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“O novo campo de forças produzido pela evolução do sistema e das infraestruturas de mobilidade, 
explica a dinâmica da expansão territorial da diversidade de usos, das mudanças registadas nos factores 

de localização de actividades (da habitação às actividades económicas), ou da fragmentação dos 
tecidos.”  

 
 In “Políticas Urbanas – Tendências, Estratégias e Oportunidades”, de Nuno Portas, Álvaro Domingues e João Cabral. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo integra-se na Revisão do Plano Director Municipal de Manteigas (adiante designado 

PDM), no descritor das infraestruturas viárias. 

As estradas continuam a ser o meio predominantemente utilizado quer no transporte de mercadorias 

quer no de passageiros, não se prevendo uma alteração deste cenário num futuro relativamente 

próximo. Apesar da desvantagem que proporciona (congestionamento, questões de segurança e 

impacto ambiental, além do problema do consumo energético envolvido no seu uso), este continua a ser 

um meio essencial para o progresso das regiões servidas. Neste sentido, o estudo das infraestruturas 

viárias revela-se fundamental para a total compreensão das dinâmicas presentes no Concelho e nas 

que, sendo exteriores a este, o influenciam. O presente estudo entende ainda as infraestruturas viárias 

como meio de relacionamento/comunicação entre os diversos aglomerados urbanos. Importa ainda 

reflectir nas consequências das características das infraestruturas viárias no território e na sociedade, 

uma vez que esses factores são também preponderantes para o funcionamento e dinâmicas presentes. 

Desenvolveu-se uma abordagem à rede de transportes públicos que serve o concelho, de forma a 

compreender as possibilidades de mobilidade disponíveis para toda a população. 

Por último analisou-se a mobilidade interna e externa referente à área de intervenção, de modo a 

compreender as dinâmicas presentes e potenciais. 

 

2. ACESSIBILIDADES 

Em termos de acessibilidades, o Concelho de Manteigas enfrenta algumas dificuldades impostas pela 

sua geografia sendo uma das temáticas que mais que mais preocupa o município. Com a construção da 

auto-estrada da Beira Interior, A23 – que faz a ligação entre a A1 (Torres Novas) e a A25 (IP5- Guarda), 

as suas acessibilidades melhoraram, reduzindo o tempo e distância aos grandes centros urbanos. As 

distâncias às principais cidades do país são:  

Lisboa – Manteigas: 307 km;  

Porto – Manteigas:  197 km; 

Faro – Manteigas:  543 km. 

Com esta nova auto-estrada, as capitais de distrito desta região (Castelo Branco, Guarda, etc.) 

aproximaram-se significativamente, reavivando a atractividade desta zona. No entanto, Manteigas 

permanece ainda aquém das necessidades satisfatórias da mobilidade rodoviária. A ligação da A23 que 

permite o acesso mais favorável ao concelho de Manteigas é o nó de “Belmonte Norte”, com ligação à 

sede de concelho através de estradas municipais. Quando se sai da A23 em direcção a Manteigas, as 
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dificuldades de acessibilidade tornam-se significativas, fazendo-se a circulação por estrada nacional, 

com perfil bastante estreito e curvilíneo, apesar de o piso e bermas estarem em bom estado de 

conservação. 

Relembre-se que o factor da acessibilidade tem influência determinante na interacção entre os diferentes 

territórios, nas dinâmicas urbanas inter e supra municipais, influenciando assim a qualidade de vida da 

população. 

Analisando a distância/tempo entre o concelho de Manteigas e as capitais de distrito, verifica-se que, em 

geral, as distâncias e o tempo que levam a percorrer, não são equilibrados, demorando mais tempo do 

que o expectável tendo em conta a distância. Ou seja, as acessibilidades são ainda difíceis, sendo a 

mais favorável, no contexto das capitais de distrito, a proporção distância/tempo de Manteigas – Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Distâncias -Tempo entre Manteigas e todas as capitais de distrito de Portugal continental, em 2007. 

Capital de Distrito Distância 
(km) 

Duração 
(min) 

Vel. Média 
(Km/h) 

Aveiro 153 124 72 

Beja 354 256 82 

Braga 258 198 75 

Bragança 202 164 72 

Castelo Branco 99 73 79 

Coimbra 143 129 64 

Évora 279 215 75 

Faro 555 308 104 

Guarda 43 38 64 

Leiria 206 176 68 

Lisboa 318 186 100 

Portalegre 182 135 79 

Porto 196 153 75 

Santarém 252 150 97 

Setúbal 359 207 100 

Viana do Castelo 280 197 82 

Vila Real 171 148 68 

Viseu 102 113 50 
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Fig. 2 – Distâncias -Tempo entre Manteigas e todas as capitais de distrito de Portugal continental, em 2007. 

 

A velocidade média que caracteriza cada uma das ligações entre Manteigas e as sedes de distrito 

permite avaliar o nível de desempenho das estradas. Assim, verifica-se que a ligação com a Guarda 

permite uma velocidade média relativamente baixa, de cerca de 64km/h. Este factor relaciona-se com o 

tipo de estradas que servem este percurso, e que são, na maior parte, estradas nacionais.   

 

Fig. 3 – Velocidade média, distância e duração dos percursos entre Manteigas e as sedes dos concelhos limítrofes em 2007. 

Comparando as diferentes velocidades médias dos percursos entre Manteigas e as sedes dos concelhos 

limítrofes (Fig. 3), conclui-se que o que permite melhor nível de circulação é com a Guarda. Este factor 

coincide com a relação de centralidade funcional que a sede do distrito de Manteigas – Guarda – tem, 

funcionando como grande centro urbano. 

De salientar que os percursos para Gouveia e Covilhã têm o mesmo nível de circulação. É possível 

também verificar que a maior desproporção entre a distância e a duração é com o Fundão, sendo 

portanto este a acessibilidade mais fraca. A distância e duração mais curtas referem-se aos percursos 

entre Manteigas e Gouveia, embora a velocidade média seja relativamente baixa (61km/h). Ou seja o 

sistema viário favorece a ligação a Gouveia. 
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Fig. 4 – Velocidade Média entre Manteigas e fronteiras/portos no continente em 2007. 
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Fig. 5 – Distâncias – Tempo entre Manteigas e fronteiras/portos no continente em 2007. 

É importante enquadrar Manteigas na região fronteiriça, sendo que a melhor relação de proximidade é 

com Vilar Formoso (Fig. 4). A acessibilidade a este ponto fronteiriço melhorou com a implementação das 

autoestradas A23 e A25. Actualmente o tempo é de cerca de 1h, para um percurso com cerca de 86km 

(Fig. 5).  

A análise anterior permite concluir que as acessibilidades de Manteigas favorecem a ligação a Gouveia 

(sede de concelho adjacente), a Vilar Formoso (ponto fronteiriço) e à Guarda (grande centro urbano). 
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Todas estas questões das distâncias e das ligações em rede com os concelhos vizinhos e pólos 

dinamizadores do país eram potencialmente melhoradas com os “tão famosos” túneis da serra da 

estrela, que o município considera fundamentais para o desenvolvimento da região. Já foram lançados 

vários traçados, estando mesmo em avaliação no âmbito do PRN da região centro. Esta questão tem 

sido reforçada em vários planos estratégicos com ênfase especial no da Comurbeiras. 

 

Eixo III - Posicionamento Transfronteiriço (activos da localização geográfica) 

Aposta no Desenvolvimento Eixo Logístico Ibérico 

Projecto 
Natureza da 
intervenção Investimento 

Tipo de 
projecto Financiamento Prioridade 

Construção dos 
Túneis da Serra da 

Estrela 
Intermunicipal Não 

disponível Estruturante Público Elevada 

 

 

Fig. 6 A – Cenário de Base (PRN 2000); B – Cenário Extremado (Túneis); C – Cenário 

Compósito.(fonte:AAE do PRN da Região Centro, Dez 2007) 
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3. REDE VIÁRIA 

3.1 TRAÇADO VIÁRIO 

O sistema viário de Manteigas é bastante denso, principalmente junto à sede do concelho. Como se 

pode observar pela Fig. 7, a maior parte da rede viária localiza-se na zona Norte e Sudeste do concelho 

principalmente devido a questões topográficas. 

 

Fig. 7 – Infraestruturas viárias do concelho de Manteigas (Fonte: “Plano da Defesa da Floresta”, Gabinete Técnico Florestal de 

Manteigas, 2005), s/escala 

As grandes distribuidoras internas são a EN232 e a ER338, a primeira no sentido transversal e a 

segunda no sentido longitudinal.  
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Fig. 8 - Esquema dos principais eixos viários no concelho de Manteigas (2006). 

 

Sendo o perfil das vias um factor importante para este estudo, realizou-se uma análise genérica aos 

perfis e ao seu ajustamento com a função da via. De uma forma geral, os perfis apresentam-se estreitos, 

existindo diversas situações em que a circulação nos dois sentidos é bastante difícil, existindo alguma 

dificuldade em garantir a segurança. 

O traçado das vias é muito sinuoso, situação que se relaciona com a topografia acidentada que 

caracteriza o território. 

O estado de conservação é de um modo geral razoável, com excepção de alguns troços de estradas 

(caminhos municipais, estradas nacionais, estradas regionais, etc.) que sofreram derrocadas dos seus 

taludes. 

Verifica-se que a maior parte das estradas analisadas não tinham passeios nem mesmo bermas, 

tornando a circulação pedonal perigosa, obrigando o peão a circular na faixa de rodagem. 

 

Fig. 9 – Materiais das vias, no concelho de Manteigas (Fonte: “Plano da Defesa da Floresta”, Gabinete Técnico Florestal de 

Manteigas, Março 2008). 



 

 

                                                                                                Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. V/Tomo I         14  
 
035.04.PDM.MD.V-I_C.doc 

Como se pode observar pela Fig. 9, as principais vias estão asfaltadas. Existem bastantes estradas de 

terra batida, coincidentes na sua maioria com as de serviço florestal. 

Nos eixos principais existem alguns troços arborizados. A maior parte do traçado da EN232 a partir da 

Vila de Manteigas em direcção às Penhas Douradas encontra-se arborizada, num enquadramento 

paisagístico bastante interessante, tendo no entanto os inconvenientes de ser uma estrada estreita, 

sinuosa e por vezes sem visibilidade. 

Relativamente ao estacionamento automóvel verifica-se que existem nas vias urbanas alguns parques 

de estacionamentos formais sobretudo na Vila de Manteigas. Verifica-se que para as novas construções 

existe a preocupação de definir lugares de estacionamento, conforme previsto na legislação. No entanto, 

e sobretudo nas áreas residenciais mais consolidadas, o problema da escassez de lugares de 

estacionamento surge com maior incidência. 

Em geral, o traçado viário apresenta situações de “conflito”/disfunções relacionadas sobretudo com a 

topografia natural do concelho (e da Serra), e com o estado de conservação (decorrente também das 

difíceis condições meteorológicas).  

Outra questão relevante refere-se ao CM1143, que com a expansão da Vila de Manteigas, tem cada vez 

mais um carácter urbano. No entanto o seu traçado é bastante irregular, com alguma dificuldade de 

circulação em dois sentidos e problemas de circulação de peões e estacionamento. 

Em fase de proposta estas questões deverão ser consideradas de modo a melhorar a qualidade de 

circulação e consequentemente melhorar a segurança dos utentes. 

Por outro lado, e tal como previsto no PDM93, a EN232 foi sujeita a beneficiações (correcção do traçado 

em determinados troços, etc.), a ER338 está a ser alvo de acções de conservação e está a ser 

projectada uma via de cintura ao centro histórico da vila de Manteigas (que passará a sul do núcleo 

central da vila e a norte do rio, estando o projecto neste momento estagnado e a aguardar 

financiamento), desviando o tráfego do centro histórico da cidade. 

A Fig. 10 sintetiza as principais características dos eixos viários com mais significado no concelho. 
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Fig. 10 - Inventário das estradas do Concelho, Outubro 2006. 

 

3.2 HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA 

A hierarquia viária permite diferenciar as funções das vias em relação aos volumes de tráfego. À função 

de mobilidade correspondem as vias de grau superior e à de acessibilidade, as de grau inferior. Quando 

o perfil da via não corresponde directamente à sua função, constitui uma disfunção que dificulta a 

mobilidade.  

A hierarquização viária pode ser analisada de duas formas: uma pelo Plano Rodoviário Nacional 2000 

(PRN2000), organizando todo o sistema viário nas várias redes; outra pela importância que as vias, que 

compõem o sistema, têm para a região em que se inserem. 

A existência de Planos Rodoviários Nacionais é essencial no sentido de estabelecer parâmetros que 

melhoram a qualidade do sistema nacional viário, equilibrando e estabilizando características gerais. 

Estabelece-se assim uma linguagem global que permite uma maior coerência e consequentemente, uma 

maior eficácia. O primeiro Plano Rodoviário Nacional foi definido em 1945 (pelo Decreto n.º34593), 

Designação Perfil Bermas Passeios Est. Conserv. Acabamento Paisagem Ligações Observações 

EN232 6m Sim Não Bom Asfalto Parcialmente 
Arborizada 

Mangualde (IC 12) - 
Gouveia - Belmonte   

EN232-1 6m Não Não Razoável Asfalto Arborizada     

EN18-3 6m Sim Não Razoável/Bom Asfalto 
Arborizada com 

plátanos Covilhã - Sabugal   

ER338 6m Sim Não Razoável/Bom Asfalto Parcialmente 
Arborizada 

Vide (IC 6) - Portela do 
Arão - Lagoa Comprida - 

Manteigas (entroncamento 
da EN 232). 

Está ser sujeita 
parcialmente a 
beneficiações 

ER339 6m Sim Não Razoável/Bom Asfalto 
Parcialmente 
Arborizada  Seia/Lagoa Comprida.   

CM1142 6m Sim Não Razoável/Mau Asfalto Arborizada EN232, CM1022   

CM1143 6m Sim Não Bom Asfalto 
Parcialmente 
Arborizada  EN232, CM1022   

CM1148 5,5m Não Não Razoável Asfalto Arborizada EN232   

CM1022 6m Sim Não Razoável/Mau Asfalto Arborizada EN232, CM1142   

CM do Vale 
de Amoreira 6m Sim Não Bom Asfalto - EN232   
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subdividindo-se em classes para as quais se apresentavam também as principais características 

funcionais. Com o rápido desenvolvimento económico e dos transportes, foi necessária uma readaptação 

do PRN às novas situações entretanto surgidas. Assim procedeu-se à sua revisão em 1985 (DL380/85 

de 26 de Setembro). Este novo Plano incluía características funcionais, de acessibilidade e operacionais. 

Em 2000 foi novamente revisto e melhorado de forma a colmatar as falhas identificadas na sua 

aplicação. 

Neste contexto, elaborou-se a hierarquização da rede viária identificando as vias principais, as vias secundárias e as vias locais 

enquadradas no PRN2000 (Dec. Lei n.º 222/98 e demais alterações), formalizando o enquadramento e sistematização da rede 

viária de Manteigas numa rede global a nível nacional. De acordo com o actual PRN, o concelho de Manteigas é servido por 

Itinerários Principais, Itinerários Complementares, Estradas Nacionais e Estradas Regionais (Fig. 11 e  

 

 
 
 
 

 

Fig. 12). 

Fig. 11 – A rede viária do concelho de Manteigas e sua área de influência, no contexto do Plano Rodoviário Nacional 2000. 

 

Verifica-se que, em relação ao PRN85, existiram algumas alterações, uma vez que Manteigas não tinha 

nenhuma via classificada no PRN85 e no PRN2000 tem. Diga-se no entanto, que nos estudos e 

propostas do PDM vigente, essas alterações já estavam contempladas, uma vez que a EP, SA (na 

época denominada JAE) já detinha essas indicações. 

 

 

Classificação da Rede Concelho de Manteigas 

Rede 
Nacional 

Fundamental - IP 
A23, IP2 

IC6 -  Coimbra/ Covilhã: Coimbra (IP 3) - Venda de Galizes - Covilhã (IP 2). 

Complementar – IC, 
EN 

EN 18 – Beja /Ervidel: Beja (IP2) – Santa Vitória – Erdivel (entroncamento da EN2). 

EN231 – Seia/Trigais: Seia (IC7)-Trigais (IC6). 

EN 232 – Mangualde/Belmonte: Mangualde (IC 12) - Gouveia - Manteigas - Belmonte 

Rede 
Municipal 

Estradas Regionais 
- ER 

ER 338 – Vide/Manteigas: Vide (IC 6) - Portela do Arão - Lagoa Comprida - Manteigas 
(entroncamento da EN 232). 

ER 339 – Seia/Lagoa Comprida. 

ER 18-1 -  Guarda/Valhelhas: Guarda - Vale de Estrela - Valhelhas (entroncamento da EN232). 
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Fig. 12 - PRN 2000 - Nacional e Região de Manteigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do PRN2000 contemplar a entrega das estradas que deixam de pertencer à rede viária nacional 

ao município, esse processo de transferência ainda se encontra a decorrer. Assim, em Fevereiro de 

2005 efectuou-se a transferência de troços da EN232 e da EN338. Estes correspondem a vias urbanas 

da Vila de Manteigas. Outro troço foi parte da EN232-2, respeitante à zona das Penhas Douradas (e que 

corresponde à área que tem mais construções em Penhas Douradas). 

Do levantamento de campo conclui-se que a hierarquia proposta pelo PRN2000 é coincidente com a 

realidade do território. 

 

3.3 TAXA DE MOTORIZAÇÃO 

A taxa de motorização é um dos indicadores mais relevantes para a análise da capacidade de 

mobilidade motorizada da população. É expressa em termos de número de veículos (ligeiros e mistos) 

por mil habitantes, e permite conjuntamente com outros indicadores (tais como contagens de tráfego e 

trajectos) concluir quais as necessidades viárias existentes quer a nível dos próprios traçados quer a 

nível da beneficiação física das vias. 
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Fig. 13 - Evolução da Taxa de Motorização entre 1998 e 2003. 
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O parque automóvel nacional teve um crescimento muito significativo nas duas últimas décadas, 

passando de 105veículos/1000hab em 1981 para 349veículos/1000hab em 19981, para 

421veículos/1000hab em 2003, reflectindo-se assim as melhorias a nível nacional da rede de 

acessibilidades e do poder de compra dos portugueses – aumento do PIB e maior facilidade das 

condições de crédito.  

Também no concelho de Manteigas, o parque automóvel em análise aumentou, conforme ilustrado na 

Fig. 132. Um fenómeno a considerar é o facto do índice de motorização no concelho ser superior ao da 

taxa média do continente, tanto em 1998 como em 2003 (neste ano ainda com maior diferença). Em 

2006 verificou-se uma taxa de motorização para o concelho de cerca de 359 veículos/1000habitantes, 

tendo assim diminuído. No entanto estas diferenças tão acentuadas podem ter origem nas diferenças de 

metodologia aplicadas às estatísticas a partir de 2003. 

                                                 
1 Instituto de Seguros de Portugal. 
2 Instituto de Seguros de Portugal - “Distribuição anual do parque automóvel seguro 2000/2006”, in http://www.isp.pt, Maio2008. 
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Fig. 14 – Evolução do parque automóvel seguro no concelho de Manteigas entre 2000 e 2006 (Fonte: ISP).  

Como se pode observar na Fig. 14, o número de veículos no concelho em estudo aumentou 

consideravelmente até 2002. No ano de 2003 assistiu-se a uma importante quebra, tendo vindo a 

recuperar muito suavemente ao longo dos anos mais recentes. No entanto refira-se que a metodologia 

utilizada nas contagens de veículos seguros alterou-se significativamente em 2003, tornando-se mais 

rigorosa, o que pode justificar estar importante alteração de valores.  
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Fig. 15 – Parque automóvel seguro no concelho de Manteigas, entre 2000 e 2006, por categoria (Fonte: ISP). 

Os veículos ligeiros e mistos constituem o maior número de veículos do concelho de Manteigas, seguido 

dos veículos de 2 rodas, pesados e reboques, tractores e, por fim, outros. Os veículos que, no período 
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de 2000-2006 apresentaram maior variação foram os pesados e reboques, e os tractores o que poderá 

estar relacionado com a evolução dos sectores económicos predominantes municipais (o sector terciário 

tomou a posição de principal relativa ao sector económico, substituindo o sector secundário). De 

qualquer forma, nem os tractores nem os veículos pesados e reboques constituem números 

significativos para a caracterização do concelho. 

Ou seja verifica-se o predomínio dos veículos ligeiros e mistos, que têm vindo a aumentar suavemente, o 

que se pode justificar pela geografia do município e pela sua caracterização sócio-economica. 

 

4. TRANSPORTES PÚBLICOS 

Em relação aos transportes públicos 

que servem o concelho de Manteigas 

tem-se apenas a referir os transportes 

rodoviários. A rede ferroviária não 

serve o concelho, sendo a estação 

mais próxima a de Belmonte-Gare 

(denominada de Belmonte-Manteigas), 

no concelho de Belmonte. 

Fig. 16 – Rede Ferroviária Nacional (Fonte: 

www.cp.pt). 

 

4.1 TRANSPORTES COLECTIVOS 
RODOVIÁRIOS 

A rede de transportes públicos 

pretende dar cobertura a todos os 

núcleos urbanos, com o intuito de 

servir toda a população. Os transportes 

públicos são o meio que permite 

equidade social nas oportunidades de 

uma região. 

A rede de transportes públicos é 

composta pela rede pública, pela rede 

escolar e pelas praças de Táxi. A rede 

pública é assegurada pela Rodoviária 
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da Beira Interior e pela Joalto, ambos pertencentes à Rede Expressos. A rede escolar é assegurada pela 

Câmara Municipal, em consonância com a Rodoviária da Beira Interior. 

Existe ainda uma empresa de transportes para passeios turísticos que serve o concelho – Mansetra, 

transportes de passageiros e mercadorias, Lda. 

4.1.1 Trajectos 

Entre concelhos, existem as seguintes carreiras, servidas pela Rodoviária da Beira Interior:  

� Manteigas/Belmonte - Às 07:00 H e 12:00 H (Segunda a Sexta); 

� Manteigas/Belmonte - Às 16:30 H (Segunda e Sexta); 

� Belmonte/Manteigas - Às 09:00 H, 17:00 H e 18:00 H (Segunda a Sexta); 

� Manteigas/Covilhã (ligação em Belmonte) - Às 07:00 H (Segunda e Sexta). 

E as seguintes servidas pela Joalto: 

� Manteigas/Guarda - Às 07:00 H e 12:50 H (Segunda a Sexta); 

� Guarda/Manteigas - Às 11:30 H e 17:05 H (Segunda a Sexta); 

� Covilhã/Manteigas - Às 17:05 H (Segunda e Sexta). 

Ou seja, ao fim de semana não existe serviço, o que é bastante redutor na mobilidade de quem não tem 

viatura própria. Para além disso, verifica-se que a ligação com maior frequência é a de Manteigas -

Belmonte. No geral, existem duas carreiras de ligação diária para as sedes de concelho mais próximas e 

uma de regresso a Manteigas. 

Actualmente os aglomerados urbanos do concelho são quase na sua totalidade servidos por estas redes, 

no entanto, as expectativas esmorecem na análise das frequências das carreiras pois são bastante 

escassas. 

4.1.2 Rede de Transportes Escolares 

A organização, financiamento e controle de funcionamento da rede de transportes escolares é da 

responsabilidade do Conselho Municipal de Educação/Município. Esta rede deve assegurar o transporte 

até ao estabelecimento de ensino, sempre que este se situe a 3 ou 4km de distância da residência dos 

estudantes (caso possua ou não cantina).  

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. 

 

4.2 AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE ALUGUER – PRAÇAS DE TÁXIS 

As Praças de Táxis existentes servem satisfatoriamente o concelho, estando localizadas em todas as 

sedes de freguesia, apresentando-se como um complemento dos transportes colectivos. 

As praças existentes são 4, com um total de oito viaturas.  

Os números apresentados parecem suficientes, face às necessidades dos próprios aglomerados. O rácio 

é de cerca de 512hab/veículo, que se considera bastante razoável no enquadramento nacional. 

 

5. DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE ESPACIAL 

A identificação da circulação e movimentações pendulares da população permite compreender e 

identificar quais as vias que maior importância tem para o funcionamento das actividades quotidianas. 

Esta rede nem sempre coincide com a hierarquização viária proposta pelo PRN, que os organiza pelos 

seus níveis de serviço. 

As deslocações provocadas pelas necessidades quotidianas traduzem-se em deslocações pendulares – 

trabalho e estudo, e deslocações ocasionais – compras, lazer e cultura, serviços. Estas são 

condicionadas pela localização dos respectivos equipamentos e pela existência de acessibilidades. 

Neste sentido, a análise da mobilidade da população tem como base as deslocações atrás descritas e as 

necessidades sentidas, traduzindo-se nos principais movimentos efectuados pela população, ou seja, 

nos trajectos principais. 

Os grandes movimentos internos definem-se pelo eixo Sameiro – Vila de Manteigas (EN232). 

Actualmente pode afirmar-se, com o encerramento das indústrias têxteis e o reforço da indústria na 

Guarda, que este eixo (que se prolonga para a Guarda) traduz os movimentos pendulares (quotidianos) 

mais significativos do concelho. 

Outro percurso também importante, mas com menos relevância, é o atravessamento Norte-Sul, pela 

ER338 (Vila de Manteigas – Penhas da Saúde. Em relação aos percursos que envolvem o exterior do 

concelho podem referir-se os mesmos eixos como sendo os mais utilizados. 
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5.1 DURAÇÃO DOS MOVIMENTOS PENDULARES 
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Fig. 17 - Duração média dos movimentos pendulares (min) da população residente empregada ou estudante por local de residência 

em 2001 (Fonte: INE, Maio2008). 

Enquadrando o concelho de Manteigas na região, verifica-se que apresenta uma duração média de 

movimentos pendulares menor que 15 minutos, sendo mais reduzida que a sede de distrito. Este factor é 

extremamente positivo, revelando uma certa qualidade de vida, que raramente se verifica nos centros 

urbanos de maiores dimensões e mais congestionados.  
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Fig. 18 - População residente empregada ou estudante segundo o tempo gasto, em média, numa ida para o local de trabalho ou 

estudo, por freguesia no concelho de Manteigas, em 2001 (Fonte: INE). 

Analisando por freguesias, verifica-se que a maior parte da população do município de Manteigas 

demora até 15 minutos nas suas deslocações para o trabalho ou para os estudos. No entanto, Vale de 
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Amoreira distingue-se dos restantes por ter predominância nos percursos que gastam de 16 a 30 

minutos. Neste contexto há que relembrar que Vale de Amoreira até há pouco tempo pertencia ao 

concelho da Guarda, sendo por isso natural este fenómeno.  

5.2 MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO NOS MOVIMENTOS PENDULARES 
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Fig. 19 - População residente empregada ou estudante segundo o principal meio de transporte utilizado no trajecto para o local de 

trabalho ou estudo, nas freguesias de Manteigas, em 2001 (Fonte: INE). 

Verifica-se também que a maioria destas deslocações se efectua a pé, sem nenhum meio de transporte, 

logo seguidas da utilização do veículo ligeiro particular. As deslocações a pé são um factor a enfatizar e 

valorizar, nas suas diversas perspectivas, desde o factor ambiental até ao factor económico e de saúde. 

5.3 MOVIMENTOS PENDULARES 
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Fig. 20 – População residente empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo, por freguesia de Manteigas, em 

2001 (Fonte: INE). 

Ao analisar-se a localização dos postos de trabalho ou de estudo da população, compreende-se a razão 

dos movimentos serem rápidos e sem qualquer meio de transporte, uma vez que na sua maioria se 

localizam na própria freguesia onde habitam.  

 

Fig. 21 – População residente empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo (fonte: INE, Maio2008). 

 

Como se verifica pela figura anterior, entre 1991 e 2001 ocorreram alterações quanto à localização do 

local de trabalho ou estudo da população residente. 

De uma forma genérica, a população que trabalhava ou estudava na freguesia onde residia teve um 

ligeiro decréscimo, enquanto a que o fazia noutra freguesia do concelho de residência aumentou 

ligeiramente, assim como a que trabalhava ou estudava noutro concelho.  

Ao nível das freguesias, foi S.Pedro a que sofreu maior alteração, tendo aumentado a população que 

trabalhava e estudava noutra freguesia deste concelho. 

 

1991

0

10

20

30

40

50

60

70

A B C

MANTE IG AS S ameiro S anta Maria S ão P edro V ale de A moreira

2001

0

10

20

30

40

50

60

A B C

MANTE IG AS S ameiro S anta Maria S ão P edro V ale de A moreira

População residente empregada ou estudante segundo o local de trabalho ou estudo: 
 
A- Na freguesia onde reside; 
B -Noutra freguesia do concelho onde reside; 
C- Noutro concelho que não aquele onde reside. 
 
(nota: MANTEIGAS – corresponde à totalidade do concelho) 



 

 

                                                                                                Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. V/Tomo I         26  
 
035.04.PDM.MD.V-I_C.doc 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Centro Beira Interior Norte Guarda Manteigas

Local de Residência

%

Pop Residente que ENTRA na unidade territorial Pop Residente que SAI da unidade territorial
 

Fig. 22 - Proporção da população residente que entra e sai da unidade territorial (movimentos pendulares) (%) por local de 

residência em 2001 (Fonte: INE, Maio2008). 

Os movimentos pendulares do concelho de Manteigas fazem-se com maior intensidade no sentido da 

saída, embora com proporções não muito distantes entre entrada e saída (entrada – 7,8% e saída – 

9,4%). Comparando com a região em que se inserem, com excepção da sede de distrito (cujo poder de 

atractividade é consideravelmente maior), esse é também o sentido dos movimentos pendulares.  

5.4 FLUXOS DE TRÁFEGO  

A análise do tráfego rodoviário contribui para a perfeita consciencialização da capacidade de resposta 

das vias face ao fluxo de tráfego existente. As características físicas e geométricas das vias em conjunto 

com o volume de tráfego permite verificar se a via serve as necessidades exigidas. 

Com a construção da A23, a dinâmica de tráfego veio alterar-se significativamente, como se observou 

nos postos de contagem que abrangem essa época. Através de dados do EP, SA, foi possível estudar a 

evolução da saída que influencia o concelho de Manteigas (Belmonte Norte), até ao ano 2008 (sendo os 

dados de 2008 ainda preliminares). Este gráfico permite avaliar o crescimento de tráfego ao longo dos 

últimos dois anos. No entanto há que lembrar que esta saída da A23 permite não apenas a ligação ao 

concelho de Manteigas mas também a diversos outros destinos (à EN18 e a Belmonte – Vila e 

concelho). 
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Fig. 23 - Evolução do tráfego diário no posto de contagem localizado na saída da A23 para Belmonte Norte (Fonte: EP, SA, 

Maio2008) – nota: este gráfico não continha dados para 2005. 

5.5 SÍNTESE 

Em síntese e de uma forma geral, a população do concelho de Manteigas tem movimentos pendulares 

que se efectivam dentro do seu limite administrativo, sendo portanto temporalmente curtos. Nesses 

movimentos a população desloca-se a pé ou em veículo ligeiro particular. A incentivação de utilização da 

rede de transportes públicos poderia contribuir mais para incentivar a redução da utilização do veículo 

particular, contribuindo para a qualidade de vida e do ambiente. Os movimentos pendulares de entrada e 

saída do concelho representam uma pequena parcela da população, sendo relativamente equilibrados 

em termos de entradas e saídas. 
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6. CONCLUSÃO – CARÊNCIAS E POTENCIAIS 

Tem sido preocupação e estratégia do concelho de Manteigas nos últimos anos, promover a melhoria 

das acessibilidades gerais e internas do seu território. No entanto, a sua própria geografia gera 

dificuldades naturais nesse tema, uma vez que se trata de um concelho inserido numa das principais 

serras do país, com topografia bastante complexa, o que provoca grandes dificuldades no 

desenvolvimento da sua rede viária. O que por um lado é um problema, por outro é uma valia para as 

características únicas das suas estradas de montanha, sinuosas e estreitas que permitem aproveitar 

mais intensamente a paisagem natural envolvente. Neste sentido, e uma vez que este concelho se 

identifica cada vez mais como um forte potencial turístico, esta valência deverá ser considerada nos 

eixos estratégicos de desenvolvimento do concelho. 

A melhoria das grandes acessibilidades da região teve repercussões muito positivas no seu 

posicionamento geográfico. No entanto, uma vez que Manteigas não depende apenas delas, utilizando 

outras vias (Estrada Nacional 18, por exemplo), esta alteração não teve tanto impacto como noutros 

concelhos que sejam mais próximos das saídas da nova auto-estrada (Covilhã, Belmonte, etc.).  

Na realidade, Manteigas é marginal (a poente) em relação ao grande corredor/eixo viário vertical que 

parte de Castelo Branco, passa pela Covilhã e chega à Guarda. Uma vez que estão ainda por 

concretizar os grandes eixos estruturantes viários de sentido transversal (Este-Oeste), as suas 

acessibilidades relativamente a Coimbra, por exemplo, permanecem mais fracas.  

Relativamente aos concelhos mais próximos, Manteigas está mais próximo em tempo-distância de 

Gouveia do que da Guarda ou da Covilhã. Este factor é alarmante, uma vez que o centro urbano 

principal do qual Manteigas depende é o da Guarda e não o de Gouveia. Para além disso, este território 

identifica-se tradicionalmente com a zona nascente da Serra da Estrela e não com a zona a Este. Esta 

identificação traz benefícios específicos como sejam a identificação do concelho de Manteigas como 

parte integrante do território transfronteiriço.  

A mobilidade espacial da população de Manteigas faz-se na sua maioria internamente, embora exista 

cerca de 8% da população com deslocações de entrada e saída do concelho para estudar e/ou trabalhar. 

Relativamente ao PDM vigente, datado de 1993, verifica-se que, na sua maioria as intenções no plano 

viário foram concretizadas e que os princípios defendidos então permanecem prementes. A estrutura 

interna principal do concelho continua a ser a EN232 e a ER338 que permitem as ligações das diversas 

sedes de freguesia a Gouveia, Seia, EN17 ou Belmonte, Covilhã e Guarda. A antiga EN338 (actualmente 

ER) continua a ser a ligação mais curta à Covilhã e às Penhas da Saúde/Torre, mantendo no entanto as 

suas restrições de utilização dependentes das condições meteorológicas. 

A existência de diversos caminhos e estradas florestais e municipais garante a maior parte dos acessos 

nas zonas rurais do concelho.  
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A evolução do Plano Rodoviário Nacional não teve repercussões diferentes das já calculadas e referidas 

no PDM vigente, sendo que no PRN85 não existiam vias que atravessassem o concelho de Manteigas 

classificadas nesse Plano e actualmente já existem. 

De forma concreta, o nível de execução das propostas do PDM vigente face situação actual é o seguinte: 

Acções previstas pelo PDM93 Sem evolução Em projecto Executado 

Rectificação e alargamento da EN232 - Gouveia/Manteigas/Belmonte.   X (em parte) 

Melhoramento da EN338-Manteigas/Nave de Santo António.   x 

Atravessamento do Sameiro pela EN232 (rectificada).   x 

Ligação do Covão da Ponte aos Trinta (Guarda). x   

Conservação, rectificação e melhoria da Rede Municipal.   x 

Melhoramento e ampliação da Rede de Caminhos Agrícolas.   x 

Ligação da Rua Infante D. Henrique ao Alardo e Sotave.   x 

Programa de gestão da via pública.  x  

Arranjo e conservação de arruamentos e espaços urbanos públicos.  x  

Requalificação do espaço urbano do centro da vila   x 

Outras Acções Previstas  Em projecto Executado 

Construção do silo automóvel no centro histórico  x  

Implementação de meios mecânicos de transporte para ligação entre Vila de 
Manteigas e Penhas Douradas  x  

 

Em termos de transportes públicos não existiu evolução significativa desde o PDM vigente, existindo 

sensivelmente o mesmo número de carreiras e os mesmos percursos, servidos quer pela Rodoviária da 

Beira Interior, quer pela Joalto. Neste aspecto, apenas a rede escolar sofreu uma melhoria de serviço de 

transportes, em virtude da implementação de novos percursos, conferidos através da Joalto e Câmara 

Municipal. A ligação férrea permanece pouco viável, uma vez que a distância à estação mais próxima 

(no concelho de Belmonte) ainda é bastante considerável. Mesmo com a reabilitação da rede ferroviária 

da Beira Interior não se prevê que esta situação se vá alterar significativamente.  

Há ainda a referir a existência dos aeródromos de Seia e da Covilhã, que constituem elementos 

importantes, uma vez que permitem um tipo diferente de transporte. A proximidade a estas 

infraestruturas torna-as ainda uma possibilidade efectiva de transporte para o concelho em estudo.  

Em termos de sistema viário intra-concelhio pode-se referir que os eixos principais se mantêm os 

mesmos embora com beneficiações de traçado e pavimentos. A existência de uma vasta rede de 

caminhos e estradas florestais é característica dos territórios com topografias e paisagens deste tipo. O 

Plano de Defesa da Floresta do concelho de Manteigas (Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra 
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Incêndio, já aprovado) inventariou e classificou quanto ao tipo de pavimento essas vias, devendo as suas 

directrizes ser adoptadas também no âmbito da presente revisão. 

A análise da mobilidade da população deste concelho, permite concluir que, nas suas deslocações 

diárias, a maior parte das pessoas não utiliza transportes, percorrendo distâncias curtas e rápidas a pé. 

Esta característica deverá ser considerada como uma mais-valia do concelho, devendo como tal 

procurar implementar medidas que melhorem a mobilidade dos peões. 

Por outro lado, o Plano de Urbanização da Vila de Manteigas terá também propostas de re-ordenamento 

do tráfego dentro da Vila, o que irá efectivamente melhorar a circulação que aí se desenvolve. Para além 

disso, está a ser desenvolvido um Plano de Sinalização, o qual virá, com certeza, a melhorar a 

circulação.   

A adesão ao “Programa Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos”, que se 

concretizou, por exemplo, na “Semana Europeia da Mobilidade” em 2005 constituiu uma nova fase na 

estratégia municipal. Foi aproveitada a ocasião para efectuar um pequeno inquérito à população sobre o 

tema da mobilidade no concelho de Manteigas. O inquérito permitiu percepcionar a abertura da 

população residente no concelho a este tipo de acções (cerca de 30% dos inquiridos gostariam de ver a 

iniciativa repetida mensalmente), por outro lado, permitiu conhecer alguns hábitos da sua população 

(45,8% dos inquiridos movimentam-se a pé e 42,2% em viatura própria, o que confirma os dados 

estatísticos de 2001). Um dos benefícios principais que os inquiridos assinalaram com esta iniciativa foi a 

redução de ruído e a maior sensação de segurança, o que é importante, sobretudo quando se pretende 

focar o concelho no sector do turismo (ambiental e não só).  

Uma aposta deste concelho poderia passar pela implementação de transportes públicos ecológicos 

(mesmo que sazonais, reforçando carreiras internas no concelho relacionadas com as principais 

atracções turísticas), destacando-se assim dos concelhos da região e valorizando aquilo que tem de 

mais importante – o ambiente e paisagem ali presentes –, perspectivando a sustentabilidade tão 

fundamental. 

Neste sentido, a estratégia viária do município deverá ainda reflectir sobre as questões de: 

- Melhoria das acessibilidades e circulação interna no concelho, deixando de depender 

das condições meteorológicas; 

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

segurança; 

- Manutenção/Promoção da qualidade do espaço público; 

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

de rua (por exemplo no Sameiro); 
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- Concluir as acções previstas no PDM93, uma vez que permanecem actuais as suas 

necessidades; 

- Melhoria dos transportes públicos (frequência) entre freguesias do concelho; 

- Melhoria dos percursos pedonais. 

 

O EP, Estradas de Portugal, S.A em sede de acompanhamento do presente plano deu as seguintes 

orientações a ter em conta para no ordenamento do concelho: 

• A expansão dos perímetros urbanos não deve ser feita ao longo das estradas regionais e 

nacionais de forma a evitar longos atravessamentos; 

• Criar ao nível do regulamento do PDM normas disciplinadoras para os acessos às habitações, e 

equipamentos e indústrias. 
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