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1. INTRODUÇÃO 

Os equipamentos de utilização colectiva (adiante designada como equipamentos) são um dos principais 

meios de proporcionar igualdade de oportunidades à população. Têm a capacidade de agregar pessoas, 

seja para funções essenciais, seja para os momentos de recreio e lazer. Permitem e proporcionam 

muitas vezes o relacionamento mais intenso entre as diferentes faixas etárias e/ou sociais, sendo 

portanto um meio privilegiado de relacionamento entre a população. 

A metodologia aplicada no presente estudo teve como base os conceitos, definições e critérios da 

Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) para o tema e na 

legislação aplicável, considerando-se as seguintes tipologias de equipamentos: 

• Saúde; 

• Educação;  

• Solidariedade e Segurança Social; 

• Desporto;  

• Cultura, Recreio e Lazer;  

• Segurança Pública  

• Administração,  

• Comércio, 

• Correios e Telecomunicações, 

• Culto; 

• Espaços Verdes;  

• Transportes e Comunicações, Formação Profissional 

• Turismo.  

 

Elaborou-se um levantamento de todos os equipamentos colectivos do concelho (existentes e 

projectados/programadas), analisando as suas diversas características (tipo de equipamento, 

capacidade e localização). Pretende-se constituir uma base actualizada para uma posterior intervenção e 

programação dos equipamentos consoante as necessidades do concelho e das suas freguesias. Foi 

também verificado o nível de execução das propostas do PDM vigente relativamente a este descritor em 

específico. Para a recolha de informação efectuou-se a consulta a diversas entidades de entre as quais 

se referem a Câmara Municipal, algumas colectividades e associações, assim como Museus, 
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Bibliotecas, Escolas, Centro de Saúde e Extensões de Saúde, Agrupamento de Estabelecimentos de 

Educação e Ensino do Concelho de Manteigas. A informação estatística utilizada refere

2001, tendo sido também necessário recorrer a outros dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

como por exemplo o “Anuário Estatístico da Região Centro”.

Para este estudo foi importante 

são, na sua maioria, definições adaptadas de “Normas para a Programação e Caracterização de 

Equipamentos Colectivos” da DGOTDU.

IRRADIAÇÃO

ÁREA DE INFLUÊNCIA

POPULAÇÃO BASE

PROGRAMAÇÃO

DIMENSIONAMENTO

LOCALIZAÇÃO
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Bibliotecas, Escolas, Centro de Saúde e Extensões de Saúde, Agrupamento de Estabelecimentos de 

Educação e Ensino do Concelho de Manteigas. A informação estatística utilizada refere

2001, tendo sido também necessário recorrer a outros dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

como por exemplo o “Anuário Estatístico da Região Centro”.  

 estabelecer diversos conceitos utilizados na presente abordagem e que 

são, na sua maioria, definições adaptadas de “Normas para a Programação e Caracterização de 

os Colectivos” da DGOTDU. 

•valor máximo do tempo de percurso ou
pelos utilizadores entre o local de
residência) e o equipamento (destino),
transportes públicos. A irradiação mede
quilómetros.

•área delimitada pelos pontos do território
equipamento corresponde ao valor
delimitação da área de influência, a medição
feita sobre as vias de comunicação
características físicas do território (morfologia)
transportes públicos.

ÁREA DE INFLUÊNCIA

•população que serve de suporte a uma
equipamento. Entende-se por “unidade
equipamento cujas dimensões e características
limiar a partir do qual se verificam condições
económica e funcional.

POPULAÇÃO BASE

•tem por base questões relativas ao funcionamento
do equipamento, visando o estabelecimento
adequadas para a prestação de um serviço

PROGRAMAÇÃO

•permite calcular as dimensões dos equipamentos
indicadores. Deve poder obter-se,
terreno e a área de construção.

DIMENSIONAMENTO

•define as condições a ter em conta na
dos equipamentos. Essas condições
complementaridades e incompatibilidades
estabelecimentos, bem como a características
os locais deverão obedecer.
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ou da distância percorrida
origem (normalmente

(destino), a pé, ou utilizando
mede-se em minutos ou em

território cujo afastamento ao
da irradiação. Para a

medição da irradiação é
comunicação tendo em conta as

(morfologia) e a rede de

uma “unidade mínima” de
“unidade mínima”, o

características representam o
condições de viabilidade

funcionamento e à gestão
estabelecimento de condições

serviço de qualidade.

equipamentos através de
pelo menos, a área de

na escolha da localização
referem-se sobretudo a

incompatibilidades com outros
características especiais a que
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Refira-se ainda que os critérios para a identificação de carências fundamentam-se nas Normas do 

GEPAT (Ministério do Planeamento e de Administração do Território) e nas “Normas para Programação 

e Caracterização de Equipamentos Colectivos” da DGOTDU, que apresentam percentagens de 

cobertura adequadas a cada tipologia de equipamento e se relacionam com a percentagem de 

população existente e a contabilizar, para cada caso específico.  

O concelho de Manteigas e a actual revisão do PDM têm a grande vantagem de ter em elaboração 

simultânea o “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas” (2004-

2007) efectuados pelo Conselho Local de Acção Social de Manteigas. Esse plano iniciou-se com o 

“Diagnóstico Social do Concelho de Manteigas” (adiante designado por “Diagnóstico Social”), e tem 

como objectivo “(…) ser o retrato da situação social desejável, mas igualmente realista do Concelho, 

incluindo uma programação das etapas e das estratégias a desenvolver para alcançar essa situação”1. 

Desta forma a compreensão e avaliação da situação existente e das necessidades e propostas a 

implementar deverá ser efectuada sempre em colaboração com este Plano, de modo a tornar mais 

eficaz e enquadrado o novo Plano Director Municipal. A Carta Educativa do Concelho de Manteigas é 

também um documento fundamental. 

 

2. EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Os equipamentos de administração caracterizam-se por ter influência/irradiação municipal ou mesmo 

supra–municipal, localizando-se geralmente na sede de concelho e/ou da/s freguesia/s.  

Em Manteigas verifica-se esta característica, concentrando na sua sede a maioria dos equipamentos de 

administração que existem na totalidade do concelho. 

Identificaram-se os seguintes equipamentos deste tipo: 

� Câmara Municipal (Paços do Concelho); 

� 4 Juntas de Freguesia; 

� Repartição de Finanças; 

� Tesouraria da Fazenda Pública; 

� Conservatória Registo Civil, Predial e Notariado; 

� Sede do Parque Natural da Serra da Estrela (com Centro de Interpretação e Loja da Natureza); 

� Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (já se localizam em edifício autónomo do 

da CMM, ao contrário do que acontecia na fase dos estudos de caracterização do PDM vigente). 

                                                 
1 In “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas”, Rede Social, Conselho Local e Acção Social 
de Manteigas, 2005.  
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As áreas das instalações são variáveis, encontrando-se genericamente em bom estado de conservação. 

Para além disso, a Repartição de Finanças, a Tesouraria e a Conservatória partilham o edifício da 

Câmara Municipal. Em relação ao PDM vigente verifica-se que, tal como previsto, a Junta de Freguesia 

de S. Pedro se instalou num edifício próprio, libertando o da Câmara Municipal. No entanto, as 

instalações da Câmara Municipal, aquando da caracterização utilizada no PDM vigente, apresentavam 

dificuldades ao nível de espaços para armazenamento de materiais, situação que foi melhorada. Para tal 

contribuíram as obras de remodelação das instalações da Câmara Municipal, as obras de remodelação 

das antigas oficinas da CM que reverteram para refeitório e gabinete dos serviços externos, tendo sido, 

por sua vez, construído um pavilhão na ETAR de Manteigas destinado às referidas oficinas. No entanto 

permanece a necessidade de mais espaço. Em relação às instalações do PNSE, estas mantêm alguma 

carência de espaço, já identificada aquando do PDM vigente.  

É importante salientar a dependência da cidade da Guarda no que se relaciona com questões judiciais, 

uma vez que não existe nenhum equipamento em Manteigas que responda a esta função. Este factor 

será de considerar em sede desta revisão, podendo estudar-se a possibilidade de implementar um 

Julgado de Paz neste concelho, de forma a equilibrar esta carência. 

 

3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Os equipamentos de segurança pública (GNR e Bombeiros) por norma devem situar-se em locais de 

acessibilidades estratégicas, de modo a poderem servir o concelho eficazmente. Sendo este englobado 

num parque natural, há que referir também a vigilância florestal, servida pelos postos que têm um papel 

de extrema importância. Neste âmbito há a referenciar a existência dos Serviços Florestais e do 

Gabinete Técnico Florestal. 

Existem três postos de vigilância pertencentes à Rede Nacional de Postos de Vigia localizados pelo 

concelho: 

 

Existe um Quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) em Manteigas na freguesia de Santa Maria. 

Em relação ao PDM vigente, verifica-se que estava prevista a mudança de instalações para um edifício 

novo, o que se verificou efectivamente. Existe um quartel de Bombeiros Voluntários localizado na Vila de 

Manteigas também na freguesia de Santa Maria. A Corporação de Bombeiros existente em Manteigas, 

destina-se a servir a população de todo o Concelho, e segundo o critério de programação pertence ao 

ID Designação Região Distrito Concelho Freguesia Local 

85 AZINHA Beira Interior GUARDA MANTEIGAS SAMEIRO GORGULÃO 

86 S. LOURENÇO Beira Interior GUARDA MANTEIGAS SANTA MARIA S. LOURENÇO 

89 PENHAS DOURADAS Beira Interior GUARDA MANTEIGAS S. PEDRO PENHAS DOURADAS 
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Programa tipo A: população abrangida na área de intervenção da população – até 20 000 habitantes. 

Segundo este critério de dimensionamento o equipamento deve ter 1328m2 de área de construção e 

2500m2 de área de terreno, e obedecer a normas específicas na sua implantação. No presente caso, 

verifica-se que as suas viaturas têm de ficar estacionadas no exterior, situação desaconselhada, que 

seria resolvida com um parque para as suas viaturas. 

Fig. 1 - Equipamentos de Segurança Pública no concelho. 

 
GNR - Posto de 

Manteigas 

Corporação de Bombeiros 
Voluntários de Manteigas 

(BVB) 

Área servida Concelho de Manteigas Concelho de Manteigas 

Nº de Profissionais 26 108* 

Equipamentos 18 Viaturas 35** 

* Informação fornecida pela Corporação de BVB em Junho 2009. 
** 21 viaturas (10 de saúde, 6 de incêndio e 5 de apoio), 6 rádios portáteis, 7 aricas, 1 central de comunicações. 
 

4. EQUIPAMENTOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES 

Apesar da rápida evolução das novas tecnologias, estes equipamentos continuam a ser importantes 

meios de relação com o exterior do Concelho, apresentando-se neste caso em número bastante 

escasso. Assim verifica-se a existência de uma estação de correio na Vila de Manteigas (Freguesia de S. 

Pedro). 

O PDM vigente apontava para a insuficiência das instalações dos Correios, existindo nesta fase a 

previsão de um novo edifício facto que se concretizou. As restantes freguesias são servidas por simples 

Postos de Correio (marcos). 

Num momento em que a internet - conexão mundial em rede - tem cada vez maior importância na 

transmissão de conhecimentos e mesmo na aprendizagem, é fundamental garantir o acesso a todas as 

pessoas a esta tecnologia. Neste âmbito têm sido implementados os Espaços Internet por todo o país. 

Estes constituem locais equipados com diversos computadores com acesso à Internet, que garantem um 

serviço público destinado às novas Tecnologias de Informação e Internet. Estes equipamentos são muito 

importantes, sobretudo em regiões mais isoladas e nos municípios cujo grau de riqueza e/ou de 

educação sejam menos elevados, o que faz com que não existam, como acontece nos grandes centros 

urbanos do país, computadores e internet em quase todas as habitações ou famílias. Neste contexto, foi 

identificado um Espaço Internet (a funcionar desde 2003) na sede de concelho. Até dia 30 de Abril de 

2006, os utentes correspondiam aos seguintes grupos etários2: 

 

                                                 
2 Informação de “Manteigas Municipal – Revista da Câmara Municipal de Manteigas”, n.º 32, 30 de Abril. 
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Idades <10 10 aos 19 20 aos 26 27 aos 65 >65 TOTAL 

N.º de utentes inscritos 162 459 214 237 3 1.075 

Por estes dados verifica-se a importância do espaço e a elevada aderência verificada com especial 

destaque para as classes activas. 

Existem outros espaços que são utilizados para festas e convívios denominados de Espaços 

Polivalentes. Por vezes as suas instalações resumem-se a salões, noutras situações são compostos por 

uma área livre e um edifício, encerrados num recinto. Este tipo de equipamentos existe em todas as 

freguesias do concelho, e tem bastante importância como apoio por exemplo às actividades associativas. 

 

5. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) inclui a Rede de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde 

(RSPCS). Dentro desta, a rede de Cuidados de Saúde Primários é constituída por Centros de Saúde 

(CS) – unidades que prestam cuidados de prevenção primária (promoção e educação para a saúde), 

secundária (diagnóstico, tratamento e referência para os cuidados secundários) e terciária (reabilitação). 

Os cuidados são prestados em regime ambulatório, e para alguns locais também em internamento.  

Com a legislação mais recente, os novos Centros de Saúde são constituídos por unidades funcionais 

(por exemplo a Unidade de Saúde Familiar, Unidade de Saúde Pública, Unidade de Cuidados na 

Comunidade). Com o objectivo de melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde, os Centros de 

Saúde dispõem de unidades mais pequenas, designadas por Extensões, e que geralmente 

correspondem à área geográfica das freguesias. O “Diagnóstico Social” do Concelho de Manteigas, 

efectuado em 2004, aborda este tema pelo que a informação foi transposta para o presente relatório, 

assim como as suas conclusões. 

No concelho de Manteigas verifica-se o cumprimento da regra geral de distribuição do sistema de saúde, 

existindo um Centro de Saúde (com internamento) na sede de concelho e 2 Extensões, uma na 

freguesia de Sameiro e outra na de Vale da Amoreira (nos seus centros cívicos). O Centro de Saúde 

está integrado simultaneamente na sub-região da Guarda e na região de Coimbra, e abrange a área 

concelhia e Valhelhas e Gonçalo. Para além destes equipamentos existe ainda o Hospital da 

Misericórdia.  

Outra característica que os centros de saúde devem ainda ter é o serviço de atendimento permanente, 

como se verifica no Centro de Saúde em questão. 

O Centro de Saúde foi sujeito a obras de remodelação recentemente, pelo que as suas instalações estão 

mais actualizadas e funcionais do que aquando da elaboração do PDM vigente. 
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Assim, conclui-se que dada a existência de um Centro de Saúde e do Hospital da Misericórdia em 

Manteigas (cuja irradiação abrange a população do concelho), assim como as respectivas extensões de 

saúde estão garantidos os cuidados primários de saúde no Concelho em estudo.  

Os dados estatísticos revelam que grande parte dos utentes do Centro de Saúde de Manteigas é da 

classe etária acima dos 75 anos, seguindo-se a população entre os 45 e os 54 anos. O “Diagnóstico 

Social” concluiu que o número de utentes do centro de saúde é superior ao número total de habitantes 

do concelho (resultante da população emigrante sobretudo) e que as consultas de clínica geral são as 

mais comuns, seguindo-se as de saúde infantil e juvenil. 

Salienta-se que, a maioria dos funcionários desta área são naturais e residentes no concelho de 

Manteigas. No entanto, o seu envelhecimento e a existência de dificuldade em substituí-los apresenta-se 

como um factor preocupante e a considerar. 

Além destes equipamentos de saúde públicos existem ainda os privados, que complementam de um 

modo geral os públicos, preenchendo as carências sentidas. Nesta categoria englobam-se as Farmácias, 

os Laboratórios de Análises Clínicas e os Consultórios Médicos. Este tipo de equipamentos tem 

características que permitem a inserção nas estruturas urbanas de forma mais integrada pois estão 

agregados às massas edificadas gerais, não exigindo edifícios de carácter especial. Refere-se ainda que 

algumas falhas que possam existir na rede de equipamentos de saúde públicos, são colmatadas pelos 

equipamentos de saúde privados (laboratórios de análises clínicas, consultórios médicos e clínicas 

médicas). No entanto, estes últimos devem funcionar apenas como um suporte para as exigências, ou 

seja como um complemento. No Concelho, existem actualmente 2 Farmácias (ambas em Manteigas), as 

mesmas que as da época do   PDM vigente. 

Além destes, existem actualmente: 

1 Clínica Dentária: na freguesia de Santa Maria (“Clínica Dentária Dr. Fernando Santos.”); 

1 Consultório Médico Privado: na freguesia de Santa Maria (“Luís Melo Unipessoal Lda.”) com 

clínica geral; 

Estes concentram-se na sede do concelho, o que se pode justificar pelo maior grau de acessibilidade. 

Segundo o “Diagnóstico Social”, conclui-se que o Concelho de Manteigas revela falta de pessoal médico 

e de enfermagem. Por outro lado o serviço de farmácias está acima do nível das médias regionais e 

nacional. 
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Fig. 2 - Equipamentos de saúde no concelho em 2004 – número de pessoal. 

 

Equipamentos de Saúde no concelho – Pessoal N.º 

Camas de Internamento- Centro de Saúde 123 

Médicos (CS) 3 

Pessoal de Enfermagem (CS) 9 

 

 

Fig. 3 – Evolução do pessoal ao serviço e do número de centros de saúde e consultas no concelho de Manteigas (com base “INE – 
Anuário Estatístico da Região Centro”). 

 

Pessoal médico 
ao serviço nos 

centros de 
saúde 

Pessoal de 
enfermagem ao 

serviço no 
centro de saúde 

Centros de 
saúde com 

internamento 

Extensões dos 
centros de 

saúde  

Consultas 
efectuadas no 

centro de saúde 
e extensões 

N.º (PDM93) Sem info. Sem info. 1 1 Sem info. 

Nº (Ano de 2002) 3 9 1 2 10.961 

Nº (Ano de 2004) 3 9 1 2 Sem info. 

 

Em relação ao PDM vigente, verifica-se que existem os mesmos equipamentos de saúde públicos e 

privados, tendo o edifício do Hospital da Misericórdia sido sujeito a obras. No entanto, as alterações de 

organização do sistema de saúde que estão a decorrer e que se relacionam com a centralização dos 

meios de saúde nos locais com maior afluência de utentes, por exemplo, podem vir a provocar uma 

importante alteração do cenário agora diagnosticado. De momento é difícil prever essas alterações e o 

tempo em que decorrerão. Assim, actualmente há que considerar as propostas do “Plano de 

Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas” (2005), que define que “ao nível 

da saúde, e tendo em conta a elevada taxa de envelhecimento torna-se prioritário o alargamento e 

melhoria de cuidados de saúde e existirem sessões de informação para tentar desmistificar, prevenir e 

alertar para os problemas apontados como preocupantes, tais como, a violência doméstica, doenças do 

foro psicológico e consumo de drogas.”4 Assim, este Plano previa até Dezembro de 2007: 

• Implementação de uma Unidade de Internamento de estadia média e prolongada na área dos 

cuidados continuados de saúde com capacidade para 19 utentes; 

• Remodelação do Centro de Saúde de modo a aumentar a sua capacidade e a dotá-lo com novos 

equipamentos. 

                                                 
3 Segundo informação da Câmara Municipal de Celorico da Beira em Junho de 2009, com as recentes alterações no sistema de 
saúde, em 2008 deixou de haver internamento prolongado no concelho. 
4 In “Diagnóstico Social” do Concelho de Manteigas”, 2004, Conselho Local de Acção Social de Manteigas. 
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Ambas as propostas estão interligadas, englobando-se nas obras de remodelação do Centro de Saúde. 

Este será sem dúvida um importante contributo na área dos equipamentos de saúde e que irá de 

encontro à tendência de envelhecimento da população. 

 

6. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

Os equipamentos de educação foram inventariados e avaliados em sede da elaboração da Carta 

Educativa, elaborada com os dados do ano lectivo de 2002/03. Esta tem como objectivos principais: 

• “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 no todo 

nacional; 

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

educativos diferenciados 

Neste sentido, e uma vez que a Carta Educativa deverá ser integrada na presente revisão do PDM a 

caracterização que se segue transpõe os principais dados deste documento, procedendo-se apenas e 

sempre que possível a algumas actualizações. 

No concelho existe um agrupamento escolar – Agrupamento de Escolas de Manteigas - sediado na EB 2 

e 3 de Manteigas e que agrega todos os estabelecimentos de ensino públicos aqui existentes, estando 

em funcionamento desde 1999. 

O sistema educativo divide-se em vários graus de ensino, pelo que se optou por organizar esta 

caracterização consoante esses graus. 

 

6.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Actualmente, a educação pré-escolar engloba as seguintes tipologias: 

• Jardins-de-infância (JI); 

• Escola Básica do 1º ciclo com Jardim-de-infância (EB1/JI); 

• Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância (EBI/JI). 
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No concelho de Manteigas existem 3 Jardins-de-infância (JI), servindo todas as freguesias excepto 

Vale de Amoreira. Neste inventário não está contabilizado o jardim-de-infância pertencente à rede de 

Segurança Social (e que é mais 1), encontrando-se este caracterizado no capítulo correspondente no 

presente relatório. 

 

 
Fig. 4 - Equipamentos do ensino pré-escolar existentes no concelho de Manteigas em 2006 (info da DRE – CCE da Guarda). 

Ano lectivo de 
2005/2006 

Freg. de S.Pedro Freg. de St.ª Maria Freg. de Sameiro 
CONCELHO DE 

MANTEIGAS 
Jardim-de-infância da Lapa* Jardim-de-infância de 

Manteigas 
Jardim-de-infância do 

Sameiro 

Nº de crianças 
inscritas** 0 30 11 41 

Capacidade do 
estabelecimento 

25 50 25 150 

Nº de Educadoras 0 2 1 3 

Nº técnicos de Serv. 
Gerais 0 2 1 3 

Nº de salas 1 sala de actividades** 2 salas de actividades e 1 
sala polivalente/refeitório 

1 sala de actividades e um 
refeitório 5 

Valências Pré- escolar Pré- escolar Pré- escolar - 

Outros dados Sem informação Zona de recreio – com 
parque infantil 

Zona envolvente para 
recreio 

- 

* Este jardim funcionou até ao ano lectivo de 2002/03, no Bairro Social da Lapa, tendo passado no ano lectivo seguinte para uma 
das salas da Escola do 1.ºCEB de Senhora dos Verdes.  

** Existe mais uma sala no mesmo edifício mas destina-se ao 1.ºCEB, pelo que não foi considerada aqui. 
** Dados do ano lectivo de 2002/03. 

Comparando o PDM vigente com a Carta Educativa e situação actual tem-se: 

Jardins-de-Infância 
PDM93-
existente 

PDM93-previsto 
1995 

Carta Educativa -
existente em 2003 

Situação Actual – existente 
no ano de 2006 

N.º de salas 3 + 2 salas 5 4 

N.º de alunos 60 Sem info. 62 49* 

N.º de docentes 3 Sem info. 5 3 

*Ano lectivo de 2004/05. 
 

Verifica-se actualmente a existência de mais uma sala de ensino pré-primário e a diminuição do número 

de alunos comparando coma situação de 93. Este factor relaciona-se com a evolução demográfica e é 

bastante preocupante uma vez que na época dos estudos de caracterização do PDM vigente a freguesia 

de Vale de Amoreira ainda não pertencia a este concelho. Para além disso, verifica-se que o número de 
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salas previstas a adicionar a esta rede, pelo PDM vigente, se concretizou, embora no corrente ano já 

tenha sido encerrada uma sala (como consequência das novas orientações para a rede escolar). 

 

6.2 ENSINO BÁSICO 

O Ensino Básico engloba três ciclos sequenciais: 1º ciclo com 4 anos, 2º ciclo com 2 anos e 3º ciclo com 

3 anos com as seguintes tipologias: 

• Escola Básica do 1º ciclo com Jardim-de-infância (EB1/JI); 

• Escola Básica do 1º ciclo (EB1) – Faixa etária dos 6 aos 9 anos; 

• Escola Básica do 2º e 3º ciclos (EB2/3); 

• Escola Básica integrada (EBI) (1º,2º e 3º ciclos); 

• Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância (EBI/JI). 

Existem actualmente no concelho 3 Escolas Básicas (EB1) em funcionamento, sendo uma na freguesia 

de S. Pedro, uma na do Sameiro e outra na de Vale de Amoreira. 

De seguida apresenta-se o inventariado das EB1, distribuídas por freguesia, especificando, sempre que 

possível, as suas características essenciais. Refira-se que a escola primária de S. Pedro – EB1 de 

Manteigas foi beneficiada muito recentemente. 

 

Fig. 5 – Estabelecimentos de ensino básico (EB1) no concelho de Manteigas, no ano lectivo de 2005/2006. 

Ano lectivo 
2005/2006 

Freg. de S.Pedro Freg. de Sameiro Freg. de Vale da 
Amoreira 

Total do 
Concelho 

EB1 Manteigas EB1 Sr.ª dos 
Verdes5 EB1 Sameiro EB1 Vale da 

Amoreira6 

Capacidade (de 
alunos) 200 50 50 50 350 

Nº de alunos 120 

- 

13 

- 

142 

Nº de docentes 7 1 9 

Nº de 
funcionários 3 1 5 

Nº de salas 
8 salas de aula, 1 sala de 

expressão, 1 salão polivalente 2 salas de aula 
1 sala de aula e 1 

sala de ATL 2 salas de aula 13 

                                                 
5 Este estabelecimento encerrou no ano lectivo 2007/2008 
6
 Este estabelecimento encerrou no ano lectivo 2006/2007 
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Ano lectivo 
2005/2006 

Freg. de S.Pedro Freg. de Sameiro Freg. de Vale da 
Amoreira 

Total do 
Concelho 

EB1 Manteigas 
EB1 Sr.ª dos 

Verdes5 EB1 Sameiro 
EB1 Vale da 
Amoreira6 

Cantina/Bar Não Não Não Não - 

Biblioteca Não Não Não Não - 

Laboratório Não Não Não Não - 

Espaço de 
recreio ao ar livre 

Espaço envolvente Sem informação Sem informação Sem informação  

De seguida apresenta-se o quadro de análise da situação actual em relação à identificação de carências. 

Para tal foram utilizados os critérios de programação da DGOTDU, onde se prevê entre 20 a 25 de 

alunos por sala. 

 

Fig. 6 - Equipamentos de Ensino Básico 1º Ciclo – Carências actuais. 

Freguesias - Locais 
Salas necessárias 

para funcionamento 
normal* 

Carências** 

Freg. 
S.Pedro EB1 Manteigas 5 0 

Freg. 
Sameiro EB1 do Sameiro 1 0 

CONCELHO DE MANTEIGAS 7 0 

*Tendo em conta o número actual de alunos. 
**Embora cruzando esta informação com as tendências de evolução da população esta situação possa vir a ser revista. 

 

Em relação ao PDM vigente verifica-se que o número de salas se manteve, tendo concretizado a 

previsão de redução de uma sala. No entanto importa lembrar que nesses estudos a freguesia de Vale 

de Amoreira ainda não pertencia ao concelho de Manteigas pelo que a sua escola de ensino básico do 

1.º ciclo ainda não estava englobada nessas 12 salas. Assim sendo foi integrada a EB1 de Vale da 

Amoreira, pelo que é possível (não existem dados suficientes para concluir com certeza) que tenha 

existido uma re-distribuição de salas nas restantes escolas (alteração de salas de aula para salas de 

apoio). 

 

Fig. 7 - Comparação entre o n.º de salas existentes no concelho aquando do PDM vigente e no ano 2007. 

Ensino básico 1.º 
ciclo 

PDM93-existente PDM93-previsto1995 Actualmente (2007) 

N.º de salas 12 11 salas 11* 

N.º de alunos 320 280 142 

N.º de docentes 17 Sem info. 9 
*Incluindo as 2 salas da escola de Vale de Amoreira. 
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De acordo com as normas vigentes o1º e 2º Ciclo devem ser leccionados em escolas exclusivamente 

básicas, existindo excepção apenas para o 3º ciclo. Os estabelecimentos de ensino secundário deverão 

destinar-se especificamente a este nível de ensino podendo, eventualmente, ser aí realizado o 3º ciclo 

do ensino básico sempre que os objectivos de racionalização dos respectivos recursos o justifiquem. As 

tipologias actuais são as seguintes: 

� Escola secundária (ES); 

� Escola secundária tecnológica (EST); 

� Escola secundária artística (ESA); 

� Escola profissional (EP). 

O objectivo desta rede de estabelecimentos de ensino é garantir a maior diversidade possível de cursos 

em cada região, de preferência relacionados também com os interesses regionais e locais. Neste sentido 

deverão ser pensados em termos municipais, inter-municipais, ou mesmo regionais. 

Fig. 8 - Equipamentos de Educação – 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário. 

 

Ano lectivo 2005/2006 

2º Ciclo 3º Ciclo Ensino Secundário Escola Profissional 

EB 2 e 3 de Manteigas* 
Externato Nossa 
Sr.ª de Fátima 

Escola Profissional de 
Hotelaria de Manteigas 

Capacidade 11 turmas ? Sem info. 

Nº de alunos 
Diurnos 85 141 88 Sem info. 

Nocturnos   - Sem info. 

Nº de docentes 14 18 Sem info. Sem info. 

Nº de funcionários 30 Sem info. Sem info. 

Nº de salas 

11 salas de aula, 2 salas de EVT, 1 sala 
de educ. física, vestiários, 1 sala de 

grandes grupos e salas de trabalho, sala 
de música, sala de professores 

12 salas de aula e 
salas de actividades 

6 salas, sala de professores,1 
sala de informática 

Cantina/bar Sim (cozinha, refeitório e bufete) Bar Não 

Biblioteca Sim Sim Sim 

Laboratório Não Sim (Biologia e 
Química) Não 

* Esta escola fornece também refeições aos alunos do jardim-de-infância e escolas do 1.º ensino básico assim como aos utentes 
da AFACIDASE7 e aos trabalhadores da Câmara Municipal. 

 

A Escola EB2/3 de Manteigas lecciona os 2º e 3.ºCiclos do Ensino Básico (5º ao 9º ano de escolaridade) 

e serve todo o concelho. O ensino secundário no concelho de Manteigas apenas é leccionado numa 

                                                 
7 Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela. 
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instituição particular, Externato Nossa Senhora de Fátima localizado na freguesia de St.ª Maria. Existe 

ainda a Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, privada, localizada na freguesia de St.ª Maria. 

Esta escola lecciona o 10.º, 11.º e 12º ano com três cursos técnico: hotelaria – recepção e atendimento; 

hotelaria – restauração, organização e controlo; e cozinha. 

 

 

Fig. 9 - Comparação entre o PDM93 e a situação existente. 

Ensino Básico 2.º e 3.º 
ciclo/Secundário PDM93-existente 

PDM93-previsto ano 
horizonte Actualmente-2006 

N.º de salas 7+12* 12 salas 23+6 

N.º de alunos 96+170* Nova C+S – 12 turmas 314 

N.º de docentes Sem info. Sem info. 32 

 

O PDM vigente apontava para a necessidade de mais salas de aulas para o ensino secundário. Em 

relação ao 2.º ciclo as carências relacionavam-se sobretudo com o recreio coberto, biblioteca, salas de 

convívio e acessos. Neste sentido, a evolução foi positiva, pois existem actualmente mais valências de 

apoio ao ensino do 2.º ciclo. Em relação ao ensino secundário mantiveram-se o número de salas, mas a 

população em idade de frequentar este ciclo de ensino também diminuiu, o que provavelmente acabou 

por equilibrar essa necessidade. 

6.3 ENSINO RECORRENTE E ESPECIAL 

Relativamente ao ensino recorrente, este funciona no Externato de Nossa Senhora de Fátima desde o 

ano lectivo de 1998/99. O ensino e educação especial, que se destina à população com necessidades 

especiais que frequenta os estabelecimentos públicos dos níveis básicos e secundários, distribui-se por 

todas as escolas públicas, existindo uma associação que apoia também esse tipo de ensino – 

AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra 

da Estrela). 

 

6.4 REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 

Quando os alunos habitam locais que distam mais de 3km da escola da sua zona, têm um serviço de 

transportes - Rede Escolar - que lhes permite o acesso às mesmas, abrangendo os alunos da Educação 

Pré-escolar, do Ensino Básico e do Ensino Secundário (Colégio Nossa Senhora de Fátima e Escola de 

Hotelaria de Manteigas). O transporte escolar é organizado pela Câmara Municipal e é assegurado por 

dois veículos, um da Rodoviária da Beira Interior, S.A. e outro da Câmara Municipal de Manteigas. Estes 

transportes efectuam os seguintes percursos: 

� Covão da Ponte ou Castanheira – Manteigas e vice-versa; 
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� Vale de Amoreira/Sameiro – Manteigas e vice-versa; 

� Caldas – Manteigas e vice-versa. 

 

6.5 SINTESE 

A rede escolar tem estado a evoluir desde a publicação do PDM vigente, resultado não só da evolução 

demográfica mas também da reformulação das orientações do Ministério que a tutela. A tendência é de 

encerramento dos estabelecimentos escolares de 1.º ciclo, gerando maior concentração de alunos nos 

estabelecimentos disponíveis no concelho. 

Como se verifica pela Fig. 10, os alunos têm vindo a diminuir consideravelmente, sendo os do pré-

primário e secundário os que diminuíram mais. Relativamente ao pessoal docente, as variações foram 

menos significativas, tendo estabilizado nos últimos dois anos (fig 11). 

 

Fig. 10 – Evolução do Número de alunos matriculados nas escolas do concelho de Manteigas entre 2001 e 2006, por cada ciclo. 

Estabelecimento de Ensino 
N.º de 

estudantes 
em 2001/02* 

N.º de 
estudantes 
em 2002/03 

N.º de 
estudantes em 

2004/05 

N.º de 
estudantes em 

2005/06 

Ensino Básico – Pré-escolar* 78 111 49 41 

Ensino Básico - 1.º Ciclo- Total 172 165 148 142 

Ensino Básico - 2.º e 3.º Ciclo - Total 264 259 235 227 

Ensino Secundário Total 171 Sem info. Sem info. 88 

Ensino Profissional Sem info. 92 75 Sem info 

TOTAL 685 627 507 498 

* Dados do INE, Censos 2001. 

 

Fig. 11 – Evolução do pessoal docente no concelho de 2002 a 2006. 

Pessoal Docente 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

1.º Ciclo 30 28 31 31 

2.º e 3.º Ciclos / Secundário 90 78 82 82 

TOTAL 120 106 113 113 
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Conforme o relatório da Carta Educativa refere, a taxa de retenção no 1.º ciclo de ensino básico de 

Manteigas é significativa na EB1 de Manteigas e na EB1 de Vale de Amoreira8; no 2.º ciclo em geral 

também é elevada e tem aumentado. Este factor tem de ser considerado nos cálculos de carências de 

estabelecimentos e nas acções de incentivo ao estudo. Um outro factor é o abandono escolar, que se 

verifica existir sobretudo no 3.º ciclo que tem vindo a aumentar. 

Relativamente às instalações, e segundo o relatório da Carta Educativa, tem sido efectuada a 

manutenção dos edifícios e equipamentos, existindo algumas situações de necessidade de obras de 

conservação, implementação de novo equipamento de aquecimento ou mobiliário de recreio infantil, já 

enquadradas nas acções previstas pela Carta Educativa. Para além disso, é proposta a manutenção do 

ATL do Sameiro,um novo ATL em Senhora dos Verdes9, campos de férias nas interrupções escolares, e 

integrar equipamentos informáticos nas escolas de jardim-de-infância. 

Diga-se ainda que estes equipamentos são apoiados por recintos desportivos e de recreio, os quais se 

situam dentro da sua área ou na sua freguesia. 

 

7. EQUIPAMENTOS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

O sistema social pode ser melhorado através da implementação destes equipamentos, proporcionando 

mais qualidade de vida à população em geral, minorando assim as diferenças económicas e permitindo a 

equidade social. 

A actual política social visa fundamentalmente “a cobertura equitativa do País, eliminando lacunas e 

assimetrias, prevenindo as sobreposições de apoios e ainda no sentido de promover uma maior 

harmonização das respostas sociais e valorizar as parcerias, constituídas por entidades públicas e 

particulares, para uma actuação integrada junto dos indivíduos e das famílias. Tem, ainda, como 

objectivo estimular o voluntariado social, com vista a assegurar uma maior participação e envolvimento 

da sociedade civil na promoção do bem-estar social.” De facto existe um grande investimento em acções 

inovadoras, erradicação de problemas inquestionáveis como a pobreza infantil ou jovens em risco, e 

ainda o crescente apoio à terceira idade, com nova estratégia de re-integração na sociedade actual. 

Em relação aos equipamentos de segurança social destinados à população da faixa etária mais jovem, 

os objectivos prendem-se ainda com a melhoria e equidade das oportunidades que proporcionem o 

desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da criança. Neste contexto há que reconhecer a 

importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s), como complemento à rede 

social existente, neste âmbito e no das acções com/destinadas à população mais idosa. 

                                                 
8
 Segundo informação da Câmara Municipal de Celorico da Beira em Junho de 2009, a EB1 de Vale da Amoreira encontra-se já 

encerrada. 
9 Intenção abandonada por a escola ter sido encerrada no ano lectivo de 2007/2008 



 

 

                                                                                                Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. III/Tomo I         23  
 
035.04.PDM.EP.MD.III-I_C.doc 

Neste contexto, foi desenvolvido o ““Diagnóstico Social” do Município de Manteigas” e o seu “Plano de 

Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas” pelo Núcleo Executivo da Rede 

Social e restantes membros do CLAS (Conselho Local de Acção Social). Estes documentos são 

fundamentais para a compreensão da realidade existente e para a formulação de uma estratégia 

concelhia neste âmbito. Neste sentido, no presente relatório optou-se por integrar a caracterização e 

propostas dos referidos documentos, acrescentando alguns dados/ conclusões que sejam mais 

necessárias à presente Revisão. 

 

7.1 CRECHE, JARDIM-DE-INFÂNCIA E ACTIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES (ATL) 

A Creche “destina-se a acolher crianças dos 3 meses até aos 3 anos de idade, durante um período diário 

correspondente ao trabalho dos pais.” (in Normas da DGOTDU). Pode estar associada ao Jardim-de-

infância, e ainda aos ATL’s, uma vez que os objectivos e valências são compatíveis.  

O Jardim de Infância “destina-se a acolher durante uma parte do dia compreendida entre os 3 meses até 

ao ingresso no ensino básico, proporcionando-lhe actividades sócio-educativas que facilitem o seu 

desenvolvimento global” e a melhoria da integração social da criança no período de transição para a 

escola.  

Os Centros de Actividades de Tempos Livres (ATL’s)10 destinam-se “a acolher crianças, a partir dos 6 

anos de idade, e jovens, possibilitando-lhes actividades de animação nos seus tempos disponíveis. Os 

objectivos prendem-se ainda com a oportunidade de proporcionar o desenvolvimento integral da criança, 

contribuindo para a “(...) prevenção da marginalização e delinquência juvenil.” 

No concelho existem 1 creche e 1 jardim-de-infância pertencentes ao Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social, agregados no mesmo edifício, denominando-se “Favo de Mel” localizados na Vila de 

Manteigas. As instalações do “Favo de Mel” foram beneficiadas em 2003 e o espaço exterior envolvente 

em 2005. 

Relativamente ao PDM vigente verifica-se que o asilo “O Beiral” destinado a 40 crianças na idade da 

escolaridade obrigatória foi extinto. As suas instalações reverteram para outra instituição IPSS. Pela 

caracterização efectuada verifica-se uma importante evolução neste tema uma vez que existem 

actualmente mais equipamentos de apoio e uma maior dinâmica no concelho.  

 

 

 

                                                 
10

 Actualmente designados Componente de apoio à família 
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Fig. 12 – Inventário dos Jardins-de-infância, creche e ATL’s da rede das IPSS’s existentes no concelho de Manteigas (Dados de 2002/03). 

 

* No ano lectivo de 2002/03.  
** Apoio Domiciliário. 
*** Mais 4 técnicos dos serviços gerais. 
**** Embora existam alguns dados em falta. 
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7.2 ENSINO BÁSICO 

Relativamente ao ensino básico garantido pelo sistema de segurança social, existe um equipamento, 

que já foi caracterizado no capítulo dos equipamentos de educação, denominado Externato de Nossa 

Senhora de Fátima e que garante também o ensino secundário. Neste contexto saliente-se a importância 

da rede de equipamentos da Segurança Social, uma vez que este é o único equipamento (para além da 

escola de hotelaria que lecciona ensino profissional) a leccionar o ensino secundário no concelho. 

 

7.3 LAR DE IDOSOS, CENTRO DE DIA/NOITE E APOIO DOMICILIÁRIO 

O Lar de Idosos, segundo as normas da DGOTDU, “(…) é um estabelecimento onde são desenvolvidas 

actividades de apoio social a pessoas idosas através do alojamento colectivo de utilização temporária ou 

permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e conforto, fomentando o 

convívio e proporcionando animação social e ocupação dos tempos livres dos utentes.” 

O Centro de Dia, por sua vez, “ (…) tem como função a prestação de um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.” Um dos objectivos fundamentais 

é evitar o isolamento deste grupo etário e melhorar as suas relações interpessoais, além de 

proporcionarem ajudas adequadas às diversas situações que possam surgir. 

Na freguesia de Sta Maria e São Pedro, o Lar de 3.ª Idade, o Centro de Dia e o apoio domiciliário são 

valências da Santa Casa da Misericórdia de Manteigas, concentrados no mesmo edifício na sede de 

concelho. Na freguesia de Sameiro o centro paroquial proporciona o Apoio Domiciliário e o Centro de 

Dia, estando previsto o lar de idosos para o mesmo sítio. Na freguesia de Vale de Amoreira, é 

Associação de Melhoramentos que proporciona o Lar de idosos e o Apoio domiciliário. 

Em relação ao PDM vigente, o Lar de 3.ª Idade tinha capacidade para 30 pessoas, encontrando-se 

lotado nessa época. Actualmente, apesar de terem sido concretizadas obras de ampliação, permanece a 

necessidade de mais espaço. Estava também previsto a construção de um centro de férias para idosos 

na Estância Termal das Caldas de Manteigas e que ainda não foi concretizado. 

Existem no Concelho diversas intenções de melhoria de rede social, através da implementação de um 

Centro de Noite e uma unidade de Apoio de Internamento. De facto, segundo o “Plano de 

Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas”, até 31 de Dezembro de 2007 

estão previstos esses novos equipamentos, sendo o Centro de Dia localizado no Sameiro , prevê-se 

dinamizar e também criar a valência de Apoio Domiciliário. O Centro de Noite previsto nesse mesmo 

Plano, e a localizar na freguesia de Vale de Amoreira, encontra-se já terminado. Para além destes novos 

equipamentos, foram e estão a ser desenvolvidas outro tipo de acções que visam o combate dos 

problemas da população idosa como sejam o Cartão Municipal do Idoso.  
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Fig. 13 - Índice de Envelhecimento e de Dependência de Idosos para o concelho de Manteigas (in: Relatório Socio-Económico da 
Revisão do PDM de Manteigas). 

 

Este tipo de equipamentos e iniciativas é considerado imprescindível num concelho como o de 

Manteigas, com tendência para uma população cada vez mais envelhecida. Todo o apoio que os 

equipamentos de solidariedade e segurança social poderem fornecer à população idosa torna-se crucial. 

O Plano de Acção definia como um dos problemas prioritários o isolamento dos idosos e deficientes, 

devendo este tema ser considerado em sede da presente revisão.  

Para além disso, uma vez que os estabelecimentos de ensino básico, nalgumas situações, estão a 

encerrar, deverá ser equacionada a possibilidade de reconversão para equipamentos deste sector, uma 

vez que a população idosa está a aumentar. 

Tendo em conta o aumento do índice de dependência dos idosos, de seguida apresenta-se a estimativa 

das carências para o concelho: 
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Fig. 14 - Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social no concelho de Manteigas em 2008 - Lar de Idosos e Centro de Dia 

 

Freguesia 

População 
com mais de 
65 anos em 

2001 

Nº de 
idosos a 
abranger 

(3,5%)* - lar 
de idosos 

Nº de 
idosos a 
abranger 
(10%) * - 

centros de 
dia 

Equipamento 
existente em 

2005/06 

Utentes Capacidade 

Lar de 
idosos*1 

Centro de 
dia*1 

Apoio 
domiciliário 

Lar de 
idosos 

Centro de 
dia 

Apoio 
domiciliário 

Santa Maria 
S. Pedro 

290 10 29 Santa Casa da 
Misericórdia 71 2 14 71 15 23 

388 14 39 

Sameiro 98 3 10 
Centro 

Paroquial - 12 22 23*2 15 40 

Vale de 
Amoreira 97 3 29 

Associ. 
Melhoramentos  14 - 11 14 - 18 

TOTAL 87311 31 107 - 85 14 47 108 30 81 

 

* Os critérios de programação baseiam-se numa cobertura inferior a 3,5% dos idosos com idades superiores a 65 anos, para lar e 
centro de dia em simultâneo. Exclusivamente para os centros de dia, optou-se por uma taxa de cobertura de 10 %, dado o 
aumento significativo da população envelhecida. 

*1 É de salientar que a irradiação de um lar de idosos corresponde à totalidade do concelho. Os centros de dia têm uma irradiação 
ao nível da freguesia. 

*1 em construção. 
 
 

8. EQUIPAMENTOS DE DESPORTO 

Actualmente tem-se vindo a dar cada vez maior atenção a este tipo de equipamentos, verificando-se um 

maior investimento neles. São agora encarados como geradores potenciais de turismo, de dinâmicas 

associativas, inclusivé susceptíveis de gerar emprego, diversificando o sector económico da região. No 

âmbito deste estudo serão abordados os equipamentos básicos que se subdividem em: 

Formativos/Normativos e Recreativos (Recreação, Jogo infantil, Jogo tradicional).  

Os mais relevantes ao nível municipal são os formativos, uma vez que servem de treino e também de 

competição, constituindo assim os mais flexíveis e com maiores possibilidades de funções. Geralmente 

relacionam-se com as actividades escolares, devendo ser planeados de modo relacionado com esses 

outros equipamentos e populações. Definem-se por: “Grandes Campos de Jogos, as Pistas de Atletismo, 

os pequenos Campos de Jogos, os Pavilhões e as Piscinas, sendo desejável concebê-los para funções 

polivalentes e flexibilidade de utilização: rendimento e recreação.” 

Fig. 15 - Situação existente dos equipamentos desportivos, Jul.2006. 

Freguesia Equipamento/Denominação Características Entidade Proprietária12 

São Pedro 

Estádio Municipal Eng. Barjona de Freitas Sem info. CMM 

Pavilhão do Centro Cívico – 
Gimnodesportivo 

20x40m - 1374m2 (área 
coberta) 

300 lugares 
CMM 

                                                 
11

 Segundo as estimativas do INE em 2006 os idosos de 65 anos e mais eram de 773. 
12 Informação retirada de: ““Diagnóstico Social” do Município de Manteigas”, CALS, 2004. 
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Percurso de manutenção Sem info. Junta de Freg. S.Pedro 

Piscina Municipal de Manteigas Funcionam apenas no Verão CMM 

Court de Ténis - Centro de Férias do 
INATEL 

Sem info. INATEL 

Santa Maria 

Campo de Tiro do Souto do Concelho Sem info. Sem info. 

Piscinas do Centro de Férias do Sicó Funcionam apenas no Verão CMM 

Polidesportivo do Sicó Funcionam apenas no Verão CMM 

Sameiro 

Campo de Futebol Futebol de 11 Junta de Freg. de Sameiro 

Piscina de Sameiro Funcionam no Verão como 
espaço lúdico 

Junta de Freg. de Sameiro 

Polidesportivo descoberto (futebol, ténis, torneios, etc.) Junta de Freg. de Sameiro 

Pista de ski sintética (SkiParque) 
Pista com 320m de comp., 

teleski, edifício de apoio, bar e 
restaurante 

CMM – Concessionado a 
consórcio privado 

Praia Fluvial (SkiParque) Sem info. 
CMM – Concessionado a 

consórcio privado 

Desportos Radicais Outdoor (SkiParque) Diversas actividades outdoor 
(paint ball, slide, tec.) 

CMM – Concessionado a 
consórcio privado 

BTT (SkiParque)  
CMM – Concessionado a 

consórcio privado 

Centro Hípico (SkiParque) Escola de equitação, equitação 
terapêutica, etc. 

CMM – Concessionado a 
consórcio privado 

Vale de Amoreira Polidesportivo descoberto Sem info. 
Junta de Freg. de Vale de 

Amoreira 

Assim, e partindo do quadro apresentado, descrevem-se agora as questões/pormenores mais relevantes 

para o presente estudo. Relativamente ao Estádio Municipal, este serve para treinos de equipas de 

futebol juvenis e seniores, para além das actividades normais. O pavilhão gimnodesportivo do Centro 

Cívico é utilizado também para dar apoio ao desporto escolar. 

Em relação ao percurso de manutenção existente, sabe-se que a sua utilização é efectuada tanto por 

cidadãos em geral como pelas escolas públicas e privadas. 

As instalações do Skiparque acabam por ter várias valências, oferecendo uma grande diversidade de 

desportos (de Inverno e de Verão). Assim, ocupando uma área bastante grande que inclui uma parte da 

margem do rio, conseguem ter desportos que variam entre canoagem e ski, paintball e equitação. Neste 

sentido a sua importância é muito relevante para o concelho de Manteigas, possibilitando um reforço da 

atracção turística e um maior usufruto da paisagem e das qualidades naturais deste território. 

Da análise do quadro anterior (Fig. 15) conclui-se que a freguesia de Sameiro (resultante da existência 

do Ski Parque) é a que tem maior variedade e oferta de equipamentos desportivos, sendo a freguesia de 

S. Pedro a que se lhe segue. A freguesia de Vale de Amoreira é a menos dotada de equipamentos 

desportivos. 

Em relação ao PDM vigente verifica-se uma importante evolução, existindo actualmente muito maior 

variedade e quantidade de infraestruturas desportivas. O PDM vigente identificou apenas a existência do 
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Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Cívico, o percurso de manutenção (na freguesia de S.Pedro), uma 

piscina, um campo de futebol e os campos de jogos da escola preparatória de Manteigas. 

O PDM vigente previa ainda a implementação de: Pista de Atletismo; Parque urbano e Praia Fluvial de 

Manteigas e Parque desportivo e de recreio do Sameiro (junto à linha de água). Destes apenas foi 

executado o Parque do Sameiro. Actualmente existem novas intenções: um campo de golfe para Vale da 

Amoreira, com localização provável próxima das pistas de ski sintéticas e englobado num complexo 

turístico; a implementação de um centro de alto rendimento em altitude; e a ampliação do campo de 

jogos do Centro Cívico. 

De facto, Manteigas tem-se afirmado no desporto, não apenas pela singularidade dos tipos de desportos 

que possibilita no seu concelho (esqui, por exemplo), mas também pelas suas instalações desportivas e 

condições naturais que permitem importantes competições com projecção nacional e muitas vezes 

internacional (veja-se o caso recente do “Campeonato Nacional e Taça do Mundo de Parapente” que 

decorreu entre Julho e Agosto de 2005). A especificidade deste concelho favorece a prática de desportos 

que apenas se podem desenvolver aqui. Só por este factor, Manteigas tem aqui uma identidade e 

potencialidade a defender, sobretudo se agregado ao sector turístico. 

Para a verificação e validação das necessidades de equipamentos desportivos existentes no concelho e 

programar os necessários recorreu-se, conforme solicitado pelo Instituto de desporto de Portugal, I.P. 

como documento de referência as “normas para a programação e caracterização de equipamentos 

colectivos” da DGOTDU 2002. Estas normas fazem uma relação directa com a população a servir, sendo 

necessário posteriormente avaliar conjuntamente com outros critérios, nomeadamente: “diferenças de 

estrutura sócio económica, estrutura demográfica e grau de urbanização das populações, dimensão e 

carências da população em idade escolar, características do parque escolar, natureza e vocação das 

sociedades desportivas de importância local.”13 

Tipo de 

equipamento 
Designação específica  

Verificação 

da 

necessidade 

Existe no 

concelho? 

Grandes 
Campos de 
Jogos 

Campo de futebol Sim Sim (2) 

Campo de râguebi Sim Não 

Campo de hóquei Sim Não 

Pistas de 
atletismo 

Pista reduzida 250m Sim Não 

Pista regulamentar 400m Não Não 

Pequenos 
campos de 
jogos 

Campo de ténis Sim Sim (2) 

Campo polidesportivo Sim Sim (3) 

                                                 
13

 Normas para a programação e caracterização de equipamentos colectivos” ,pg 7 DGOTDU 2002. 
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Pavilhões e 
salas de 
desporto 

Sala de desporto polivalente Sim Sim (1) 

Pavilhão polivalente Sim Não 

Pavilhão desportivo Sim Não 

Piscinas 
cobertas 

Piscina de aprendizagem Sim Não 

Piscina polivalente Sim Não 

Piscina desportiva Sim Não 

Piscinas ao ar 
livre 

Piscina recreativa Não Sim (2) 

Piscina polivalente Não Sim (1) 

Espectáculo 

Estádio grande campo de jogos Não Não 

Estádio pista de atletismo Não Não 

Court ou ringue pequeno campo de jogos Sim Sim (1) 

Nave pavilhões e salas de desporto Não Não 

Estádio aquático piscina coberta Não Não 

Estádio aquático piscina coberta Não Não 

 

Da leitura directa do quadro relativamente aos equipamentos que devia possuir verifica-se que o 

concelho não possui campo de Râguebi14 nem campo de hóquei. A programação não verifica a 

necessidade de possuir piscinas ao ar livre, no entanto o concelho tem duas. As necessidades dos 

equipamentos desportivos serão colmatadas nas propostas do desenvolvimento e ordenamento do 

concelho numa lógica integrada com os concelhos vizinhos. 

9. EQUIPAMENTOS DE CULTO 

Este tipo de equipamentos tem uma grande importância social, possibilitando a agregação de pessoas 

segundo credos. Proporcionam momentos especiais, fundamentais para o sentido de unidade de uma 

sociedade. Os estudos mais actuais referem mesmo que a religião permite uma maior integração social, 

sobretudo no que se refere às minorias étnicas. Estes locais, geralmente, estão associados a espaços 

públicos, amplos, onde ocorrem pequenas concentrações de pessoas (o adro da Igreja, etc.).  

O concelho de Manteigas conta com uma importante comunidade cristã e uma comunidade de 

Testemunhas de Jeovás. A sede da Igreja Jeová localiza-se na Vila de Manteigas. Todas as freguesias 

tem a sua igreja matriz, e freguesia de Santa Maria tem também outra igreja. Existem diversas capelas 

por todo o concelho (refira-se que Vale da Amoreira tem apenas uma capela). 

Relativamente aos cemitérios, no concelho existem dois: um na Vila de Manteigas e outro no Sameiro. O 

PDM vigente previa a ampliação dos dois cemitérios, apontando no entanto a ampliação do cemitério de 

Sameiro como a mais urgente. Apenas o de Manteigas foi ampliado.  

                                                 
14

 É possível praticar este desporto no concelho vizinho no Complexo Desportivo da Universidade da Beira Interior que possui um 
Clube de Rugby. Ficando a cerca de 28 km, para cerca de 30 m  de carro. 
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10. EQUIPAMENTOS DE CULTURA, RECREIO E LAZER 

Os equipamentos de cultura e recreio são, actualmente, entendidos como elementos estratégicos para a 

revitalização de determinadas áreas e para a valorização do ambiente urbano. A sua localização deve 

ser pensada de modo estratégico, pois pela função que agregam estimulam e possibilitam a atracção da 

população, possibilitando a criação de espaços focais dentro da malha urbana.  

Foram inventariadas uma Biblioteca (Biblioteca Municipal e da Fundação Calouste Gulbenkian) e uma 

Ludoteca (Ludoteca Municipal) em todo o concelho de Manteigas, localizadas na sua sede. 

Para além destes, inventariou-se também um Auditório – “Auditório do Centro Cívico” – com 322 lugares 

sentados; uma Sala de Exposições – “Sala de Exposições do Centro Cívico”; a Casa Etnográfica e 

Cultural e um Arquivo - “Arquivo Municipal”. O auditório, a biblioteca, a ludoteca e a sala de exposições 

concentram-se todos no mesmo edifício, localizado na Vila de Manteigas. De salientar que o Arquivo 

Municipal é muito recente, sendo que em Abril de 2005 se estava a concluir a sua obra e se procedia à 

aquisição de equipamento. 

Verifica-se que existe alguma variedade na oferta de equipamentos de cultura, recreio e lazer, estando 

totalmente concentrados na sede do concelho. Pela dimensão e características do concelho 

(acessibilidades, escassos aglomerados urbanos, etc.), esta centralização é uma situação que é 

facilmente admitida. No entanto, verifica-se que não existem museus, ao contrário do que acontece nos 

concelhos vizinhos. Com a riqueza patrimonial do concelho (natural, industrial, histórica, termal, 

artesanal, etc.), este poderia ser um sector a explorar, de modo a oferecer mais informação (e 

informação evolutiva temporalmente) aos visitantes, para que compreendam melhor aquilo que estão a 

ver e percorrer. Sabe-se que existem intenções de reforçar esta área, implementando alguns museus 

(Museu do Zêzere na Fábrica do Martins; Casa do Povo que vai ser adaptada para espaço museológico 

e café-concerto; Recuperação da Fábrica do Rio, reconvertendo-a para Mueseu Nacional da Floresta e 

Energias Limpas "ao vivo"; e a recuperação do Complexo Industrial de São Gabriel), o que, a 

concretizar-se, irá valorizar o concelho e a sua dinâmica socioeconómica. Diga-se que o PDM93 previa 

já esse reforço, propondo a implementação do Museu do Zêzere e do Museu de Manteigas. 

 

11. EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

O concelho é servido pela Rodoviária da Beira Interior, pertencente à Rede Nacional de Expressos, 

Joalto, e serviço de táxis. Este tema está aprofundado no relatório das infraestruturas viárias. 

 



 

 

                                                                                                Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. III/Tomo I         32  
 
035.04.PDM.MD.III-I_C.doc 

12. EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

Uma vez que o turismo é um dos sectores económicos mais relevantes do concelho de Manteigas, este 

tema é desenvolvido no relatório referente ao sistema sócio-economico. Neste capítulo refere-se assim 

apenas a existência de um Posto de Turismo no concelho de Manteigas, que se localiza no centro 

histórico da sua sede e disponibiliza informação sobre a vila e os roteiros turísticos do concelho.  

Diga-se ainda que existem diversos Roteiros Turísticos organizados (pelo PNSE, CM, etc.) que têm 

temas tão diversos como a “A Rota da Lã” (Turismo Cultural), “Rota dos Vales Glaciares”, “Rota dos 

Quatro Rios”, “Rota das 25 Lagoas”, “Rota das Áreas Naturais” (todos estes de turismo ambiental). Este 

tipo de iniciativas é muito importante porque acabam por revelar, de forma informal, a riqueza dos locais, 

e as suas facetas muitas vezes mais desconhecidas.  

  

13. EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS VERDES 

Este tipo de equipamentos é extremamente importante no sentido de melhorar a qualidade de vida do 

cidadão, e proporcionar-lhe momentos de descontracção e convívio. A estrutura verde funciona como um 

complemento da estrutura urbana e contribui para a qualidade ambiental da região. Para além disso, 

estes espaços, assumem um papel muito importante dentro da malha construída, constituindo “pontos-

chave” propícios ao recreio e lazer.  

No Concelho existem alguns jardins públicos, muitas vezes acompanhados de parques infantis. Estes 

locais acabam por ser pontos de referência dentro dos aglomerados. As áreas são bastante variáveis, no 

entanto o mobiliário urbano nem sempre se apresenta nas melhores condições de conservação. Existem 

no município diversos programas e projectos de requalificação de espaços públicos, centrados sobretudo 

na Vila de Manteigas. 

Existe ainda uma praia fluvial, equipada com parque de merendas, e que já foi referida no capítulo dos 

equipamentos de desporto. 

Os equipamentos de espaços verdes estão referenciados na análise ao sistema biofísico do concelho 

14. OUTROS 

Para além dos equipamentos referidos, existem ainda outros tipos de equipamentos dispersos pelas 

freguesias. Podem encontrar-se algumas Sociedades Recreativas e Culturais, a Santa Casa da 

Misericórdia, Clubes Desportivos, Casa do Povo e diversas Associações. Embora na sua maioria se 

situem na sede do concelho, existem algumas associações nos restantes aglomerados do concelho, 

sendo Vale de Amoreira o menos representativo.  

Fig. 16 - Associações e clubes existentes no concelho de Manteigas em 2005. 
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Freguesias Nome Ano de Fundação Nº de Sócios Actividades Desenvolvidas 

Freguesia de 

Santa Maria  

Associação Desportiva de 
Manteigas 

 

20 de Setembro de 
1977 

Sem info. 

Futebol Sénior (competição); 
Basquetebol masculino e feminino 
(classe de minis, iniciados, cadetes e 
juniores); Esqui (classe de formação) 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 

Manteigas 

 

14d e Outubro de 
1954 

1200 sócios. 

79 elementos 

Manter um corpo de bombeiros; 
promover festas e sessões culturais; 
actividades de serviço de incêndio, 
serviço de saúde e serviço de socorro 

Associação dos Reformados do 
Concelho de Manteigas 26 de Abril de 2000 92 

Passeios e visitas culturais, encontros 
convívio e confraternizações com 
outras associações 

AFACIDASE – Associação de 
Familiares e Amigos do Cidadão 
com Dificuldades de Adaptação 

da Serra da Estrela 

15 de Maio de 2001 

152 sócios 

50 voluntários 
locais 

2 voluntários – 
serviço de 

voluntariado 
europeu 

Apoio escolar e psico-social, 
actividades de lazer (passeios 
pedestres, visitas a instituições, 
monumentos e exposições, jogos ao 
ar livre, visualização de vídeos), 
campanhas de sensibilização com os 
pais, as instituições e a comunidade 
em geral. Também promove acções 
de formação junto dos educadores, 
auxiliares, pais e outros interessados. 

Banda Boa União – Musica 
Velha 8de Julho de 1865 

455 sócios 

65 elementos 

Participação em festas civis  e 
religiosas, organização e participação 
em Encontros de Bandas, concertos, 
arruadas e outras. 

Centro Cultural e Desportivo dos 
Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Manteigas 

29 de Novembro de 
1989 92 

12 km Manteigas – Penhas Douradas, 
24 Horas de Futebol de Salão, Torneio 
4x4 de Futebol de Salão, 12 Horas de 
Futebol Salão do Sameiro, Mini-24 
Horas de Futebol Salão de vale de 
Amoreira, Viagens Turísticas, Festa de 
Natal, Festa de S. Martinho e 
Convívios Desportivos 

Clube de Caça e Pesca de 
Manteigas 

4 de Dezembro de 
1991 130 

Execução de sementeiras de centeio, 
repovoamentos com coelho bravo e 
perdiz vermelha, montarias aos javalis, 
batidas às raposas, torneios e treinos 
de tiro aos pratos e treino de cães de 
caça no respectivo campo. 

Corpo Nacional de Escutas – 
Agrupamento 231 

4 de Setembro de 
1966 64 

Acampamentos a nível de 
agrupamento e a nível regional, 
actividades no exterior e colaboração 
com as entidades locais para diversos 
eventos.  

Centro Recreativo e Cultural de 
Santa Maria de Manteigas 

20 de Junho de 
1980 96 Sem info. 

Grupo de Bicicletas Todo-o-
Terreno de Manteigas 10 de Abril de 1995 56 

Prática do cicloturismo na sua vertente 
todo-o-terreno, lazer, aventura, 
manutenção e desporto, promover e 
divulgar, através da utilização da 
bicicleta, a defesa e preservação do 
ambiente, da natureza e do património 
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Freguesias Nome Ano de Fundação Nº de Sócios Actividades Desenvolvidas 

natural construído da Região do 
Parque Natural da Serra da Estrela; 
passeios guiados em BTT (ou 
pedestres), passeios com Road-Book, 
passeios de orientação em BTT (ou 
pedestres). 

Grupo Coral de Manteigas 

 

1992 

 

45 
Participação e organização de 
encontros de coros, realização de 
concertos. 

Grupo Popular Cultural e 
Recreativo da Praça da Louça 

Sem info. 95 Participação em Festas Populares 

Rancho Folclórico da Casa do 
Povo de Manteigas 

26 de Janeiro de 
1986 33 

Folclore, recolha de cantares, 
dançares e trajares dos antepassados 
da região, Etnografia, Museu 
Etnográfico, marchas populares e 
jogos Tradicionais. 

Associação Cultural Amigos da 
Serra da Estrela 

22 de Fevereiro de 
1982 

Mais de 1000 
membros 

Defender a Serra da Estrela de todo o 
tipo de atentados e interesses que não 
tenham em consideração, a 
preservação dos seus valores 
naturais, patrimoniais e culturais, a 
sustentabilidade dos seus recursos de 
forma a garantir às gerações futuras a 
plenitude da sua biodiversidade; dar a 
conhecer a Serra da Estrela, numa 
perspectiva sensibilizadora das suas 
potencialidades e fragilidades. 

Liga dos Combatentes – Núcleo 
de Manteigas Agosto de 1935 

Mais de 400 
sócios Sem info. 

Associação Cívica para o 
Desenvolvimento de Manteigas Sem info. Sem info. Sem info. 

Associação de coleccionadores 
de Manteigas Sem info. Sem info. Sem info. 

Associação de Compartes da 
Freguesia de Santa Maria de 

Manteigas 
Sem info. Sem info. Sem info. 

Associação do centro Cívico de 
Manteigas 

Sem info. Sem info. Sem info. 

Centro Social da Serra da 
Estrela  Sem info. Sem info. Sem info. 

Fundação Escola-Gest Sem info. Sem info. Sem info. 

Grupo de Música Popular Os 
narcisos Sem info. Sem info. Sem info. 

Freguesia de São 
Pedro 

Associação Recreativa 
Filarmómica Popular 

Manteiguense- Música Nova 

 

7 de Agosto de 
1877 

 

420 sócios 

65 músicos 

Participa em festas civis e religiosas, 
encontros de bandas, concertos, 
arruadas e outras. 
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Freguesias Nome Ano de Fundação Nº de Sócios Actividades Desenvolvidas 

  

 

Corpo Nacional de Escutas – 
Agrupamento 232 

6 de Novembro de 
1966 57 

Raides (diurnos e nocturnos), pistas, 
jogos de Vila, jogos Tradicionais, 
acampamentos, comemoração  dos 
dias mais importantes na vida 
escutista (Dia regional do Lobito, Dia 
regional do Explorador), ceia de Natal, 
vigílias e oração, promessas, várias 
saídas a cantar as Janeiras, 
comemoração do Dia da Árvore e/ou 
Ambiente, organização do Festival 
Infantil-Juvenil da Canção, intercâmbio 
com outras associações do Concelho, 
organização da Festa em Honra de 
Santo André, participação em 
procissões, participação em 
acampamentos regionais e naconais, 
formação de guias e sub-guias bem 
como de dirigentes. 

Freguesia de 

Sameiro  

Grupo Desportivo de Sameiro Sem info. Sem info. Sem info. 

Rancho Folclórico e Etnográfico 
Os Malmequeres de Sameiro 

 

5 de Maio de 1983 

 

 

37 

 

Recolha, recorrendo a pessoas 
idosas, de vivências, costumes e 
cultura de outrora e sua preservação 
através de trajes típicos, dançares e 
cantares, participação em festivais de 
folclore, organização e realização do 
festival de folclore de Sameiro, 
actuação em festas de cariz religioso e 
civil. 

Freguesia de 
Vale de Amoreira 

Associação de Melhoramentos 
de Vale de Amoreira 

 

 

26 de Julho de 
1987 

 

80 

Actividades culturais, sociais, 
recreativas e desportivas; torneios 
desportivos de várias modalidades; 
participa nas festas populares do 
concelho; coordena actividades no 
âmbito do O.T.L. e apoio domiciliário. 

 

Deste quadro conclui-se que Manteigas tem uma intensa capacidade associativa, dinâmica e variada, o 

que constitui um factor a considerar na actual revisão do PDM.  

No PDM vigente estava prevista a construção da sede da Associação Recreativa Filarmómica Popular 

Manteiguense, o que efectivamente se concretizou. 

Para além destes equipamentos existem também os Postos de Abastecimento de Combustíveis. A 

actual política urbana para a localização deste tipo de equipamentos defende que se situem sempre fora 

de áreas urbanas. Existem dois postos de abastecimento, localizados na Vila de Manteigas (um no 

extremo Este do aglomerado e outro na zona da senhora dos verdes). 
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Os equipamentos de Comércio existentes centram-se na sede do concelho. Existe 1 mercado municipal 

na Vila de Manteigas, e que foi sujeito a obras de ampliação, tal como previsto no PDM vigente. Destina-

se à venda ao público de produtos de consumo diário, essencialmente de produtos alimentares. O 

mercado da Vila de Manteigas só funciona uma vez por mês (2º Sábado do mês). Para além deste, no 

Carnaval decorre o Mercado do Queijo da Serra da Estrela (Dia de Carnaval). 

Os mercados tradicionais, que se destinam a satisfazer as necessidades diárias de consumo (exemplo: 

mercearia, padaria, talho, lugar de fruta e legumes). 

Para além destes equipamentos existem também os Espaços Polivalentes, distribuídos por todo o 

concelho e com características muito diferentes entre si. Constituem espaços que se destinam às mais 

variadas acções como por exemplo festas e celebrações. No entanto o Centro Cívico de Manteigas é 

aquele que de todos mais utilização tem. 

 

15. SÍNTESE 

De todo o levantamento efectuado conclui-se que a maioria dos equipamentos concentra-se na sede de 

concelho, o que num território com as características de Manteigas - topografia complexa, 

acessibilidades reduzidas, distribuição da população de forma concentrada nos aglomerados - é um 

fenómeno de fácil apreensão. 

De toda a análise efectuada importa salientar o nível de execução do PDM vigente face à programação 

dos equipamentos e colmatação das carências sentidas, elaborar uma análise SWOT temática, 

realçando os pontos-chave para a proposta de desenvolvimento do concelho. Salienta-se que este 

diagnóstico se refere à situação actual e não às perspectivas futuras. Estas serão fulcrais para uma boa 

programação da rede de equipamentos, no entanto na fase da definição das linhas de desenvolvimento 

do concelho será esta temática abordada com mais detalhe, aproveitando também as directivas PROT 

da Região Centro. 

Desde o PDM vigente até hoje, verificou-se uma evolução significativa neste sector, com maior 

ênfase para o sector educacional, desportivo e de cultura, recreio e lazer. Os níveis de execução 

do PDM vigente até 2006 no âmbito dos equipamentos colectivos são bastante elevados, tendo 

cumprido quase todas as propostas estipuladas em sede desse documento. 

A contribuição dos estudos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos no concelho é muito importante 

na definição de estratégias específicas para os vários sectores dos equipamentos, que começam agora 

a ser implementadas, não sendo ainda totalmente visíveis os seus efeitos: “Carta Educativa do 

Concelho; “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas”; “Plano 

Estratégico do Turismo da Serra da Estrela” (PETUR) (para o turismo, elaborado pela UBI); etc. 
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Sendo os equipamentos não apenas uma forma de garantir a qualidade de vida da população, mas 

também um potencial de atracção de população visitante ou que se venha a fixar no concelho, importa 

conferir diversidade na oferta (o que já acontece) e inovação.  

- Nível de execução das propostas do PDM vigente face à actualidade (2006). 

Rede de Equipamentos – Propostas do PDM93 

E
xe

cu
ta

d
o

 

N
ão

 e
xe

cu
ta

d
o

 

Desporto   

Construção da Pista de Atletismo em piso sintético junto às termas das caldas de Manteigas.  x 

Criação do Parque Urbano de Manteigas e Praia Fluvial.  x 

Criação do Parque Desportivo e de Recreio do Sameiro. x  

Cultural   

Museu do Zêzere.  x 

Museu de Manteigas.  x 

Apoio à construção da sede da Filarmónica Popular Manteiguense.  x  

Religioso   

Ampliação do Cemitério de Manteigas x  

Ampliação do cemitério do Sameiro. x  

Comércio   

Ampliação do Mercado Municipal. x  

Turismo   

Centro de Férias de Manteigas (para idosos) x  

Elaboração do Programa Municipal de Turismo Rural.  x 

Construção do Parque de Campismo de Manteigas-Vila.  x 

Elaboração de um estudo de especialidade que permita determinar a viabilidade local do turismo rural.  x 

Educação   

Construção da Escola C+S 12T de Manteigas x  

Criação da Escola de Hotelaria x  

Adaptação de salas de Escolas Primárias ao pré-primário. x  

Manutenção, reequipamento e aquecimento das escolas municipais. x  

Apoio a acções de formação profissional. /  

Saúde   

Caracterização do sector da Saúde no Concelho. x  

Desenvolvimento da estância termal das Caldas de Manteigas  x 

Segurança Social   

Ampliação do Lar da 3ª Idade. /  

Construção do Centro de Dia para Idosos. x  

    (Legenda :X – total ; /- em parte) 
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Fig. 17 - Listagem de equipamentos existentes e previstos aquando a elaboração do PDM vigente em comparação com 
actualidade (ano 2006).15 
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ADMINISTRAÇÃO 

   

Câmara Municipal - Paços do Concelho 1 a 1 

Repartição de Finanças 1 - 1 

Tesouraria da Fazenda Pública 1 - 1 

Conservatória de Registo Civil, Predial e Notariado 1 - 1 

Junta de Freguesia 3 - 4 

Serviços Florestais 1 - 1 

Sede do Parque Natural da Serra da Estrela 1 a 1 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 1 - 1 

SEGURANÇA PÚBLICA    

GNR - Quartel 1 a 1 

GNR - Postos 0 - 0 

Bombeiros 1 a 1 

Postos de vigilância dos serviços florestais sf sf 3 

CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES    

Estação de Correios 1 a 1 

SAÚDE    
Hospital da Misericórdia 1 - 1 

Centro de Saúde 1 a 1 

Extensão de Centro de Saúde 1 - 2 

Farmácia 2 - 2 

SEGURANÇA SOCIAL    

Creche sf sf 1 

Jardins de Infância sf sf 1 

Asilo 1 - 0 

Externato - ensino secundário sf sf 1 

Lar de Idosos 1 a 1 

Centro de Dia sf sf 1 

Centro de Férias para idosos 0 1 1 

EDUCAÇÃO (n.º de salas de aula)    

Jardim de Infância 3 +2 5 

Ensino básico 1º ciclo 12 11 13 

Ensino básico 2º e 3º ciclos 7 
12 

11 

Ensino Secundário 12 12 

Ensino Profissional sf sf 6 

DESPORTO    

Campo de jogos grande sf sf 1 

Campo de jogos pequeno/polidesportivo sf sf 3 

Piscina sf sf 2 

Gimnodesportivo sf sf 1 

Campo de Ténis sf sf 1 

                                                 
15

 a - acções de alteração (ampliação, remodelação das instalações, etc.); sf - sem informação. 
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Circuito de manutenção sf sf 1 

Praia fluvial sf sf 1 

Desportos radicais outdoor 0 sf 1 

Pista de btt 0 sf 1 

Pista de ski sintética 0 sf 1 

Campo de tiro 0 sf 1 

CULTO    

Igreja paroquial 3 - 4 

Cemitério 2 a 2 
CULTURA, RECREIO E LAZER    

Biblioteca 0 sf 1 

Ludoteca 0 sf 1 

Auditório 0 sf 1 

Sala de exposições 0 sf 1 

Casa etnográfica  0 sf 1 

Arquivo 0 sf 1 

Museu 0 sf 0 

Espaço Internet 0 sf 1 
TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES    

Terminal rodoviário sf sf 0 

Praças de táxis (n.º de viaturas) sf sf 8 
TURISMO    

Posto de turismo sf sf 1 

OUTROS    
Postos de abastecimento de combustíveis sf sf 2 

Comércio       

-mercado tradicional 1 a 1 

-hipermercado/mercado grossista sf sf 0 

 

 
a-acções de alteração (ampliação, remodelação das instalações, etc.) 
sf - sem informação 

A vigilância (e consequente prevenção) e protecção das áreas florestais (tão significativas neste 

território) têm vindo a ser reforçadas o que permite uma maior segurança pública no concelho. 

Os equipamentos de saúde têm sido melhorados, no entanto com as actuais alterações da rede, 

propostas pelo presente governo, ainda poderão vir a ocorrer mudanças que alterem este cenário. 

A área que tem sido sujeita a constantes alterações, é a da educação, como resultado dos factores 

demográficos e da política de governo, como aliás já foi referido anteriormente. As beneficiações que 

têm sido efectuadas têm-se traduzido num maior conforto para a população estudantil e docente, 

sendo fundamental concretizar todas as medidas estipuladas pela Carta Educativa e efectuar a sua 

monitorização para que se possam corrigir ou re-orientar as diversas acções. É importante também re-

funcionalizar os estabelecimentos que fiquem devolutos, garantindo desta forma a optimização dos 

recursos existentes. Salienta-se ainda mais-valia que a implementação da escola de hotelaria trouxe 

para o concelho. Importa apostar cada vez mais nos cursos que habilitem a população para profissões 

mais relacionadas com os sectores económicos estratégicos do concelho, de forma a apostar na 
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formação técnico-profissional da sua população e a garantir mais emprego (uma vez que as profissões 

se adequam mais à realidade local). 

O apoio à terceira idade é cada vez mais um dos sectores que mais importa reforçar, não apenas pelas 

tendências demográficas que se verificam, mas também pela sensibilidade e valor com que a população 

mais antiga deve ser encarada. 

A melhoria da rede desportiva nos últimos anos tem sido fundamental na melhoria de qualidade de 

vida da população que ali reside, mas a evolução com mais impacto deveu-se à sua diversificação, 

revertendo em benefícios para a população residente e para a capacidade de atracção de visitantes. Um 

factor a ter em consideração é a existência de desportos que, em relação à região em que se insere 

Manteigas, são praticamente inexistentes, como seja o balonismo. Embora não necessitem de 

equipamentos muito específicos, devem ser considerados e impulsionados, encarando-os como parte da 

identidade específica do concelho. 

A área que permanece ainda aquém das expectativas será a de cultura recreio e lazer, embora as 

diversas associações que existem colmatem um pouco essa falha. No entanto, tendo em conta as 

características específicas ambientais e paisagísticas deste território, poderiam existir mais 

equipamentos informativos que permitissem compreender o território de forma mais interactiva e 

interveniente. Também o património construído poderia ser apoiado por um equipamento que fornecesse 

mais informação e ilustrasse, por exemplo, a evolução do concelho em termos urbanos. 

No sector do turismo, aqui encarado sobretudo como um sector económico e não tanto como 

equipamento de utilização colectiva, diga-se que tem existido um importante desenvolvimento ao 

nível da oferta de alojamento. No entanto, tal oferta não é acompanhada com os restantes apoios 

essenciais ao poder de atractivamente do território, como seja na área da restauração (estimulando a 

restauração específica da zona, em edifícios tradicionais, que revelem a identidade única do concelho e 

não sejam incaracterísticos), na área da informação disponível, etc. 

Relativamente aos equipamentos de espaços verdes, uma vez que serão abordados mais 

profundamente no relatório do sistema biofísico, diga-se apenas que tem existido alguma evolução 

sobretudo nos pequenos espaços públicos com jardim, que têm beneficiado a imagem do concelho. 

O poder associativo presente, a sua dinâmica e diversidade é um factor a evidenciar como canal de 

comunicação entre as políticas municipais e a população. Através das associações, a participação dos 

cidadãos na gestão do território poderá ser mais intensa e produtiva.  O estudo do território no que se 

refere à rede de equipamentos colectivos foi analisado e sintetizado segundo o método de análise 

SWOT, ou seja tendo em conta os pontos fracos, os pontos fortes, as fraquezas e oportunidades 

(que podem ser entendidos como ameaças ou aspectos evolutivos positivos). Assim para este análise e 
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ao longo da caracterização de todas as tipologias de equipamentos foi

que importa realçar a ameaças e oportunidades que poderão gerar.

 

 

PONTOS FRACOS

CMM E PNSE COM 
ESPAÇO DE 
TRABALHO 

INSUFICIENTE

INEXISTENCIA DE 
SERVIÇOS JUDICIAIS

BOMBEIROS SEM 
PARQUE COBERTO 

DE VIATURAS

CENTRO DE SAÚDE 
COM 

EQUIPAMENTO 
ANTIQUADO

FALTA DE 
INTERNAMENTO 

MÉDICO

FALTA DE 
POPULAÇÃO 
JOVEM PARA 

MANUNTENÇÃO 
DA REDE ESCOLAR 

BÁSICA

INEXISTENCIA DE 
UMA PISCINA 

COBERTA

FALTA DE MAIOR 
OFERTA NO 

ENSINO TÉCNICO 
PROFISSIONAL

PONTOS FORTES

CONCRETIZAÇÃO 
DAS DIRECTIVAS DO 

PDM VIGENTE

CENTRALIZAÇÃO 

VIGILÂNCIA DE 

REDE DE SAÚDE 

SATIZFATORIAMEN

serviços de creche e 

está programado a 
implementação de 

um Centro de 

unidade de Apoio 
de Internamento e 
um Centro de Dia

CARACTERISTICAS 

FAVORÁVEIS Á 

EXISTENCIA DE 

PROFISSIONAL NA 
ÁREA DE TURISMO
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que importa realçar a ameaças e oportunidades que poderão gerar. 

PONTOS FORTES

CONCRETIZAÇÃO 
DAS DIRECTIVAS DO 

PDM VIGENTE

CENTRALIZAÇÃO 
FUNCIONAL

VIGILÂNCIA DE 
SEGURANÇA 

PÚBLICA E 
FLORESTAL 
ADEQUADA

REDE DE SAÚDE 
QUE PRESTA 

SATIZFATORIAMEN
TE TODO O 
CONCELHO

melhoria do 
serviços de creche e 

atl

está programado a 
implementação de 

um Centro de 
Noite, uma 

unidade de Apoio 
de Internamento e 
um Centro de Dia

CARACTERISTICAS 
DE RELEVO 

FAVORÁVEIS Á 
PRÁTICA DE 
DESPORTOS 

RADICAIS

EXISTENCIA DE 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL NA 
ÁREA DE TURISMO

FRAQUEZAS

PERDER A SEDE 
DO PNSE PARA 

OUTRA SEDE DE 
CONCELHO

DEPENDÊNCIA 
DA GUARDA NOS 

SERVIÇOS 
JUDICIAIS

DEPENDENCIA 
EXTERNA EM 

ALGUMAS 
ESPECIALIDADES 
MÉDICAS E EM 

INTERNAMENTO

FALTA DE 
INICIATIVAS 

EMPREENDEDORA
S POR FALTA DE 
JOVENS PARA O 

FUTURO

OPORTUNIDADES

VALORIZAÇÃO 
DA VILA COMO 
SEDE DO PNSE

POTENCIAR OS 
EQUIPAMENTOS 
DE SAÚDE E BEM 
ESTAR LIGADOS 
À MONTANHA

POTENCIAR A 
IMPLEMENTAÇÃ

INSTITUIÇÕES 
PARA A PRÉTICA 
DE DEPSORTOS 

DESENVOEVNDO 

DESPORTIVO E 
DE NATUREZA

MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA 
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se construindo uma matriz SWOT 

 

OPORTUNIDADES

VALORIZAÇÃO 
DA VILA COMO 
SEDE DO PNSE

POTENCIAR OS 
EQUIPAMENTOS 
DE SAÚDE E BEM 
ESTAR LIGADOS 
À MONTANHA

POTENCIAR A 
IMPLEMENTAÇÃ

O DE 
INSTITUIÇÕES 

PARA A PRÉTICA 
DE DEPSORTOS 

RADICAIS, 
DESENVOEVNDO 

O TURISMO 
DESPORTIVO E 
DE NATUREZA

MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA 

NO SECTOR 
HOTELEIRO
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Neste sentido, a avaliação deste descritor é positiva, uma vez que se tem desenvolvido os diversos 

sectores. Há, ainda muito trabalho a fazer e novos caminhos a desenvolver, no entanto, pode-se afirmar 

que os 13 anos de vigência do PDM traduziram-se numa importante melhoria da qualidade de vida da 

população, no que se refere aos recursos “públicos” de que dispunha. Assim, as principais preocupações 

a reverter nas futuras propostas da revisão do PDM são: 

 

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 e do 

empreededorismo; 

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. 
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16. CARTOGRAMAS 
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Nota Metodológica  

 

A informação estatística integrada no documento de caracterização dos equipamentos refere-

se aos dados estatísticos cedidos pelo Instituto Nacional de Estatística dos Censos de 1991 e 

2001 e outros disponíveis à data dos levantamentos de campo efectuados entre 2006- 2008, e 

complementadas por informação da Câmara Municipal de Manteigas e outras entidades 

competentes. 

Face às constantes alterações do sistema de ensino, de saúde e de segurança social sentidas 

nos últimos anos no Pais, não se procedeu à actualização dos dados no relatório, uma vez que 

para a definição e programação dos equipamentos a preconizar nas propostas do PDM terão 

que relevar os dados à data de elaboração, quer nos planos municipais, quer nos planos e 

estratégias de hierarquia superior. 

 

 



  

 

Adenda ao Volume III Tomo I 

Fevereiro de 2015 

 

 

Atualização dos dados da Rede Escolar de Manteigas 

 

Atualização dos dados da rede escolar face aos dados apresentados nos estudos de 

caracterização, de acordo com os elementos fornecidos Pela DGEstE, na 5ª reunião plenária da 

CA. 

Frequências Escolares em 2014/2015 

A distribuição dos alunos pelos equipamentos escolares da rede pública que ministram os 

diferentes níveis/ciclos de escolaridade encontra-se sintetizada nos Quadros que se seguem: 

Educação Pré-escolar: 

 Idade  

Estabelecimento de ensino/grupos 3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos Total 

JI de Manteigas (1 grupo) 4 10 11 0 25 

JI de Sameiro (1 grupo) 2 2 4 0 8 

Total 6 12 15 0 33 

   Fonte: Relatórios MISI início do ano letivo 2014/2015 

 

1º Ciclo do Ensino Básico: 

 Alunos/Ano  

Escola/turmas 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano Total 

Escola básica n.º1 de Manteigas (4 turmas) 17 16 23 19 75 

1C.1 17 0 0 0 17 

1C.2 0 16 0 0 16 

1C.3 0 0 23 0 23 

1C.4 0 0 - 19 19 

Totais 17 16 23 19 75 

Fonte: Relatórios MISI início do ano letivo 2014/2015 

2º e 3º Ciclos: 

EBS n.º 2 de Manteigas Alunos Turmas 

Ensino básico geral (2º e 3º ciclos) 

2º Ciclo 51 4 

           5º Ano 26 2 



  

 
           6º Ano 25 2 

3º Ciclo 77 5 

           7º Ano 30 2 

           8º Ano 18 1 

           9º Ano 29 1 

Total 128 9 

Fonte: Relatórios MISI início do ano letivo 2014/2015 

Ensino Secundário: 

O ensino secundário, no presente ano escolar, é frequentado por um total de 78 alunos, dos 

10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade dos Cursos Científico – Humanísticos de Ciência e 

Tecnologias e de Línguas e Humanidades a assegurar na E.B. n.º 2 de Manteigas. 

Ensino Profissional: 

Existe ainda a Escola Profissional de Hotelaria (EPH) de Manteigas, estabelecimento privado, 

que no presente ano letivo ministra o curso Técnico de Restauração com um total de 43 alunos 

distribuídos de acordo com o quadro que se segue: 

 

EPH de Manteigas Alunos Turmas 

Ensino Profissional/Curso/Saída Profissional 

1.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria 10 0,5 

1.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria 5 0,5 

2.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria 14 0,5 

2.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria 2 0,5 

3.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria 12 1 

Total 43 3 
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1. NOTA EXPLICATIVA 

Os Estudos de Base integram a caracterização e diagnóstico do território de Manteigas, constituindo a 

primeira parte (e a sua base) da elaboração do Plano Diretor Municipal [PDM], instrumento de gestão 

territorial que irá regular e orientar o município por um período de tempo considerável. Neste sentido, 

têm como papel fundamental o entendimento da realidade local, suas influências e perspetivas. 

A revisão do PDM, que se iniciou em 2005, tem sido um processo longo uma vez que envolve muitas 

entidades e questões. Na reunião de 4 de agosto de 2011, da Comissão de Acompanhamento [CA] para 

a revisão do PDM, a representante da Direção Regional de Educação do Centro informou que os dados 

dados referentes aos equipamentos educativos deveriam ser atualizados. A Carta Educativa, documento 

que gere e orienta o parque da rede escolar, irá integrar o PDM de Manteigas, embora importe atualizar 

os seus dados, por se encontrar numa fase de profundas alterações do sistema educativo nacional. 

Assim, de seguida, procede-se à devida atualização dos dados, consoante informações fornecidas pelo 

Ministério da Educação e contributos da Câmara Municipal de Manteigas. 

 

2. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

Como foi referido anteriormente, a Carta Educativa do concelho de Manteigas visa a organização e 

programação da rede escolar local, sendo portanto o instrumento fundamental no estudo desta temática. 

No presente relatório procura-se incorporar as informações mais recentes de forma a garantir um 

instrumento de gestão territorial baseado no conhecimento mais atual e real do contexto educativo 

municipal. Os dados apresentados foram fornecidos pela Direção Regional da Educação do Centro em 

agosto de 2011, dos quais constavam os dados de 2010/2011 e aqueles de que já se dispunha para 

2011/2012. 

O sistema educativo divide-se em vários níveis de ensino, pelo que se optou por organizar esta 

caracterização consoante esses níveis.  

No concelho, encontra-se em funcionamento, desde 1999, um agrupamento de escolas – Agrupamento 

de Escolas de Manteigas – que agrega os estabelecimentos de educação e ensino públicos do concelho 

que estão sob a tutela do Ministério da Educação e da Ciência. 

2.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/JARDINS DE INFÂNCIA 

No concelho de Manteigas, para o ano letivo de 2011/2012 identifica-se a existência 3 estabelecimentos 

que ministram educação pré-escolar: o jardim de infância de Manteigas, o jardim de infância de Sameiro 

e, ainda, o Infantário Favo de Mel. 
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Fig. 1 - Equipamentos de educação pré-escolar existentes no concelho de Manteigas em 2010/2011 

(info. da DREC – Direção Regional de Educação do Centro, Agosto 2011). 

Ano letivo de 2010/2011 

Freg. de St.ª Maria Freg. de Sameiro Freg. S.Pedro 

CONCELHO DE 
MANTEIGAS Jardim de infância de 

Manteigas 
Jardim de infância do 

Sameiro 
Infantário Favo de Mel 

Nº de crianças inscritas** 26 5 29 60 

Capacidade do 
estabelecimento 

50 25 
75 

150 

Nº de salas 
2 salas de atividades + 1 
sala polivalente/refeitório 

1 sala de atividades + 1 
refeitório 

2 salas de atividades + 1 
ginásio + 1 refeitório 

5+1 sala polivalente+1 
ginásio+2 refeitórios 

Outras Valências 
Prolongamento de 

horário 
Prolongamento de 

horário 
Creche - 

Outros dados 
Zona de recreio – com 

parque infantil 
Zona envolvente para 

recreio 
Zona de recreio – com 

parque infantil 
- 

 

Comparando o PDM vigente, a Carta Educativa e situação atual tem-se: 

Fig. 2 – Jardins de infância existentes no concelho de Manteigas entre 1995-2012 (info. da DREC – Direção Regional de Educação 
do Centro, Julho 2013). 

Jardins de Infância PDM93-existente 
PDM93-previsto 

1995 
Carta Educativa -
existente em 2003 

2006/2007 2011/2012 

N.º de salas 3 + 2 salas 5 5 4 

N.º de alunos 60 - 62 49* 31 

N.º de docentes 3 - 5 3 4 

*Ano letivo de 2004/05. 
 

Verifica-se alguma variação no número de salas de atividades, registando-se um ligeiro crescimento 

entre 1995 e 2006. No entanto, recentemente, verifica-se nova redução, voltando a valores idênticos aos 

identificados pelo PDM93. Este facto relaciona-se com a evolução demográfica e é preocupante uma vez 

que, na época dos estudos de caracterização do PDM vigente, a freguesia de Vale de Amoreira ainda 

não pertencia a este concelho. 

Para além disso, verifica-se que o número de salas a adicionar a esta rede previstas pelo PDM vigente 

se concretizou. No entanto, são de ressaltar outras alterações/reduções, tais como o encerramento de 

escolas, consequência das novas orientações nacionais para a rede escolar. 
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2.2 ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

No concelho de Manteigas, o ensino básico é gerido pelo Agrupamento de Escolas de Manteigas e é 

ministrado numa escola do 1º ciclo do ensino básico (EB n.º1 de Manteigas que tem uma sala de apoio 

em Sameiro) e numa escola dos 2º e 3º ciclos do ensino básico (EB n.º2 de Manteigas): 

 

  

Fig. 3 – 1.º ciclo do ensino básico - frequência de alunos (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Agosto 2011). 

Agrupamento de Escolas de 
Manteigas 

1.ªCiclo Ensino Básico 

Esc.Sede 
Unidade 
Gestão 

ALU TUR ALU TUR 

2010/2011 - - 93 6 

2011/2012 - - 98 5 

 

Saliente-se que foram encerradas 2 escolas básicas EB1 de Vale de Amoreira e EB1 da Senhora dos 

Verdes. 

Em relação aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico tem-se: 

 

 

Fig. 4 –Ensino básico e secundário- frequência de alunos (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Agosto 2011 e Junho 
2013). 

Agrupamento de Escolas de 
Manteigas  

2.ªCiclo Ensino Básico 3.ªCiclo Ensino Básico 

5.ºAno 6.ºAno Total 7.ºAno 8.ºAno 9.ªAno Total 

ALU TUR ALU TUR ALU TUR ALU TUR ALU TUR ALU TUR ALU TUR 

2010/2011 24 2 48 3 72 5 35 2 33 2 27 2 95 6 

2011/2012 16 1 23 2 39 3 47 3 32 2 32 2 111 7 

2012/2013 28 2 18 1 46 3 25 2 45 3 19 1 89 6 

 

A EB n.º2 de Manteigas leciona os 2º e 3.ºciclos do ensino básico (5º ao 9º ano de escolaridade) e serve 

todo o concelho.  

Em relação ao 2.º ciclo, as carências identificadas no PDM vigente relacionavam-se sobretudo com o 

recreio coberto, biblioteca, salas de convívio e acessos. Neste sentido, a evolução foi positiva, pois 

existem atualmente mais valências de apoio ao ensino do 2.º ciclo. O PDM vigente não considera a 

informação relativa ao 3.º ciclo. 

O ensino secundário, no concelho de Manteigas, é lecionado numa escola do ensino cooperativo, o 

Externato de Nossa Senhora de Fátima, localizado na freguesia de S.Pedro.  

 

http://www.drec.min-edu.pt/testezzz/roteiro3.aspx
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Fig. 5 – Ensino secundário - frequência de alunos no ano letivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (Fonte: Direção Regional da 
Educação do Centro, Junho 2013). 

2.3 ENSINO PROFISSIONAL 

Existe ainda a Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, de ensino cooperativo, localizada na 

freguesia de St.ª Maria. Esta escola leciona os cursos profissionais de Nível II (pastelaria/panificação e 

serviço de mesa/bar) e de Nível IV (técnico de restauração, nas variantes de cozinha/pastelaria e 

restaurante/bar). 

 De referir que, tanto esta escola, como o Externato Nossa Senhora de Fátima, recebem alunos 

provenientes dos PALOP, fator interessante a salientar. 

Fig. 6 - Ensino Profissional - Frequência de alunos no ano letivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (Fonte: Direção Regional da 
Educação do Centro, Junho 2013). 

Frequência no ano letivo 2010/2011         

Unidade de Gestão 
Cursos Profissionais Cursos de Educação e Formação 

ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS 

Agrupamento de Escolas de Manteigas   9 1 

Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas 70 6 9 1 

TOTAL 70 6 18 2 

Frequência no ano letivo 2011/2012 

Unidade de Gestão 

Ensino Profissional 
(total CP) 

 

ALUNOS TURMAS 

Externato de Nª Srª de Fátima 50 2 

Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas 76 2 

TOTAL 126 4 

Frequência no ano letivo 2012/2013   

Unidade de Gestão 

Ensino Profissional 
(total CP) 

 

ALUNOS TURMAS 

Externato de Nª Srª de Fátima 41 2 

Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas 67 5 

TOTAL 108 7 

 

Externato de Nossa Senhora de Fátima                  

Unidade de Gestão 

Ensino Secundário 

10.ºAno 11.ºAno 12.ªAno Total 

ALU TUR ALU TUR ALU TUR ALU TUR 

Frequência no ano letivo 2010/2011 29 2 27 1 24 2 80 5 

Frequência no ano letivo 2011/2012 23 2 23 2 29 3 75 7 

Frequência no ano letivo 2012/2013 23 2 19 2 19 2 61 2 
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Fig. 7 - Comparação entre o PDM93 e a situação 2010/2013 (Fonte: Proengel, Lda). 

Ensino Secundário e 
Profissional 

PDM93-
existente 

PDM93-previsto ano 
horizonte 

200
6 

2010/201
1 

2011/201
2 

2012/201
3 

N.º de alunos 96+170* Nova C+S – 12 turmas 314 
80+18= 7 

turmas 
196 169 

 

A comparação entre o PDM93 denota o decréscimo de população estudantil, traduzindo-se na redução 

de turmas. 

2.4 ENSINO RECORRENTE E ESPECIAL 

O ensino recorrente funcionou NO Externato de Nossa Senhora de Fátima entre os anos letivos de 

1998/1999 e 2009/2010, inclusive. 

O ensino e educação especial, que se destina aos alunos com necessidades educativas especiais que 

frequentam os estabelecimentos públicos dos níveis básicos e secundários, distribui-se por todas as 

escolas públicas. Existe uma associação que apoia também esse tipo de ensino, a AFACIDASE 

(Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela). 

2.5 REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES 

O transporte dos alunos que frequentam o ensino até ao 9.ºano de escolaridade e que residam a mais 

de 3 km do estabelecimento de ensino onde se encontram matriculados, é da responsabilidade da 

Câmara Municipal. Este transporte é efetuado pela Rodoviária da Beira Interior, S.A. para os alunos, cuja 

residência é abrangida pela rede de transportes públicos, e por veículos municipais para os restantes.  

Do mesmo modo, é assegurado o transporte dos alunos do ensino secundário e profissional, 

comparticipado em 50% pela Câmara Municipal. 

Finalmente, de referir que a Câmara Municipal tem transportado crianças do pré-escolar, 

nomeadamente, de Vale de Amoreira, no sentido de permitir que todas as crianças possam frequentar 

este nível de ensino. 

2.6 SINTESE 

A rede escolar tem estado em mutação desde a publicação do PDM vigente, resultado não só da 

evolução demográfica, mas também da reformulação das orientações do Ministério que a tutela. A 

tendência é de diminuição do número de alunos acompanhada pela diminuição dos estabelecimentos de 

ensino.  

Como se verifica pela Fig. 8, o número de alunos tem vindo a diminuir, registando-se as maiores 

diminuições (reduções) na educação pré-escolar e no ensino secundário. Uma nota positiva refere-se à 

diminuição do abandono escolar, sendo nulo nos últimos anos nos 2.º e 3.º ciclos. 
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Fig. 8 – Evolução do número de alunos matriculados nas escolas do concelho de Manteigas entre 2001 e 2013, por cada ciclo 
(Fonte: DREC). 

Estabelecimento de 
Ensino 

N.º de 
estudantes 
em 2001/02* 

N.º de 
estudantes 
em 2002/03 

N.º de 
estudantes 
em 2004/05 

N.º de 
estudantes 
em 2005/06 

N.º de 
estudantes 
em 2010/11 

N.º de 
estudantes 
em 2011/12 

N.º de 
estudantes 
em 2012/13 

Ensino Pré-escolar 78* 111* 49* 41* 35* 35 36 

Ensino Básico - 1.º Ciclo- 
Total 

172 165 148 
142 93 97 87 

Ensino Básico - 2.º e 3.º 
Ciclo - Total 

264 259 235 
227 167 39+111 46+89 

Ensino Secundário -Total 171 - - 88 80 75 61 

Ensino Profissional - 92 75 Sem info 70 76+50 67+41 

TOTAL 685 627 507 498 445 483 427 

* Dados do INE, Censos 2001. 

 

Recentemente, tem vindo a assistir-se a uma importante melhoria nas taxas de retenção. 

A informação relativa à variação dos alunos e docentes tem de ser considerados nos cálculos de 

carências de estabelecimentos e nas ações de incentivo ao estudo. 

Relativamente às instalações, tem sido efetuada a manutenção dos edifícios e equipamentos. Para além 

disso, existem diversas ações/atividades complementares, como por exemplo: a realização de campos 

de férias nas interrupções escolares e a integração de equipamentos informáticos nas escolas de jardim-

de-infância, etc. 

Diga-se ainda que estes equipamentos são apoiados por recintos desportivos e de recreio, os quais se 

situam dentro da sua área ou na sua freguesia. 








