histórico”, Câmara Municipal de Manteigas, Projecto HABITAT+, Dez.2005. 

6
 In ENDS, Gabinete do Primeiro-Ministro. 
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bom instrumento de gestão territorial é aquele que constitui um aliado do desenvolvimento sustentável, 

pois traduz para a prática a implementação dos objectivos para o concelho. 

A Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei n.º48/98 de 11 de Agosto e demais 

alterações) contribuiu também para uma nova visão de planeamento. De facto, os princípios gerais da 

política de ordenamento realçam novos conceitos e reafirmam outros já discutidos com base em: 

- Sustentabilidade e solidariedade intergeracional; 

- Economia;  

- Coordenação dos interesses públicos e privados; 

- Subsidiariedade; 

- Equidade; 

- Participação e intervenção dos cidadãos; 

- Responsabilidade; 

- Contratualização e concertação;  

- Segurança jurídica. 

Os objectivos que estes conceitos traduzem, evidenciam a natureza integrada do processo de 

planeamento. Compreendem também as diversas vertentes dos sistemas territoriais, incidindo sobre as 

condições de vida e de trabalho das populações, os valores culturais, ambientais e paisagísticos, as 

oportunidades de emprego, as estruturas económicas e produtivas, as formas de uso e ocupação do 

território e a rendabilização das infra-estruturas. 

O planeamento territorial resulta assim num processo integrado no qual se confrontam interesses e 

valores associados às três componentes básicas da organização do território: ambiente, população e 

economia. A compatibilização destes elementos deverá traduzir-se num modelo de ocupação do solo 

que respeite os princípios da harmonia, do equilíbrio e da sustentabilidade. Este é o grande desafio que 

se coloca neste processo.  

O quadro referencial estabelecido pela Lei de Bases é operacionalizado através dos mecanismos e 

procedimentos determinados no Decreto-lei nº 380/99 de 22 de Setembro, com a nova redacção pelo 

Decreto-lei nº 316/2007 de 19 de Setembro. Estes diplomas estabelecem as regras de elaboração dos 

Planos Municipais de Ordenamento, definindo inequivocamente os seus objectivos, conteúdo material e 

documental. 

Assim, as alterações legais e regulamentares introduzidas durante o prazo de vigência do PDM94, 

necessitam de ser devidamente enquadradas e readaptadas no novo modelo de PDM, tais como: 

- Lei n.º48/98 de 11 de Agosto – Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 

Urbanismo; 

- Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro – Lei de Bases da Protecção do Património; 
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- Decreto-Lei n.º380/99 de 22 de Setembro – o novo regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial, com a nova redação que lhe é dada pelo DL 46/2009 de 20 de 

Fevereiro: 

- Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho – estabelece o novo regime jurídico da urbanização e 

edificação, com a nova redacção dada pelo Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro 

- Decreto-Lei n.º9/2007 de 15 de Janeiro – Mapas de ruído; 

- Decreto-Lei n.º7/2003 de 15 de Janeiro – Carta Educativa; 

- Decreto-Lei n.166/2008 de 22 de Agosto – novo regime da REN. 

- Todos os planos e estratégias nacionais aplicáveis 

A introdução do novo Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007-2013 (QREN, que irá substituir o 

Plano de Desenvolvimento Regional e o Quadro Comunitário de Apoio, e que constituirá o “(…) 

documento nacional de apresentação da estratégia de desenvolvimento e de enquadramento dos 

programas operacionais temáticos e regionais, bem como de definição das principais orientações sobre 

o respectivo financiamento”
7
), do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 (ENDS), por exemplo, virá 

contribuir decisivamente também para o enquadramento das novas questões e problemáticas, através 

de novas estratégias e orientações, relacionadas cada vez mais com o desenvolvimento sustentável, 

competitivo e inovador dos territórios. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

O RJIGT prevê um conjunto alargado de planos urbanísticos, uns de natureza estratégica outros de 

natureza regulamentar de modo a cobrir todo o território nacional, com a possibilidade de o subdividir 

nas várias regiões, pelas suas temáticas e abrangência especial. 

PNPOT Programa nacional das políticas de ordenamento do território 

PSOT Planos sectoriais de ordenamento do território 

PEOT Planos especiais de ordenamento do território 

PROT Planos regionais de ordenamento do território 

PIOT Planos intermunicipais de ordenamento do território 

PDM Plano Director Municipal 

PU Plano de Urbanização 

PP Plano de Pormenor 
 
 
 

 

                                                 
7
 In: Despacho Conjunto n.º 131/2005, de 26 de Janeiro. 
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A interpretação dos vários itens é fundamental na medida em que cada Plano tem (ou devia ter) o seu 

campo de acção e impactos distintos, se bem que sempre encadeados.  

 Âmbito Função Natureza Vínculo Eficácia Grau 

PNPOT Nacional Desenvol.Territorial  Programática Público Autoplanificação/ 
Heteroplanificação 

projectivo 

PSOT Nacional Política Sectorial Programática Público determinativo 

PEOT Nacional Natureza Especial Regulamentar Púb/Priv Plurisubjectidade determinativo 

PROT Regional Desenvol.Territorial Programática Público  

Autoplanificação/ 
Heteroplanificação 

 

 

PIOT Municipal Desenvol.Territorial Programática Público  

PDM Municipal Planeam. Territorial Regulamentar Público determinativo 

PU Municipal Planeam. Territorial Regulamentar Público determinativo 

PP Municipal Planeam. Territorial Regulamentar Púb/Priv Plurisubjectidade Planificação 
acto 

 
Fig. 3 – Modelo Territorial do PNPOT (www.portugalterritorio.pt) 

O relacionamento entre os diversos planos 

urbanísticos encontra-se intimamente ligado 

com a natureza dos mesmos e com o 

respectivo tipo de vinculação jurídica. Aqui 

atenta-se essencialmente ao princípio da 

hierarquia que já vinha do anterior regime 

dos PMOT´s (Dec. Lei n.º 69/90) e ao 

princípio da articulação dos planos (art. 23º, 

24º e 25º do RJIGT). A subordinação de um 

plano a outro hierarquicamente superior 

pode-se entender com base no princípio da 

compatibilidade ou da conformidade. 

Assim a hierarquia dos planos é de um 

modo geral em "cascata", sendo assim o 

PDM tem que se compatibilizar e conformar 

com os planos hierarquicamente superiores. 

Deste modo é essencial desde o início da 

elaboração de um PDM contemplar as 

directivas desses planos. 
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5.2.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) foi recentemente publicado pela Lei 

n.º58/2007 de 4 de Setembro e tem como principais objectivos gerais:  

 “Definir o quadro unitário para o desenvolvimento territorial integrado, harmonioso e sustentável 

do País, tendo em conta a identidade própria das suas diversas parcelas e a sua inserção no 

espaço da União Europeia (UE);  

 Garantir a coesão territorial do País atenuando as assimetrias regionais e garantindo a igualdade 

de oportunidades;  

 Estabelecer a tradução espacial das estratégias de desenvolvimento económico e social;  

 Articular as políticas sectoriais com incidência na organização do território;  

 Racionalizar o povoamento, a implantação de equipamentos estruturantes e a definição das 

redes;  

 Estabelecer os parâmetros de acesso às funções urbanas e às formas de mobilidade;  

 Definir os princípios orientadores da disciplina de ocupação do território. “
8
 

O modelo territorial do PNPOT define os sistemas urbanos a nível nacional, e na região da Beira Interior 

define o eixo da Guarda – Castelo Branco, ficando Manteigas na sua zona de influência. 

5.2.2 Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo 

O PBHT foi aprovado em 9 de Agosto de 2001 e tem por objecto a definição das regras de gestão dos 

recursos hídricos, dos meios hídricos e do domínio hídrico. O Plano tem a natureza de regulamento 

administrativo e constitui o instrumento orientador da gestão dos recursos hídricos na área da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tejo. Os planos municipais e intermunicipais de ordenamento do território, bem como 

os projectos e programas a realizar na sua área de intervenção devem conformar-se com o Plano. 

A delimitação das Unidades Homogéneas de Planeamento (UHP) permitiu definir objectivos e 

implementar actuações diferenciadas em função das diversas sub–regiões da bacia hidrográfica que, 

para efeitos de planeamento e gestão de recursos hídricos, possam ser consideradas homogéneas, em 

termos hidrológicos, socioeconómicos e ambientais. O concelho de Manteigas é abrangido apenas por 

uma unidade homogénea, a do Alto Zêzere. 

                                                 
8
 In Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, art. 27º.  
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Fig. 4 Sub bacias hidrográficas principais e unidades homogéneas                        

5.2.3 Estratégia Nacional para as Florestas 

Publicado em 15 de Setembro de 2006 (RCM114/2006 de 15 de Set.), este diploma estabelece um 

quadro de referência das “(…) orientações e planos de acção públicos e privados para o 

desenvolvimento do sector nas próximas décadas.”
9
, e para além disso, permite “(…) enquadrar a 

utilização dos recursos do Fundo Florestal Permanente e beneficiar muito para a sua implementação das 

medidas de apoio ao sector que se desenham no âmbito do próximo período de programação (2007-

2013)”
 9

. O documento estabelece seis linhas de acção de base e a matriz de responsabilidades que 

“(…) clarifica, quantifica e calendariza as acções a desenvolver.”
9 

Ora,
 
num concelho que tem uma área 

florestal muito considerável, este documento será fundamental para o devido enquadramento numa 

política nacional. 

5.2.4 Plano Estratégico Nacional para o Turismo 

Plano Estratégico Nacional do Turismo foi aprovado pela RCM nº 53/2007 de 4 de Abril. Este plano 

considera a região da Serra da Estrela um dos 7 pólos de desenvolvimento turístico ao nível nacional. 

Assim segundo este plano pretende-se o desenvolvimento de um destino diversificado em torno da neve, 

da natureza e do património dirigido ao mercado nacional, aproveitando os recursos naturais da serra, 

contribuindo também para o desenvolvimento económico da zona e constituindo uma real alternativa aos 

pequenos resorts de montanha de Espanha. 

 

                                                 
9
 In RCM 114/2006 de 15 de Setembro. 

Manteigas 
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5.2.5  Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte 

O referido Plano foi publicado recentemente pelo DR12/2006, de 24 de Julho. Abrange os municípios de 

Meda, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso, Almeida, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, 

Guarda, Gouveia, Sabugal, Seia, Manteigas, Belmonte, Covilhã e Fundão, para um período máximo de 

20 anos de vigência. Tem como objectivos “(…) a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, 

do ponto de vista dos seus usos dominantes; a definição do elenco das espécies a privilegiar nas acções 

de expansão e reconversão do património florestal; a identificação dos modelos gerais de silvicultura e 

de gestão dos recursos mais adequados; a definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de 

incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas 

especificas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar nestes espaços.”
10

 Neste 

sentido, este instrumento deve ser considerado nos PEOT’s e PMOT’s, “(…) no que respeita 

especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais (…)”. Para maior 

detalhe sobre este plano veja-se os estudos sobre o sistema biofísico. 

 

 

 

 

Fig. 5 Sub Regiões Homogénes do PROFBIN (Fonte: PROFBIN, www.afn.pt) 

                                                 
10

 In DR12/2006 de 24 de Julho. 
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Fig. 6 Extracto do PROF BIN (Fonte: PROFBIN, www.afn.pt) 

5.2.6 Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro 

O PROT da Região Centro, actualmente em elaboração, também enquadra esta região no seu 

cartograma geoestratégico que engloba a Península Ibérica. Este documento é fundamental para a 

definição de uma estratégia conjunta, coerente e reflectida da realidade específica todos os municípios 

envolvidos dessa região, reforçando assim os seus potenciais e combatendo de forma global as suas 

ameaças e vulnerabilidades. O modelo territorial preliminar considera o eixo urbano da beira interior que 

confina directamente com o Concelho de Manteigas que por sua vez está inserido ema áreas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

mais-valias ambientais. 

“O sub-sistema urbano da Beira Interior desenvolve-se ao longo da A23 e abrange Guarda-Belmonte, 

Covilhã, Fundão e Castelo Branco. É constituído por núcleos que distam entre si apenas alguns minutos 

e polarizam as áreas envolventes de baixa densidade. Este eixo é profundamente marcado por 

actividades industriais tradicionais, como o têxtil e os lacticínios, embora apresente actualmente uma 

estrutura funcional diversificada, como uma vocação turística ligada sobretudo ao sistema montanhoso 

Serra da Estrela-Serra da Gardunha e aos valores patrimoniais existentes.
 11

 

                                                 
11

 In Relatório do PROT Centro, Junho de 2007 
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Fig. 7 Modelo territorial preliminar síntese do sistema urbano (Fonte: CCDR Centro) 

 

 

5.2.7 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra Estrela 

Este Plano encontra-se actualmente em revisão
12

,, sendo o vigente referente à Portaria n.º583/90, de 25 

de Julho. Nesta revisão, o Plano irá redefinir os limites da área de intervenção, diminuindo a sua área. 

Este Plano é fundamental para o concelho em estudo, uma vez que Manteigas está totalmente integrado 

na sua área, tendo que transpor as suas directivas para o território municipal.  

A versão preliminar do plano considera que grande parte do concelho está sujeita a regime de protecção 

e que o sistema urbano é composto pelos aglomerados urbanos de Manteigas e Sameiro e o 

aglomerado rural de Vale de Amoreira. Assim e segundo informação do Parque Natural da Serra Estrela, 

todo o concelho de Manteigas está incluído nos limites com excepção dos perímetros urbanos. 

 

                                                 
12

 Em Novembro de 2008 este plano encontrava-se na fase de ponderação dos resultados da discussão pública. 
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Fig. 8 Extracto da planta de síntese (preliminar versão de 2006) (Fonte: ICNB) 

 

5.2.8 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

Este Plano entrou em eficácia pelo RCM n.º 53/2007 de 4 de Abril. 

 “A legislação determina a elaboração de um Plano Sectorial para a Rede Natura 2000 (PSRN2000), o 

qual constituirá um instrumento de gestão territorial de concretização da política nacional de conservação 

da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização das ZPE e dos Sítios, do território 

continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável 

nestas áreas. (…) As orientações de gestão e normas programáticas estabelecidas no Plano como 

necessárias à manutenção dos valores naturais num estado de conservação favorável, dirigem-se aos 

valores efectivamente existentes no território e não aos territórios por si só, não constituindo assim o 
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Plano Sectorial da Rede Natura 2000 um plano definidor de usos ou actividades e de níveis de protecção 

do território, mas um instrumento de gestão da biodiversidade cuja tradução territorial decorre 

directamente do conteúdo biológico real de cada território.”
13

 

5.2.9 Plano de Desenvolvimento Estratégico da Comunidade Urbana das Beiras 

O referido Plano foi elaborado pela Comunidade Urbana que é constituída por 12 municípios: Almeida, 

Sabugal, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso, Mêda, Celorico da Beira, Manteigas, Guarda, a 

Covilhã, Belmonte e Penamacor. A estes é possível que ainda se venha a agregar o município do 

Fundão. O plano de desenvolvimento assenta em 5 eixos principais: Património Histórico e Turístico, 

Produtos do Território, Posicionamento Transfronteiriço, Inovação e Competitividade e, por fim, Coesão 

Social e Territorial
14

. Prevê-se que estes se enquadrem no novo Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN). 

Junta-se em anexo o programa de acção da COMURBEIRAS com impacto no concelho de Manteigas e 

que terá uma forte relação com as propostas a desenvolver no PDM. Esse programa prevê um conjunto 

de projectos municipais e intermunicipais fundamentais para o desenvolvimento sócio económico do 

concelho a médio prazo. 

 

5.2.10 Plano Estratégico da Serra da Estrela - PETUR 

O PETUR tem como objectivo central o de delinear uma estratégia para o desenvolvimento do Turismo 

na região da Serra da Estrela. Para além de apresentar um diagnóstico bastante exaustivo da região em 

toda a matéria relacionado com o turismo, define um conjunto de objectivos estratégicos (apresentados 

em anexo) fundamentais para a região e consequentemente para o concelho de Manteigas. Estes focam 

essencialmente objectivos vocacionados para o sentido mais lato do turismo e numa perspectiva 

intermunicipal. 

5.3 OUTROS INSTRUMENTOS COM IMPACTO NA GESTÃO TERRITORIAL  

5.3.1 Carta Educativa 

Segundo o art.19º do Decreto-Lei n.º7/2003 de 15 de Janeiro, a carta educativa deve integrar o PDM. 

Nesse sentido, é necessário que as suas orientações fiquem contempladas no Plano sobretudo se este/, 

quer na planta de ordenamento traduzida fisicamente pela implantação da rede de escolas existentes e 

previstas/programadas, quer no programa de financiamento e de execução do PDM.  

                                                 
13

 In Resumo não técnico apresentado na fase de discussão publica do Plano, in www.icn.pt. 
14 

Conforme informação do site “http://osjudeus.blogspot.com/2007/07/comurbeiras-apresenta-plano-em-outubro.html”. 
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A Carta Educativa surge como uma ferramenta de planeamento, visando a melhoria contínua do sistema 

educativo local, entendido numa perspectiva de Território Educativo, ou seja, não confinado ao espaço 

tradicionalmente reservado à escola, mas contextualizado numa comunidade local. Assim, pretende-se 

com a Carta Educativa: 

 Prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da rede escolar 

colocadas pela evolução da política educativa, pelas oscilações da procura da educação, 

rentabilizando o parque escolar existente; 

 Caminhar para um esbatimento das disparidades inter e intra-regionais, promovendo a igualdade 

do acesso ao ensino numa perspectiva de adequação da rede escolar às características 

regionais e locais, assegurando a coerência dos princípios normativos no todo nacional; 

 Desenvolver uma concepção de escola/centro educativo, integrado num espaço de recursos 

educativos diferenciados. 

Assim, a Carta Educativa deverá estar em condições de sustentar a definição de uma Política Educativa 

para o Concelho de Manteigas, bem como monitorizar a execução de algumas das competências, 

integrando progressivamente (e adaptando em função do contexto local) as restantes necessidades 

Municipais no domínio da educação, contribuindo de forma clara para um reordenamento da rede 

educativa, com vista à melhoria da qualidade das infra-estruturas e dos serviços prestados nesta área. 

O Concelho Municipal de Educação, atento às profundas transformações económicas, sociais, políticas e 

culturais que têm ocorrido no panorama concelhio, regional, nacional e internacional, decidiu dar especial 

atenção ao desenvolvimento do sector educacional como forma de, em estreita cooperação com a 

comunidade educativa, contribuir para a melhoria da educação concelhia, nomeadamente: 

 Os fenómenos de globalização da economia, da cultura e das comunicações;  

 O peso crescente das tecnologias de informação; 

 A incapacidade de os estados nacionais em dirigirem, de forma centralizada e burocrática, os 

vários sistemas públicos, entre eles o da educação; 

 As transformações económicas, sociais e culturais do Concelho de Manteigas; 

 A necessidade dos cidadãos encontrarem novas formas de identidade e 

 Participação social e política; 

 O peso da educação e da formação escolar no desenvolvimento dos sistemas 

 Sociais, económicos e culturais locais; 
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A Carta Educativa, homologada em 29 de Maio de 2007
15

, nas suas considerações finais conclui que os 

equipamentos educativos respondem às necessidades da procura, havendo por vezes excesso de oferta 

que poderá levar ao encerramento de algumas escolas. Conclui ainda que há alguns edifícios que 

necessitam de algumas intervenções, por serem muito antigos. No que se refere aos recursos humanos 

conclui que estes se revelam suficientes, embora a grande mobilidade dos professores seja nitidamente 

prejudicial no desenvolvimento dos processos educativos, com eventuais consequências no 

aproveitamento escolar. Relativamente às estruturas e serviços complementares de cultura e desporto, 

considera que o Concelho está razoavelmente equipado, estando previstos outros investimentos nessas 

áreas, nomeadamente, a instalação de uma Piscina Aquecida e de um Ringue de Gelo, assim como, a 

construção do Arquivo Municipal e a remodelação das instalações da Biblioteca Municipal (acções 

entretanto já concretizadas), que contribuirá para melhorar a situação actual.  

De referir também que o Agrupamento de Escolas, na sua estrutura vertical, responde às necessidades 

educativas uma vez que permite uma boa articulação entre as escolas, que se torna mais eficaz em 

municípios com territórios mais reduzidos.  

5.3.2 Mapa de Ruído 

O mapa de ruído do concelho foi aprovado em Julho de 2005 ao abrigo da DL 292/2000 de 14 de 

Novembro, tendo como principais objectivos qualificar e quantificar o ruído ambiente, identificar situações 

de conflito, avaliar a exposição ao ruído das populações, influenciar as decisões de planeamento 

urbanístico e programa de redução de ruído. Assim o mapa de ruído fornece uma visualização global do 

ruído permitindo uma correcta avaliação de cada situação. Permite ainda a realização de uma análise 

estratégica na gestão do local em termos de ruído ambiente. 

As principais fontes de ruído do concelho são as estradas principais e o centro da Vila de Manteigas 

durante o dia, não tendo praticamente expressão durante o período nocturno.  

Recentemente foi publicado o regulamento geral do ruído que revoga o regime geral sobre poluição 

sonora, Dec. Lei n.º292/2000 de 14 de Novembro, o que implicará forçosamente ao abrigo do art.4º do 

Dec. Lei 9/2007 de 17 de Janeiro, a adaptação do mapa de ruído às novas directivas. Neste sentido o 

                                                 
15

 É de salientar a falta de apoio que se fez sentir na elaboração Carta Educativa por parte das entidades competentes. Com 

efeito, não foi possível obter informações sobre matérias previstas na lei como a fixação de parâmetros técnicos do ordenamento 

da rede educativa por parte do Ministério da Educação (nº 2 do Art.º 17º do Decreto-Lei 7/2003 de 25 de Janeiro), as medidas em 

relação ao pessoal docente (Art.º 28º), a celebração de protocolo entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses em relação a actividades complementares de acção educativa e do desenvolvimento do desporto escolar 

(nº 5 do Art. 12º) e, finalmente, sobre os custos e metodologias de elaboração (Nº 6 do Art.º 19º). A escola, espaço privilegiado da 

acção educativa, necessita cada vez mais da conjugação de esforços entre os actores envolvidos no processo educativo e das 

autarquias na disponibilização de espaços, na colaboração nos transportes e na acção social escolar, entre outros. 
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mapa de ruído do concelho terá que ser revisto e readaptado ao novo regime, não se prevendo no 

entanto grandes alterações. A CM de Manteigas está já a promover as alterações necessárias sendo 

oportunamente integradas no presente relatório. 

 

 

 
Fig. 9 Período Diurno Nocturno – Concelho e Vila de Manteigas (Fonte: Mapa de ruído de Manteigas) 
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5.3.3 PMDFCI
16

 

O Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) surge na sequência do Decreto-Lei n.º 

124/2006, 28 de Junho, que revoga o DL n.º 156/2004. O decreto “… estabelece as medidas e acções a 

desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

No artigo 10º do diploma é definido que o PDFCI “… contêm as acções necessárias á defesa da floresta 

contra incêndios e, para além das acções de prevenção, incluem a previsão e a programação integrada 

das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios”. O 

plano com vigência de 4 anos encontra-se em elaboração pela Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (2008-2012).  

No plano constam diversas cartas entre as quais a carta de rede regional de defesa da floresta contra 

incêndio e a carta de risco de incêndio. O DL n.º 124/2006 estabelece que estas cartas devem constar 

no PDM, em termos de delimitação e regulamentação. Para maior detalhe sobre este plano veja-se os 

estudos sobre o sistema biofísico. 

5.3.4 Zonas Inundáveis 

Na carta de zonas inundáveis de uma determinada região apresenta-se a delimitação das zonas 

ameaçadas por cheias correspondentes à ocorrência de uma vez em 100 anos, instrumento fundamental 

no processo de ordenamento do território, pois representa um factor condicionante ao uso do solo. 

De acordo com o Decreto-lei n.º 364/98, de 21 Novembro, existe a obrigatoriedade de elaboração da 

carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias no mínimo 

desde a década de 60. O artigo 1.º do referido decreto diz expressamente que: 

"Os municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, 

inclua o ano de 1967 e que ainda não se encontrem abrangidos por zonas adjacentes classificadas nos 

termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-

lei n.º 89/87, de 26 de Fevereiro, devem elaborar uma carta de zonas inundáveis, que demarque, no 

interior dos perímetros urbanos, as áreas atingidas pela maior cheia conhecida.". 

Assim, as plantas de síntese dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 

nomeadamente os Planos Directores Municipais (PDM), devem incluir a delimitação das zonas 

inundáveis e os seus regulamentos devem estabelecer as restrições necessárias para fazer face aos 

riscos de cheia. 

                                                 
16

 Toda a informação aqui apresentada é de um modo geral transcrita ou adaptada do PMDFCI, Outubro de 2007 
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Fig. 10 Extracto da carta de zonas inundáveis segundo os PDM´s do PBHT (Fonte: PBHT) 

 

  

Fig. 11 Extracto da carta de zonas inundáveis segundo o LNEC 1992 do PBHT (Fonte: PBHT) 

A portaria 1053/93 de 19 de Outubro define as zonas adjacentes ao Rio Zêzere, que correspondem à 

máxima cheia conhecida e que condicionam a construção de edifícios. Esta portaria revoga a portaria 

849/87 de 3 de Novembro. 
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Fig. 12 Extracto das cartas de zonas adjacentes do Rio Zêzere (Fonte: INAG) 

 

No âmbito da revisão do PDM as delimitações das zonas inundáveis será reavaliada de modo a que esta 

informação seja actualizada e sirva de base para o ordenamento do território.  

6. CONDICIONANTES 

A revisão do PDM definirá de acordo com a legislação as condicionantes legais a que o concelho está 

sujeito através da identificação das servidões administrativas e das restrições de utilidade pública. 

As servidões administrativas são impostas quer por lei, quer por acto administrativo, em função de uma 

concreta utilidade pública e referem-se a encargos impostos num prédio em proveito de utilidade pública 

de bens nominais. As restrições de utilidade pública por sua vez correspondem às limitações ao direito 

de propriedade que visam a realização de interesses públicos abstractos. As servidões e restrições 

enumeradas no regulamento para sua identificação constam na planta de condicionantes, excepto 

aquelas que não têm representação gráfica seja por questões de escala seja por impossibilidade de 

representação ou ainda de constante mutação. 

A regulamentação das servidões e restrições de utilidade pública, em sede de PDM, resume-se apenas 

à identificação destas na área do plano, uma vez que estas provêm da lei geral. Há que ressalvar que o 

regulamento do PDM não altera nem contraria as disposições da lei geral ou especial aplicável aos 

regimes de servidões e restrições de utilidade pública.  

O levantamento das servidões administrativas e restrições de utilidade pública está conforme a listagem 

da DGOTDU em Fevereiro de 2007, nomeadamente: 
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Reserva agrícola nacional 
Delimitação da RAN do concelho. 
Portaria nº 170/93 de 15 de 
Fevereiro 
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7. NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PLANO 

Este capitulo é objecto de volume próprio (Vol. VI) pelo que, o que aqui se apresenta é uma breve 

abordagem às  acções previstas no PDM vigente. 

O nível de execução do PDM vigente avalia-se pelas medidas que estavam previstas no plano e a 

verificação da sua implementação. O PDM vigente apresentava no seu relatório um resumo das acções 

a preconizar. Verifica-se que 41% das acções previstas não tiveram qualquer evolução, sendo que 55% 

foram executados totalmente ou em parte, e cerca de 5% estão em projecto ou em execução. 

 

Fig. 13 - Relação do estado de evolução das acções previstas 

 

41%

36%

19%

5%

não executado/sem 
evolução

executado executado em parte em execução/em 
projecto
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Fig. 14 - Quadro síntese da situação actual das acções previstas 
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8. PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

De modo a dar resposta ao art.6º e art .77º do Dec. Lei 380/99 de 22 de Setembro o município fez a 

divulgação da elaboração da revisão do PDM, permitindo a participação da população. Houve dois 

períodos de participação, que decorreram conforme publicações no Diário da República, no entanto, os 

interessados só participaram na primeira, de acordo com as datas previstas. No entanto houve 

participações que foram aceites fora dos períodos, pois o plano ainda se encontrava numa fase muito 

embrionária. 

Da analise dos documentos apresentados, conclui-se que cerca de 60% das sugestões são do mesmo 

requerente. Houve apenas uma sugestão para a freguesia de Vale de Amoreira apresentada pela Junta 

de Freguesia, e não houve nenhuma para a freguesia do Sameiro. O número de sugestões 

apresentadas para as freguesias de São Pedro e Sta Maria é praticamente igual. 

Deste modo, o resultado da participação da população foi o seguinte: 

Fig. 15 - Resultados da participação da população  em Outubro de 2002  

Ref.ª/N.º Identificação (n.º artigo matricial) 
Classificação 

pelo PDM 
vigente 

Pretensão/sugestão 

1 180 - S.Domingos REN inserir em zona urbanizável 

2 789 - Regadas RAN inserir em zona urbanizável 

3 1208 - Vinha dos Mortórios REN inserir em zona urbanizável 

4 1030 - Vinha dos Barreiros REN inserir em zona urbanizável 

5 1022 - Relva da Cambaia REN inserir em zona de urbanização turística 

6 1542 - Senhora dos Verdes RAN inserir em zona urbanizável 

7 1541 - Senhora dos Verdes RAN inserir em zona urbanizável 

8 1540 - Quinta da Senhora dos Verdes REN inserir em zona urbanizável 

9 1067 - Prezas ou Ripanço REN 
inserir em zona “habitável” + inserir 3 cortes em 
turismo ambiental 

10 1435 - Santo André RAN inserir em zona urbanizável 

11 1434 - Ponte Longa RAN inserir parte em zona urbanizável 

12 1069 - Regadas REN e RAN inserir parte em zona urbanizável 

13 19 - Castanheira do Mondego ou Troval REN 
permitir reabilitação de casebres para turismo 
ambiental 

14 1065 - Senhora dos Verdes ou Buraca REN inserir em zona urbanizável 

15 677 - Leandres REN inserir em área de construção para fins industriais 

16 632 - Ribeiro de Leandres REN inserir em área de construção para fins industriais 

17 232 - Cerca da Casa REN inserir em zona urbanizável 

18 205 - Vinha do Padre Martiniano REN inserir em zona urbanizável 

REN = Reserva Ecológica Nacional; RAN = Reserva Agrícola Nacional). 
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Pretensões cuja localização não foi possível efectuar:  

Ref.ª/N.º Identificação (n.º artigo matricial) 
Classificação 

pelo PDM 
vigente 

Pretensão/sugestão 

A 1473 - Vidoal desconhecida inserir em zona urbanizável 

B 1472 - Vidoal desconhecida inserir em zona urbanizável 

C 1471 - Vidoal desconhecida inserir em zona urbanizável 

D 1470 - Vidoal desconhecida inserir em zona urbanizável 

Como se verifica pelos quadros anteriores, a maior parte das pretensões/sugestões apresentadas refere-

se a terrenos localizados em RAN ou REN, que se pretende que passem a urbanizáveis, na envolvente 

da Vila de Manteigas. Pontualmente foram apresentadas situações relacionadas com turismo ambiental 

e novas indústrias. 

9. DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO E DE SUSTENTABILIDADE  

Ainda que o PDM vigente regule o uso, a ocupação e a transformação dos solos, é necessário que seja 

um instrumento que consiga mobilizar a concretização de estratégias de desenvolvimento territorial, 

tendo para isso de ser incorporada uma linha estratégica no conteúdo do Plano. O planeamento 

territorial deve resultar assim num processo integrado no qual se verifique a concertação dos interesses 

e valores associados às três componentes básicas da organização do território: ambiente, população e 

economia. A compatibilização destes elementos deverá traduzir-se num modelo de ocupação do solo 

que respeite os princípios da harmonia, do equilíbrio e da sustentabilidade. Este é o grande desafio que 

se coloca neste processo.  

Um dos conceitos fundamentais a programar e que se encontra de certa forma ausente no PDM vigente, 

baseia-se no enquadramento intermunicipal. De facto, o concelho não é um sistema isolado, mas sim 

um território enquadrado noutros espaços contíguos, com vivências e usos contínuos. Mesmo que não 

existam planos hierarquicamente superiores é fundamental criar protocolos ou programas entre 

concelhos limítrofes para uma gestão do território mais eficaz, coerente e célere.  

 

9.1 PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES PARA O MUNICÍPIO 

Pelas análises desenvolvidas nesta fase do processo, foi possível estipular ainda 

áreas/temas/preocupações que importa repensar e reverter no âmbito das futuras propostas desta 

revisão: 

Sistema Socioeconómico: 

- Enquadramento do município nas novas estratégias da região, e aproveitamento dessas 

sinergias; 
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- Promoção de estratégias de combate à especulação imobiliária (de forma a não 

aumentar o parque habitacional desnecessariamente e a reabilitar o existente, para que 

não existam casas devolutas); 

- Promover medidas de captação de nova população residente (estrangeira ou nacional), 

em conjugação com o sector económico; 

- Estabelecer/Esclarecer quais as vantagens competitivas do município; 

- Combater a taxa de analfabetismo, através, por exemplo da instrução de adultos 

(redireccionamento dos recursos existentes na área da educação); 

- Assumir o sector do turismo (nas suas diversas vertentes) como o motor de 

funcionamento da economia local; 

- Repensar o sector primário, revalorizando os seus modos tradicionais; 

- Melhorar a formação e instrução da população agrícola, de forma a modernizar a forma 

de intervir e encarar a temática; 

- Programar uma série de outras acções relacionadas indirectamente com o turismo como 

sejam sinalética, melhoria do comércio de retalho, etc. 

Sistema Urbano – Rede de Equipamentos: 

- Evidenciar a diversidade de recursos (neste âmbito) de que dispõe o município; 

- Re-funcionalizar os estabelecimentos escolares que deixem de pertencer à rede 

educativa municipal; 

- Implementar novos equipamentos (mais descentralizados, e em pontos-chave) 

relacionados com a divulgação das especificidades do concelho (sejam elas 

ambientais/paisagísticas, históricas ou urbanas); 

- Dinamizar as relações entre equipamentos complementares (seja através de redes de 

transportes entre eles ou apenas de percursos, seja através da sua publicitação, seja 

através da compatibilização de horários, etc.); 

- Concretizar as acções previstas na “Carta Educativa”, no “Plano de Desenvolvimento 

Social e Plano de Acção”, no PETUR, no PDM vigente e noutros eventuais programas 

ou planos que desenvolvam estratégias neste campo; 

- Promover a monitorização dessas acções, de forma a corrigir ou re-orientar 

atempadamente, se necessário; 

- Promover equipamentos que estimulem ainda mais a sociedade do conhecimento; 

- Promover mais sinalética - Criar sinalética própria para os diversos equipamentos; 

- Promover maior e mais eficaz marketing sobre os equipamentos desportivos do 

concelho, perante os concelhos integrados no Parque Natural da Serra da Estrela. 

Sistema Urbano – Património: 
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- Promover estudos com o objectivo de propor a classificação doutros elementos 

existentes como património arquitectónico (relacionados com o início do século XX, etc.); 

- Re-funcionalização do património devoluto destinando-se ao turismo, recreio e lazer; 

- Desenvolvimento de uma política patrimonial inter-municipal; 

- Enfatizar as singularidades do concelho de Manteigas – paisagem, indústria, habitação.  

- Encarar o património também como um factor de atracção para o turismo, pelo que as 

acções futuras a implementar deverão ser equacionadas em relação também a essa 

faceta, devendo incluir não apenas a sua execução, mas também a sua promoção e 

devida divulgação, de forma concertada com as estratégias turísticas. 

Sistema Urbano – Rede Urbana: 

- Definição de regras que desmotivem a implantação de construções nas áreas limítrofes 

dos principais aglomerados, e promovam a concentração nos núcleos existentes; 

- Estabelecer regras específicas (edificatórias e outras), para os conjuntos de construções 

e espaços localizados sobretudo nos vales, sem que no entanto se incentive o seu 

crescimento, e garantindo a qualidade do espaço e das condições de vida;  

- Consolidação das áreas de expansão actuais; 

- Enriquecimento dos aglomerados no que concerne aos espaços colectivos (públicos, 

verdes ou de equipamentos), de modo a melhorar a qualidade urbana e de vida desses 

locais; 

- Definição de regras que favoreçam a manutenção das tipologias e materiais tradicionais 

de modo a recriar uma imagem urbana que identifique claramente Manteigas; 

- Organização do sistema urbano por níveis hierárquicos que permitam a definição 

apurada de parâmetros e zonas específicas de nível para nível; 

- Definição de uma nova estratégia para a delimitação dos perímetros, mais coerente com 

as intenções já formuladas; 

- Reforçar a estratégia de “(…) crescer completando"
17

 e paralelamente fazer 

crescer/expandir selectivamente algumas áreas mais periféricas, de forma a combater o 

abandono dos núcleos antigos; 

- Promover a qualificação e requalificação urbana dos aglomerados; 

- Refuncionalização das construções existentes nas áreas fora dos aglomerados urbanos, 

de forma a promover novas dinâmicas desses locais; 

- Promover/Implementar sistemas de monitorização das políticas urbanas municipais; 

- Implementar/proporcionar sistemas de gestão eficiente do PDM revisto de forma a 

garantir a dinâmica que possa capturar as oportunidades de desenvolvimento; 

                                                 
17

 In “Politicas Urbanas” de Nuno Portas, Álvaro Domingues e João Cabral. 
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- Articulação do Plano com outras estratégias de âmbito regional e municipal; 

- Revisão das estratégias e das propostas de ordenamento preconizadas no PDM vigente 

face ao desenvolvimento e perspectivas sócio económicas para o concelho; 

- Dinamização dos mecanismos de operacionalização do Plano adequando-os a uma 

gestão urbana mais eficiente e eficaz às solicitações colocadas em cada momento;  

- Definição dos mecanismos de execução e de perequação do Plano. 

 

Infraestruturas – Sistema Viário e de Transportes: 

- Melhoria das acessibilidades e circulação interna no concelho; 

- Medidas de conservação e manutenção da rede viária existente; 

- Integração paisagística das novas vias, conjugando sempre com os seus factores de 

segurança; 

- Manutenção/Promoção da qualidade do espaço público; 

- Reabilitação das vias dentro dos aglomerados, com o objectivo de lhes conferir carácter 

de rua (por exemplo no Sameiro); 

- Concluir as acções previstas no PDM94, uma vez que permanecem actuais as suas 

necessidades; 

- Melhoria dos percursos pedonais e implementação do projecto dos 200Km de percursos 

pedestres. 

Infraestruturas – Saneamento Básico e Resíduos Sólidos: 

- Concretização do Sistema Multimunicipal do Alto Zêzere e Côa (de todas as obras 

previstas); 

- Resolução das questões relacionadas com aos resíduos de construção civil 

(encaminhamento e tipo de tratamento a dar). 

 

9.2 SÍNTESE 

Manteigas, como município integrado na sua totalidade na Serra da Estrela, encontra-se por si mesmo 

numa fase de viragem. De facto os principais sectores económicos deixaram de o ser, os problemas 

relacionados com as necessidades básicas dos cidadãos (saneamento básico, educação, habitação e 

acessibilidades) foram, de uma forma geral resolvidos, pelo menos no seu essencial. Neste sentido, a 

presente revisão do Plano que vem definir e regrar a estratégia concelhia é muito oportuna, devendo 

integrar os novos conceitos de intervenção e gestão implícitos nos novos documentos, aproveitando os 

novos quadros programáticos que poderão apoiar um novo panorama estratégico de desenvolvimento do 

território. 
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Importa assim colocar novas questões: como ser suficientemente atractivo/competitivo para que consiga 

atrair nova população (sobretudo que ali se fixe, mas também que visite); como potenciar um sector 

turístico singular, que se distinga dos da região, tornando-se este o sector que suporta a economia 

municipal; como encarar as suas acessibilidades segundo os princípios da ecologia, equacionando os 

transportes públicos amigos do ambiente (sustentabilidade ambiental dos padrões de mobilidade); como 

controlar a especulação do seu mercado imobiliário, de forma a garantir a inexistência de edifícios 

devolutos e a estimular a reabilitação do parque habitacional mais antigo e com características 

particulares; como combater o isolamento característico do seu enquadramento físico na Serra da 

Estrela, através do reforço de uma sociedade de conhecimento ligada ao mundo através da Internet; 

como aproveitar a grande capacidade de associativismo existente, aplicando-a à exploração das 

pequenas propriedades rurais (criando cooperativas destinadas à produção biológica, por exemplo); 

como gerir os recursos de equipamentos existentes, para que sejam sempre e cada vez mais úteis e 

relacionados com a realidade local; como promover para o exterior (outros municípios, país e 

estrangeiro) uma identidade específica, atractiva, competitiva e sustentável do município, estimulando 

um marketing local, com um poder de imagem inequívoca/forte que passe pela sinalética, panfletos, sites 

de net, etc. 

Manteiga tem que assumir um papel no seu contexto regional. E, pelas tendências que se têm verificado, 

esse papel estará sempre intrinsecamente ligado à Serra da Estrela. Assumindo o Turismo como motor 

do município, há que defender a sua qualidade, a sua singularidade/excepcionalidade, e a sua relação 

com os valores naturais presentes. Todos os outros sectores económicos, educacionais, habitação e de 

acessibilidades podem evoluir através desse mote, mas terão de o fazer apostando nas particularidades 

existentes. Na era da globalização, é a excepção que se evidencia cada vez mais, e é nisso que este 

município poderá ver a oportunidade de reverter o decréscimo populacional, económico e de certa forma 

cultural. 

  Ambiente População Economia 

 
- Defesa dos 
valores naturais 
presentes; 
 
- Integração 
desses valores na 
economia local. 

 
- Instrução; 

 
- Emprego (novos 
postos de 
trabalho). 

 
- Inovação; 
 
- Transformação; 
 
- Transferência de 
sectores. 

Território 

 
- Requalificação 
(Urbana/Arquitectóni
ca); 

 
- Densificação; 
 
- Diversificação. 
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10. ANEXO 1 – PROGRAMA DE ACÇÃO DA COMURBEIRAS 
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11. ANEXO 2 – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DO PETUR 

 

  

 



PROJECTO NATUREZA DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO
TIPO DE 

PROJECTO
FINANCIAMENTO PRIORIDADE

Construção do Complexo Desportivo de Montanha nas Penhas 

Douradas
Municipal

7.500.000 (de um total 

de 10.000.00)

Projecto Integrado de Intervenção Turística (ex.: portal integrado 

de informação turística; qualificação da restauração no território 

da Comurbeiras; implementação do plano de sinalética urbana, 

rural e turística)

Intermunicipal 600.000

Elaboração de Programas de Dinamização e ocupação em 

época baixa nas estâncias de saúde das Penhas da Saúde e 

Penhas Douradas

Intermunicipal 100.000

Requalificação do Covão da Ponte Municipal
503.689,22€ (de um 

total de 719.556,03)

Requalificação do Covão d'Ametade Municipal
581645,06€ (de um 

total de 830.921,52)

Ampliação da Pista de Ski da Relva da Reboleira Municipal 
1.500.000€ (de um 

total de 2.000.000€)

Execução do Plano de Pormenor da Estância de Montanha das 

Penhas Douradas com alargamento da área urbana e 

construção de infra-estruturas e equipamentos

Municipal
11.250.000€ (de um 

total de 15.000.000)

Construção de equipamentos na Estância de Montanha das 

Penhas Douradas
Municipal 15.000.000

Elaboração dos estudos e apresentação de candidatura do Vale 

Glaciar do Zêzere a património mundial da UNESCO
Municipal 100.000

Sinalética Municipal 500.000

Elaboração de Projectos para Instalação de Transporte 

Mecânico de Manteigas - Penhas Douradas  
Municipal 75.000

Ligação Mecânica Penhas Douradas - Manteigas Municipal
3.000.000 (de um total 

de 4.000.000)

Promoção e Divulgação Turística Municipal 200.000

Pousada de Juventude de Manteigas Municipal
1.125.000 (de um total 

de 1.500.000)

Construção do Hotel Rural de Manteigas Municipal 3.300.000

Construção do Hotel Stellaris (4 estrelas) Municipal 5.300.000

Construção do Hotel Rural de Vale de Amoreira Municipal 1.000.000

Construção de Campo de Golfe no concelho de Manteigas (em 

complementaridade com os restantes projectos a desenvolver 

na região)

Municipal 12.500.000

Recuperação de caminhos e estradas na Serra da Estrela Intermunicipal Não disponível

Trilhos (percursos pedonais) Municipal 200.000

Colmagem de cortes nos vales do Zêzere, Castanheira e 

Sameiro 
Municipal

187.500 (de um total 

de 250.000)

Recuperação do património de uma aldeia típica de montanha Intermunicipal Não disponível

Criação de programa de incentivos regional para negócios 

individuais ou de proprietários de casas tradicionais nas aldeias 

de montanha (restauro e exploração)

Intermunicipal Não disponível

Implementação de programa de formação de desportos de 

montanha (associado às visitas de escolas da região, do país e 

de Espanha)

Intermunicipal 300.000

Animação cultural e turística Municipal 200.000

Implementação de projecto de apoio à requalificação da 

restauração no concelho
Municipal 

187.500 (de um total 

de 250.000)

Criação de estruturas de apoio ao ski e desportos radicais Municipal
1.500.000 ( de um total 

de 2.000.000)

Criação de infra-estruturas na Fonte Santa (canil da Serra da 

Estrela)
Municipal

375.000 ( de um total 

de 500.000)

Eixo I - Património Histórico, Turismo e Ambiente

Aposta na Requalificação da Serra da Estrela

 Elevada

 Moderada

Privado

Suporte
Público

Público

Estruturante



PROJECTO NATUREZA DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO
TIPO DE 

PROJECTO
FINANCIAMENTO PRIORIDADE

Ampliação da Pousada de São Lourenço Privado (?) 1.500.000 Privado

Recuperação urbanística da zona histórica de Manteigas 

(Aldeias tradicionais, aldeias históricas e de montanha)
Municipal

6.000.000 (de um total 

de 8.000.000)

Recuperação da Aldeia de São Gabriel (feudo industrial) Municipal
18.750.000 (de um 

total de 25.000.000)

Criação de pacotes turísticos associados à natureza (passeios a 

pé, bicicleta, cavalo)
Intermunicipal Não disponível

Integrar os percursos pedestres (desenhados com base nos 

caminhos e estradas florestais já existentes) a fim de 

funcionarem como oferta turística 

Intermunicipal Não disponível

Construção de açudes e levadas no Alto Zêzere Municipal 860.862

Criação de estações de aproveitamento de Biomassa Municipal Não disponível

Regularização do leito e margens do Rio Zêzere Municipal Não disponível

Implementação de programas de campos de férias na natureza Intermunicipal Não disponível

Promoção do Turismo de Natureza e definição de percursos 

para touring
Municipal Não disponível

Implementação de um projecto de formação de guias e quadros 

nas áreas de história local, museologia, natureza e ambiente
Intermunicipal Não disponível

Elaboração da Carta de Qualidade de Recursos Turísticos da 

Região
Intermunicipal 150.000

Criação de roteiros culturais combinados para 1,2-3 dias e uma 

semana (natureza;aldeias históricas;aldeias do xisto;arqueologia 

industrial;etc.)

Intermunicipal 30.000

Implementar plano de promoção turística combinada com as 

infra-estruturas de alojamento e restauração regionais, bem 

como com Central de reservas e ofertas de serviço via Internet

Intermunicipal 300.000

Criação de circuitos de actividades rurais típicas com meios 

tradicionais (cavalo, burro, carroça)
Intermunicipal 30.000

Organização de programas de promoção do golfe através do 

convite a jogadores de prestígio para dinamizar workshops 

temáticos

Intermunicipal 150.000

Desenvolver programas calendarizados integradores dos vários 

eventos, festividades, nos vários municípios vocacionados para 

estadas de fim de semana

Intermunicipal 150.000

Implementação de programas de parcerias com operadores e 

agências de desenvolvimento e promoção turística
Intermunicipal 200.000

Criação de uma rede regional de museus Intermunicipal Não disponível Estruturante Elevada

Recuperação do edifício da Casa do Povo para espaço 

museológico
Municipal

750.000 (de um total 

de 1.000.000)

Escola de Música e Espaço Museológico Municipal
750.000 (de um total 

de 1.000.000)

Criação de sistema de apoio à produção de artigos artesanais Intermunicipal Não disponível

Implementação de um programa intermunicipal de certificação, 

promoção e profissionalização dos produtos e actividades 

regionais

Intermunicipal 500.000

Estruturante Público

 Moderada

Moderada

Aposta na valorização dos produtos de especialização tradicional

Aposta na valorização dos produtos culturais

 Moderada

 Elevada

Aposta na Interligação dos Activos Turísticos

Aposta na Promoção do Ambiente e Recursos Naturais

Público

Público

Suporte

Aposta nos activos históricos medievais do Côa; das Descobertas e dos activos patrimoniais por segmento
Eixo II - Produtos do Território

Estruturante

Suporte

Público
Suporte

Aposta nos activos históricos medievais do Côa; das Descobertas e dos activos patrimoniais por segmento

Estruturante Elevada

Elevada



PROJECTO NATUREZA DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO
TIPO DE 

PROJECTO
FINANCIAMENTO PRIORIDADE

Implementação de programa intermunicipal de valorização de produtos 

regionais através da sua transformação
Intermunicipal Não disponível

Criação de selo e certificação da qualidade de produtos da 

Comunidade Urbana
Intermunicipal Não disponível

Criação da Rota dos Queijos e Vinhos da Comurbeiras em articulação 

com promoção das Aldeias Históricas
Intermunicipal Não disponível

Criação de um sistema integrado de certificação do azeite Intermunicipal Não disponível

Criação de rota dos vinhos Intermunicipal Não disponível
Organização de circuitos com visitas a quintas com a possibilidade de 

realizar tarefas típicas agrícolas e artesanais com eventuais workshops 

de aprendizagem (fabrico e provas de queijo, prova de vinhos, azeite, 

leite) 

Intermunicipal Não disponível

Projecto Intermunicipal para a promoção da Gastronomia (Criação de 

Roteiro de Gastronómico; Realização de eventos gastronómicos; 

Organização de concursos de valorização dos menus regionais; 

Desenvolvimento de menus regionais que integrem uma variedade de 

recursos alimentares e gastronómicos da região)

Intermunicipal Não disponível Suporte Moderada

Implementação de uma estratégia para a distribuição e a 

comercialização de produtos artesanais, agrícolas, e de origem animal
Intermunicipal Não disponível

Implementação de Plano Intermunicipal de Reflorestação e de 

Ordenamento da Floresta.
Intermunicipal Não disponível

Criação de um Centro Integrado (intermunicipal) de Prevenção e 

Gestão de Emergências no Sector Florestal
Intermunicipal 500.000 Suporte Moderada

Implementação de programa integrado de requalificação dos centros 

de comércio nos centros urbanos
Intermunicipal Não disponível Estruturante Elevada

Criação de programa de incentivos de apoio à requalificação interior e 

exterior dos estabelecimentos comerciais existentes, assegurando-lhes 

características de montanha.

Intermunicipal Não disponível Suporte Moderada

Construção dos Túneis da Serra da Estrela Intermunicipal Não disponível Estruturante Público Elevada

Implementar programa de intercâmbios de cariz pedagógico com 

escolas nacionais e espanholas para exploração de temas ligados à 

história comum e às ciências da natureza.

Intermunicipal 350.000

Prestação de serviços de assistência médica, e sistema de 

pagamentos e consulta a Serviços do Estado, por via telemática, 

enquadrados em iniciativas transfronteiriças

Intermunicipal Não disponível

Criação de Agência Intermunicipal de Ambiente (com competências ao 

nível da requalificação ambiental e implementação dos planos de 

acção da Agenda 21 dos diversos municípios)
 
/ ; Criação da Matriz 

Energética do Território da Comurbeiras/ Criação de sociedade 

Intermunicipal para a exploração da biomassa sólida (lenhas e 

resíduos vegetais lenhosos), biomassa líquida (Biodiesel de óleo 

alimentar usado); biomassa gasosa (biogás de ETAR e RSU)

Intermunicipal 500.000

Instalação de aerogeradores no concelho de Manteigas Municipal
3.750.000 (de um total 

de 5.000.000)

Implementação de projecto de aproveitamento energético das mini-

hídricas do concelho de Manteigas
Municipal

375.000 (de um total 

de 500.000)
Implementação de plano de formação na área do turismo de saúde, 

desporto e natureza
Intermunicipal Não disponível

Dinamização de uma rede internacional de m-Clusters Intermunicipal 50.000

Aposta no Reforço de Clusters Emergentes
Eixo IV - Inovação e Competitividade

Elevada

Estruturante Elevada

Aposta no Reforço dos Clusters Tradicionais

Público

Público

Estruturante

Público

Aposta no Desenvolvimento Eixo Logístico Ibérico
Eixo III - Posicionamento Transfronteiriço (activos da localização geográfica)

Aposta na Requalificação do Comércio Tradicional

Aposta na Colaboração Raiana e no Desenvolvimento Transfronteiriço

Suporte Público Moderada



PROJECTO NATUREZA DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO
TIPO DE 

PROJECTO
FINANCIAMENTO PRIORIDADE

Lançamento da Iniciativa Hubs  Digitais da Comurbeiras Intermunicipal Não disponível

Implementação de programa regional de Transferência de Tecnologia Intermunicipal 300.000

Implementação de programa de desenvolvimento de novos produtos 

em consórcio
Intermunicipal Não disponível

Inclusão do território da Comurbeiras na IRE Network (Rede Europeia 

de Regiões Inovadoras)
Intermunicipal 250.000

Criação de um programa Regional de Inovação Aberta Intermunicipal 200.000

Criação de um Observatório de Clusters Intermunicipal 350.000

Lançamento da Bolsa Open Innovation Intermunicipal 100.000
Iniciativa Free Mobile Access  (Internet gratuita em ambientes urbanos 

e rurais);
Intermunicipal Não disponível

Implementação de projecto integrado de termalismo nos municípios da 

Comurbeiras a fim de garantir a complementaridade dos equipamentos 

e a existência das valências necessárias à sua máxima utilização/ 

Promoção integrada dos complexos termais do território

Municipal 800.000

Projecto do Centro Lúdico-Termal Municipal 100.000

Revitalização do Centro Lúdico-Termal de Manteigas (Turismo de 

Saúde e Bem – Estar)
Municipal

3.000.000 (de um total 

de 4.000.000)
Implementação de programa intermunicipal de formação de técnicos 

das autarquias nos domínios da eficiência energética.
Intermunicipal Não disponível Suporte

Implementação de um plano de eficiência energética dos edifícios 

públicos e novas construções dos municípios da Comurbeiras
Intermunicipal Não disponível Suporte

Implementação de um Programa Formal de Empreendedorismo e 

Inovação nas instituições de Ensino Superior da Região
Intermunicipal 300.000

Implementação de um programa regional de incentivo ao 

Empreendedorismo (Bolsas de Mérito, Isenção de Propinas, facilitação 

de instalações e apoio à constituição de empresas, isenção de taxas 

municipais)

Intermunicipal 250.000

Criação de uma rede regional de centros de incubação de empresas Intermunicipal 200.000

Criação de um Programa de Incentivo à Criação de Spin-Offs de base 

tecnológica
Intermunicipal 300.000

Iniciativa Comurbeiras “Empreende” Intermunicipal 150.000
Criação de um sistema de informação para a gestão centralizada de 

parques industriais
Intermunicipal 220.000

Criação de uma sociedade de capital de risco e de micro-crédito Intermunicipal Não disponível

Implementação de programa de promoção do empreendedorismo nas 

escolas
Intermunicipal 300.000

Criação da Iniciativa Empresas Socialmente Responsáveis Intermunicipal 120.000

Lançamento da Iniciativa "Empreender no Feminino" Intermunicipal 1.300.000
Lançamento da Iniciativa Linkage Clusters  (desenvolvimento de 

actividades de compra e venda, em consórcio)
Intermunicipal 70.000

Criação de um Prémio Anual ao melhor Plano de Negócios Intermunicipal 120.000
Criação de uma bolsa regional de emprego que incentive a 

contratação de recursos humanos qualificados pelas empresas da 

região

Intermunicipal 150.000 Suporte Público Moderada

Criação de Sociedade Inter-municipal para gestão das áreas 

industriais
Intermunicipal 400.000 Estruturante Elevada

Criação de um Prémio Anual atribuído à empresa mais inovadora da 

Comurbeiras
Intermunicipal 150.000 Suporte

Criação de área de localização para empresas locais Municipal 600.000 Suporte

Aposta na Formação da População Jovem, ligada aos Serviços e com Competências Trilingues

Público

Moderada

Elevada

Aposta na Criação de um Ecossistema virado para o Empreendedorismo em torno dos 4 Eixos

Moderada

Estruturante Público

Aposta numa Estratégia para Potenciação de Especialização Histórica

Estruturante

Público

Elevada



PROJECTO NATUREZA DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO
TIPO DE 

PROJECTO
FINANCIAMENTO PRIORIDADE

Implementação de programa intermunicipal de qualificação técnica 

para jovens em situação de abandono escolar precoce (antes dos 12 

anos de escolaridade)

Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação em Hotelaria, Gastronomia 

e Atendimento ao Público
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação em Marketing de Produtos 

Regionais
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação em Logística, 

Transferência e Comercialização de Tecnologia
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação em TIC, E-Business , 

Automação, Robótica e Domótica, Software , Multimédia e Redes
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação para elaboração de Planos 

de Negócio
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação em línguas (Espanhol, 

Inglês e Francês)
Intermunicipal Não disponível

Desenho e execução de um Plano de Marketing Territorial com 

carácter supra-municipal
Intermunicipal 150.000

Criação de um E-marketplace  de produtos regionais Intermunicipal 220.000

Sistema de Apoio à Modernização Administrativa Municipal 142.350

Implementação do Projecto Multi-municipal "Munícipe Mais" Intermunicipal Não disponível

Implementação do Projecto Multi-municipal "Investidor Mais" Intermunicipal 600.00
Criação de uma rede de serviços de E-Governance , de carácter supra-

municipal
Intermunicipal 600.000

Criação de uma rede de formação em regime de E-Learning  para a 

Administração Local
Intermunicipal 70.000

Instalação de Rede de Quiosques Multimédia nas Freguesias Rurais 

(com ligação a Bibliotecas, a serviços das Autarquias Locais e a outros 

organismos)

Intermunicipal Não disponível

Criação de rede de banda larga que interligue todas as cidades e 

organismos públicos com disponibilidade para serem agregadas as 

empresas de cada um dos municípios da Comurbeiras

Intermunicipal Não disponível

Criação da Iniciativa Networked M-Cities  (Rede de Banda Larga) Intermunicipal Não disponível
Implementação de sistema intermunicipal de localização geográfica, 

navegação e análise espacial (SIG)
Intermunicipal Não disponível

Implementação de projecto de optimização e desenvolvimento da 

Beira Baixa Digital e Guarda Digital
Intermunicipal 780.000

Criação de redes de comunicação entre Freguesias Rurais e Urbanas Intermunicipal Não disponível

Estruturação de uma rede de Protecção Civil, ao nível supra-municipal Intermunicipal 1.500.000

Unidade de cuidados de saúde continuados de Manteigas Municipal 
1.500.000 (de um total 

de 2.500.000)

Remodelação de escolas e equipamentos Municipal 185.000

Requalificação da ER 338 Manteigas - Piornos Municipal 
3.750.000 (de um total 

de 5.000.000)

Via alternativa de ligação da EN232 à ER 338 Municipal 
3.750.000 (de um total 

de 5.000.000)

Requalificação da EN 232 Manteigas - Gouveia Estatal
7.500.000 (de um total 

de 10.000.00)

Ligação da EN232 à A23 (Valhelhas - Gonçalo - Guarda - Manteigas) Estatal 1.500.000

Requalificação da Estrada Vale de Amoreira - Verdelhos - Teixoso Intermunicipal 1.600.000

Requalificação da ligação Verdelhos - Poço do Inferno Intermunicipal Não disponível

Interesse Concelhio Público Moderada

Estruturante

Público

Moderada

Elevada

Elevada

Elevada

Aposta numa Estratégia de Marketing Territorial Integrada em função dos Grandes Activos e Grandes Marcas Regionais e Locais

Estruturante Público

Estruturante Público

Aposta na Redução de Custos de Contexto e em Estratégias Digitais nos Serviços Públicos

Aposta na Requalificação das Acessibilidades Municipais

Aposta na Construção e/ou Requalificação das infraestruturas básicas de saúde, educação, água, saneamento e gás

Estruturante Público Elevada

Suporte



PROJECTO NATUREZA DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO
TIPO DE 

PROJECTO
FINANCIAMENTO PRIORIDADE

Beneficiação e alcatroamento da estrada da Serra de Baixo Municipal
562.500 (de um total 

de 750.000)
Interesse Concelhio

Beneficiação e relvamento do Estádio Municipal de Manteigas Municipal
562.500 (de um total 

de 750.000)
Interesse Concelhio

Pavilhão Multiusos de Manteigas Municipal
750.000 (de um total 

de 1.000.000)
Interesse Concelhio

Biblioteca Municipal de Manteigas Municipal
562.500 (de um total 

de 750.000)
Interesse Concelhio

Implementação de plano de acessibilidades e mobilidade para pessoas 

com necessidades especiais
Intermunicipal Não disponível Estruturante Moderada

Criação e promoção do "Cartão Intermunicipal do Idoso", "Cartão 

Social", "Cartão Social – Sénior" e "Cartão-jovem" (fomentando a 

mobilidade intermunicipal)

Intermunicipal Não disponível

Desenvolvimento de uma Rede Social com carácter supra-municipal Intermunicipal Não disponível

Criação e adequação de sites  e bolsas de emprego para pessoas com 

necessidades especiais
Intermunicipal Não disponível

Implementar programa anual de prevenção de incêndios através de 

campanhas de informação e sensibilização das populações.
Municipal Não disponível

Elaboração de projecto integrado de arquitectura e urbanismo das 

aldeias, vilas e cidades da Comurbeiras
Intermunicipal Não disponível

Programa de Educação e Sensibilização dos Cidadãos para as 

questões ambientais;
Intermunicipal Não disponível

Criação de Rede de Autocarros Eléctricos, para circulação inter e intra-

municipal, com recurso a fontes energéticas alternativas
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programa de recolha de resíduos sólidos urbanos 

depositados nas áreas naturais e/ou rurais.
Intermunicipal Não disponível

Implementação de programas de formação e actualização de 

conhecimentos ao longo da vida, destinados a públicos seniores
Intermunicipal Não disponível

Construção do Centro de Noite de Sameiro Municipal
750.000 (de um total 

de 1.000.000)
Interesse Concelhio

Elevada

Elevada

Moderada

Aposta no Desenvolvimento de aldeias, vilas e cidades atractivas e com qualidade de vida

Estruturante

Suporte

Público

Público Moderada

Aposta na instalação/requalificação de equipamentos desportivos e culturais

Suporte
Público

Aposta no desenvolvimento de infra-estruturas e programas de apoio a populações em desvantagem social (jovens, idosos e pessoas com necessidades especiais)



Objectivo Estratégico - Preservar e Valorizar o Território Serra da Estrela

Acções
Organizar campanhas para a recolha de resíduos sólidos urbanos depositados nas áreas naturais 

e/ou rurais

Execturar Planos de Reflorestação de Ordenamento da Floresta

Organizar o aproveitamento sustentável e eficiente dos recursos hídricos da Serra da Estrela ao longo 

do ano

Reforçar a prevenção dos incêndios através de campanhas de sensibilização de pastores e utentes 

em geral

Incutir e desenvolver nos jovens o gosto pela natureza e pela preservação do património natural

Apoiar e coordenar todas as iniciativas de envolvimento da comunidade no crescimento sustentável 

do turismo, salientando sua importância económica do turismo para a região

Elaboração de um levantamento e plano de recuperação de todas as edificações existentes na área 

do PNSE e que estejam desactivadas ou degradadas (com apoio jurídico para legalização da 

propriedade)

Objectivo Estratégico - Desenvolvimento dos 7 Produtos Turísticos Definidos

Acções
Criação de Portal integrado de informação disponível on-line

Promover iniciativas de observação de aspectos específicos da natureza ligado às diferentes épocas 

do ano

Utilizar e promover 7 circuitos motorizados de alta montanha apresentados com guias qualificados

Organizar circuitos cénicos com guias, em veículo automóvel, para as diferentes épocas do ano

Organizar festivais sobre a temática da natureza

Organizar congressos científicos (p.e. congressos médicos) relacionados com Saúde e Lazer

Conceber pacotes atractivos que conjuguem uma diversidade de oferta no sentido do complemento 

negócios-lazer (p.e. Jogos/actividades de team-building)

Articulação com parques de campismo e estabelecimento de agro-turismo e turismo rural

Programas de formação de desportistas e e experimentação associadas às visitas de escolas da 

região do país e espanholas

Convite a jogadores de prestígio para dinamizarem workshops de golfe

Objectivo Estratégico - Qualificação

Acções
Qualificação das estâncias de montanhas das Penhas da Saúde e Penhas Douradas

Criar pequenas tascas de petiscos em centros históricos urbanos e em centros rurais ou feiras 

gastronómicas/temáticas, que permitam experimentar uma refeição leve, degustar uma variedade de 

vinhos e especialidades regionais

Reforçar a orientação empreendedora de algumas instituições já existentes para que estabeleça uma 

estratégia concertada com outros agentes e ajude a organizar e dar corpo a este enorme potencial de 

recursos humanos

Estabelecer a promoção combinada com as infra-estruturas de alojamento e restauração regionais, 

bem como a Central de Reservas e de oferta de serviços via Internet

Criar condições e formação para a especialidade de tratamentos pela água e termas

Profissionalizar e tornar os museus mais vivos e atraentes, dando-lhes interactividade e a missão de 

explorar a capacidade de entretenimento que podem ter, com animação e vivência de experiências.  

Apoiar a introdução de novas tecnologias e inovação nos museus

Estudar a solução adequada para o tráfego a montante do Sabugueiro, ao Vale do Rossim, 

prolongando-se via Penhas Douradas, até à Pousada de São Lourenço/Covão da Ponte/Portela 

Folgosinho/Alto de Linhares/Videmonte - Estrada Verde, com perfil de estrada turística

Requalificar estradas existentes que garantam a exemplaridade de qualidade das intervenções, com 

sistema de drenagem de águas que evitam degradação e despesas elevadas de manutenção; evitar 

a construção de acessos à semelhança de pavimentos urbanos

Requalificar todas as ligações de saída da A23 para Belmonte e Manteigas

Oferta de produtos dinâmicos e actividades mais diversificadas com maior valor acrescentado



Focalizar os recursos e investimentos nos produtos considerados de maior potencial turístico

Desenvolver parcerias no desenvolvimento de novos produtos

Criar Quintas-escola, onde as artes e saberes tradicionais estejam representados

Organizar eventos associados à expressão cultural nos centros históricos e nos museus

Criar workshops/cursos sobre ofícios tradicionais; cortejos etnográficos

Captar novos eventos e qualificar os já existentes

Organizar eventos relacionados com a moda e a estética nos locais mais orientados para a saúde e 

lazer 

Objectivo Estratégico - Organizar a implementação do PETUR

Objectivo Estratégico - Desenvolver processos de comunicação, marketing e promoção

Acções
Promoção não através da massificação, mas sim de revistas especializadas, internet, feiras 

temáticas, entre outros

Apostar nos meios de informação directa ao viajante, como seja a sinalética, postos oficiais e 

quiosques de rua

Apostar na imagem, formação de recursos humanos, alargamento de localização, design de materiais 

e adequabilidade de horários dos postos de turismo

Estabelecer parcerias com agências de viagens de carácter nacional/internacional, valorizar e 

promover marcas e produtos regionais 

Focalizar promoção turística em nichos de mercado e realizar acções separadas consoante o tipo de 

segmento/país

Criação/qualificação de locais especializados na venda de produtos regionais (postos de turismo, 

hoteis, pousadas, tascas regionais, restaurantes e outros locais de recepção do turista)

Objectivo Estratégico - Avaliação e Monitorização do Projecto


