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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se nos Estudos de Base da Revisão do Plano Director Municipal de Manteigas. 

Tem como objectivo elaborar a caracterização das infraestruturas de saneamento básico e de resíduos 

sólidos existentes e previstas no Concelho.  

Estes estudos tiveram por base os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), informação fornecida 

pela Câmara Municipal, Águas do Zêzere e Côa, e os estudos efectuados no âmbito dos Estudos de 

Concessão Geral desenvolvidos para os Sistemas em Baixa do Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Côa. 

De seguida apresenta-se a referida caracterização, diferenciando entre Abastecimento de Água e 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais.  

Por fim, analisa-se a situação existente relativamente aos Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais. 

 

2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

O Município de Manteigas tem quatro sistemas de abastecimento: Manteigas, Sameiro, Vale de 

Amoreira e o sistema autónomo do Campo de Futebol. Todos eles recebem água captada, tratada e 

aduzida pelo sistema em “alta” da Águas do Zêzere e Côa (AdZC). 

 

O concelho de Manteigas possui, neste momento um sistema de abastecimento de água operacional a 

95%, não se encontrando servida apenas a população localizada na periferia dos aglomerados. 

 

O sistema de abastecimento de água no concelho tem exclusivamente origens de águas locais, em 

minas/nascentes da Serra da Estrela. 

 

O sistema de abastecimento de água de Manteigas serve esta mesma localidade. As origens deste 

sistema compreendem 13 minas/nascentes localizadas na encosta da Serra da Estrela onde a vila se 

desenvolve e por 2 nascentes localizadas na encosta do Vale do Zêzere, junto à EN338, denominadas 

Fonte Paulo Luís Martins e Fonte do Mouco, cujo caudal é encaminhado para a ETA de Manteigas. A 

água captada é concentrada em reservatórios e em seguida distribuída. O sistema em “baixa” de 

Manteigas é servido por cinco Pontos de Entrega (PE) e é composto por três reservatórios e duas redes 

de abastecimento (uma serve a Vila de Manteigas e outra a zona do Campo de Futebol). 
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O sistema de abastecimento de água de Sameiro serve a localidade de Sameiro e o Parque da Relva da 

Reboleira. O sistema é abastecido em “alta” pela AdZC, através de cinco nascentes localizadas na 

encosta onde o aglomerado se desenvolve. O sistema em “baixa” é servido por três pontos de entrega e 

é composto por duas redes de abastecimento e uma conduta adutora que alimenta o Parque da Relva 

da Reboleira.   

 

O sistema de abastecimento de água de Vale de Amoreira, serve aquela mesma localidade. O sistema é 

abastecido em “alta” pela AdZC, através de três nascentes localizadas junto à Cabeça Alta. O sistema 

em “baixa” é servido por um ponto de entrega e é composto pela rede de distribuição de água.   

 

O sistema autónomo do Campo de Futebol serve este campo e o lugar de São Sebastião. O sistema 

compreende três captações do tipo mina, uma conduta adutora a ligar ao reservatório do Campo de 

Futebol e uma pequena rede de distribuição. Este sistema servia uma população de 6 habitantes da 

zona de São Sebastião e o Campo de Futebol. Actualmente serve apenas o Campo de Futebol, pelo que 

deixa de fazer sentido a sua manutenção e será desactivado.  

 

A rede de distribuição do concelho perfaz neste momento um total de 31,8Km. 

 

É importante referir ainda que as Penhas Douradas se encontram excluídas do serviço municipal de 

abastecimento de água, pelo que recorrem a soluções individuais. 

 

2.1 LIGAÇÃO ENTRE O SISTEMA EM "ALTA" E O SISTEMA EM "BAIXA" 

 

Como referido anteriormente, o concelho de Manteigas é servido pelo sistema em “alta” da Águas do 

Zêzere e Côa. Em 2006, toda a água distribuída no município teve origem no sistema em “alta”. A água 

fornecida provém de captações subterrâneas do tipo mina/nascente da Serra da Estrela. 

 

O sistema de Manteigas recebe água dos seguintes 5 Pontos de Entrega da AdZC:  

- Fonte Santa e Fonte Santa 2. Estes PE estão localizados no reservatório da Fonte Santa e recebem 

água captada, principalmente, na Fonte Paulo Luís Martins, tratada na ETA de Manteigas; 
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- Reservatório dos Serviços Florestais; 

- Reservatório das Forneas; 

- Reservatório do Carrascal/Picoto. 

 

O sistema de Sameiro recebe água de 2 Pontos de Entrega da AdZC e de uma conduta adutora: 

- Reservatório (Velho) do Soito do Castanho; 

- Reservatório (Novo) da Mata da Junta do Sameiro que serve Sameiro, designadamente a zona oeste 

da localidade; 

- Conduta adutora da Reboleira, que serve o Parque da Relva da Reboleira. 

 

O sistema de Vale de Amoreira recebe água do Ponto de Entrega que se localiza no reservatório. 

 

2.2 SITUAÇÕES IDENTIFICADAS A EXIGIR INTERVENÇÃO FUTURA 

 

Visando atingir principalmente dois objectivos - aumento da cobertura/atendimento e aumento da 

fiabilidade/qualidade/desempenho operacional - prevê-se actuar sobre várias situações, com diversos 

tipos de intervenção: 

 

Tipo de Intervenção Situações Identificadas 

Servir o “número máximo possível de habitantes” 

com sistema público de abastecimento de água 

Extensão da rede de distribuição nas Quartelas 

(Manteigas); na zona junto ao Reservatório 

Velho (Sameiro); e nas zonas da Alagoa e 

Quinta do Cabecinho (Vale de Amoreira), 

incluindo neste local a construção de novo 

reservatório; 

 

Corrigir situações tecnicamente deficientes 
Colocação de redutor de pressão para resolver 

sobrepressões na rede que abastece Leandres 
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Corrigir situações não regulamentares 

Substituição de material indevido (fibrocimento) 

em parte da adutora que faz transporte de água 

da Fonte Santa para as Forneas 

Renovar infra-estruturas de modo a garantir o 

cumprimento do normativo aplicável e a 

qualidade de serviço exigível 

Renovação de reservatórios do sistema de 

Manteigas (tratamento dos revestimentos 

interiores e substituição do equipamento) 

Renovação contínua na rede de distribuição  

Reduzir as perdas Renovação contínua na rede de distribuição 

 
 

3. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS  

3.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

No que respeita à drenagem de águas residuais, o concelho de Manteigas apresenta uma cobertura 

elevada, que se traduz por um valor na ordem dos 94%. Verifica-se que as povoações sem rede de 

drenagem apresentam uma expressão populacional muito reduzida, não condicionando 

significativamente os valores de atendimento estimados. 

No que respeita ao tratamento dos efluentes gerados no concelho, os valores de cobertura são muito 

semelhantes, pois todas as povoações servidas por rede possuem sistema de tratamento próprio.  

 

3.2 SISTEMA “EM ALTA” – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DO ALTO ZÊZERE E CÔA 

O sistema “em alta” de drenagem e tratamento das águas residuais, preconizou alterações significativas 

na arquitectura da situação do saneamento do concelho de Manteigas. 

Na perspectiva desta proposta para o sistema “em alta” o concelho é servido apenas por um único 

subsistema que colecta, drena e trata os efluentes das localidades de Manteigas, Sameiro e Vale de 

Amoreira. Neste momento, já foi construído um emissário que liga a ETAR de Manteigas (actualmente 

desactivada) à nova ETAR construída em Valhelhas, bem como uma conduta elevatória – o sistema 

elevatório de Valhelhas. 

O sistema existente para a drenagem e tratamento das águas residuais do concelho engloba uma única 

estação de tratamento de águas residuais localizada em Valhelhas. Esta nova instalação substitui todas 

as infra-estruturas de tratamento existentes no concelho (fossas sépticas e ETAR de Manteigas) e 

apresenta a seguinte linha de tratamento: 
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- Obra de Entrada (gradagem, desarenador e desengordurador); 

- Valas de oxidação; 

- Decantadores Secundários; 

- Filtros de areia; 

- Desinfecção por ultravioleta; 

- Espessamento mecânico; 

- Condicionamento químico e desidratação de lamas. 

Existe em cada uma das povoações, um ponto de recolha do efluente localizado no término da 

respectiva rede de drenagem existente. 

 

3.3 SISTEMA “EM BAIXA”  

Relativamente ao sistema “em baixa” para as águas residuais, as redes de drenagem das povoações do 

concelho estão integradas na totalidade com uma extensão de 32Km. Desta forma, toda a intervenção 

proposta a este nível visa fundamentalmente melhorar o desempenho global do sistema. 

As redes de drenagem de águas residuais existentes serão, todas elas, reabilitadas, integradas e 

eventualmente expandidas, em função da sua antiguidade e do respectivo estado de conservação.  

De salientar que as Penhas Douradas se encontram excluídas do sistema de drenagem e de tratamento 

da águas residuais gerido pela Câmara Municipal, pelo que recorrem a soluções individuais. 

 

3.4 SITUAÇÕES IDENTIFICADAS A EXIGIR INTERVENÇÃO FUTURA 

 

Visando atingir principalmente três objectivos – aumento da cobertura/atendimento e aumento da 

fiabilidade/qualidade/desempenho operacional, e conseguir uma adequada articulação “alta-baixa” – 

prevê-se actuar sobre várias situações, com diversos tipos de intervenção: 

 

 

Tipo de Intervenção Situações Identificadas 

Construir/aumentar a extensão de redes de 

drenagem 

Extensão das redes de Manteigas, Sameiro e 

Vale de Amoreira. 

Construção de duas novas redes em Leandres 
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Tipo de Intervenção Situações Identificadas 

(Manteigas) e Quinta do Cabecinho (Vale de 

Amoreira) 

Reduzir as afluências indevidas 

Proceder à identificação dos locais, 

principalmente nas zonas baixas junto de 

levadas ou de linhas de água com ligação às 

redes de drenagem e retirar essas entradas 

indevidas de água. 

Corrigir situações de risco para a saúde pública 

ou danosas para o ambiente 

A construção das redes em Leandres e na 

Quinta do Cabecinho pode beneficiar o ambiente 

e a saúde pública na medida em que são zonas 

junto ao Rio Zêzere, onde há acesso de pessoas 

que o utilizam como praia fluvial, havendo casas 

de turismo rural nas proximidades. 

Renovar as infra-estruturas de modo a garantir o 

cumprimento do normativo aplicável e a 

qualidade do serviço exigível 

Renovação contínua das redes de drenagem 

Construir/ampliar infra-estruturas de transporte 

desde as redes de drenagem até aos pontos de 

recolha em “alta” 

A execução das redes de Leandres e da Quinta 

do Cabecinho irão ligar ao interceptor da AdZC 

que passa mesmo nesses locais, pelo que foi um 

dos critérios para a escolha da rede de 

drenagem para ligação baixa/alta  

 
 

4. RESÍDUOS SÓLIDOS 

O concelho de Manteigas pertence ao Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva, 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira1, desde 2003. Este sistema 

                                                 
1 Desde 21 de Julho de 2008, atribuída à Resistrela, criada pelo DL 128/2008, antes da responsabilidade das Aguas do Zêzere e 
Côa. Actualmente o sistema serve uma população de 221.195 habitantes, sendo 167.000 de recolha selectiva. O actual Aterro 
Sanitário do Fundão tem um período de vida útil de 7 anos, encontrando-se em exploração até 2008. O novo Aterro Sanitário, que 
se encontra já em construção, terá uma capacidade de cerca de 1.250.000 m3 e receberá resíduos indiferenciados até ao ano de 
2020, resíduos esses provenientes da recolha indiferenciada e dos rejeitados da Central de Compostagem e da Central de 
Triagem. Resiestrela registou um crescimento de cerca de 20% na recolha selectiva em 2007 e 2008. ( fonte:Resistrela) 
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integra um Aterro Sanitário, uma Central de Compostagem, uma estação de Tratamento de Águas 

Lixiviantes, 7 Estações de Transferência, 11 Ecocentros, 377 Ecopontos.  

Os vários tipos de resíduos produzidos no concelho são enviados para o sistema referido, onde é 

efectuada uma triagem e encaminhamento de cada fileira e fluxo para retomadores autorizados. 

Os resíduos sólidos indiferenciados (RSI) são recolhidos no concelho através de 2 (dois) circuitos 

distintos: o circuito de Manteigas, que envolve as freguesias de S. Pedro e Santa Maria, que se efectua 

diariamente, com excepção de Domingo, e o circuito de Sameiro e Vale de Amoreira, que se efectua às 

Terças e Quintas-feiras. Depois de recolhidos, os referidos resíduos são conduzidos por viatura própria 

directamente para o Aterro Sanitário do Fundão, que os acondiciona e encaminha para o tratamento 

adequado. 

A recolha selectiva de resíduos é realizada no concelho com recurso a dois processos: ecopontos 

(baterias de contentores para deposição separada de materiais) e ecocentro (zonas com grandes 

contentores que se destinam a receber separadamente vários tipos de resíduos que fogem ao normal 

percurso de recolha preconizado pelos serviços municipais). 

Os ecopontos encontram-se distribuídos consoante a densidade populacional e localizados em pontos 

estratégicos como escolas, feiras, parques, num total de 14, distribuídos por todo o concelho de 

Manteigas.  

No ecocentro de Manteigas2, são depositados resíduos que fogem ao percurso normal de recolha dos 

resíduos sólidos urbanos mais comuns, nomeadamente os despejos de entulho, restos de madeira, 

resíduos verdes, papel e cartão, materiais ferrosos, plástico e ainda electrodomésticos, entre outro tipo 

de materiais, com viabilidade de valorização, recuperação e reciclagem.  

 

Tabela 1 – Evolução da Recolha Selectiva em Manteigas, nos anos de 2003, 2004 e 2005. 

MATERIAL (kg) 2003 2004 2005 TOTAL (kg) 

PAPEL/CARTÃO 1.395 12.460 20.370 34.225 

EMBALAGENS 680 4.100 5.880 10.660 

VIDRO 3.495 22.250 33.885 59.630 

TOTAL (kg) 5.570 38.810 60.135 104.515 

TOTAL (%) 5,33% 37,13% 57,54% - 

 

                                                 
2 O ecocentro de Manteigas localiza-se em São Gabriel e funciona de ª a 6ª das 8h às 13h e das 14h às 17h 
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Na Tabela 1, os valores percentuais dizem respeito à evolução da recolha selectiva de 2003 a 2005, no 

conjunto das 3 (três) fileiras: Papel/Cartão, Embalagens e Vidro. Analisando os dados apresentados, 

facilmente se conclui que este concelho tem passado por uma evolução bastante significativa no que se 

refere ao capítulo da recolha selectiva, assistindo-se a um grande aumento na adesão a este tipo de 

recolha.  

No concelho de Manteigas, existem muito poucas unidades industriais (algumas das quais actualmente 

desactivadas), destacando-se uma indústria de lanifícios, uma unidade de engarrafamento de águas e 

várias carpintarias. Estas unidades, por sua vez, encaminham os vários resíduos produzidos para o 

ecocentro existente em Manteigas ou para unidades preparadas e licenciadas para o efeito, de acordo 

com a legislação em vigor. 

De salientar que o concelho de Manteigas está preparado para receber e tratar resíduos de construção 

civil, através da sua integração no Centro Integrado de Reciclagem e Valorização Ambiental (CIRVA): 

"O Centro Integrado de Reciclagem e Valorização Ambiental (CIRVA) é um centro preparado para 

receber e tratar resíduos de construção civil, dando cumprimento à legislação e sendo um importante 

contributo ambiental.  

Sabugal, Fundão, Pinhel e Celorico da Beira são os Municípios que vão receber estes centros. Com 

os CIRVA, a ENERAREA - agência regional de energia e ambiente do Interior, parte integrante da 

Associação de Municípios da Cova da Beira - pretende fazer uma gestão mais eficiente e 

economicamente sustentável dos resíduos e apoiar as empresas e os municípios no tratamento dos 

mesmos, minimizando, simultaneamente, a ocorrência de depósitos ilegais de resíduos de construção e 

demolição e a quantidade de lixo que é depositada em aterro. Manteigas vai beneficiar desta iniciativa da 

ENERAREA" 3 ( Agencia Regional de Energia e Ambiente do Interior). 

 

5. CONCLUSÃO 

De uma forma global, o concelho de Manteigas evoluiu de forma significativa na última década, do ponto 

de vista do saneamento básico e ambiente, desde a última apreciação ao nível do Plano Director 

Municipal vigente. 

Ao nível do saneamento básico, destacam-se as alterações resultantes da integração deste concelho no 

Sistema Multimunicipal do Alto Zêzere e Côa, passando os sistemas de abastecimento de água, 

drenagem e tratamento de águas residuais e resíduos sólidos, a serem geridos simultaneamente por 

duas entidades distintas: a Câmara Municipal de Manteigas e a empresa Águas do Zêzere e Côa.  

                                                 
3 Informação fornecida pela Câmara Municipal de Manteigas em Julho 2009 
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Deste novo sistema de gestão, ao nível do abastecimento de água e da drenagem e tratamento de 

águas residuais, resultaram obras de requalificação, beneficiação e construção de raiz, que trouxeram 

para o concelho uma melhoria significativa da qualidade de vida da população residente, que por si só 

justifica todos os esforços desenvolvidos nesse sentido. 

Também ao nível dos resíduos sólidos, verificou-se uma melhoria no atendimento à população e uma 

aposta significativa na recolha selectiva que, de acordo com os resultados apresentados, tem sofrido 

uma evolução bastante positiva ao longo dos últimos anos.  

De referir ainda que com a integração do Concelho no CIRVA, foi dado um passo importante para a 

resolução capaz deste aspecto de forma a que contribua para uma melhoria importante ao nível da 

qualidade de vida da população residente e do ambiente em geral. 
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