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1 INTRODUÇÃO 

“El territorio ya no es un dato previo, sino el resultado de 

permanentes procesos de transformación, un sistema complejo en 

continua evolución, con cambios difícilmente previsibles.”1 

O concelho de Manteigas localiza-se na NUT II - região Centro, Nut III Beiras e Serra da Estrela, distrito 

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

Seia a Sudoeste. Inserido na Serra da Estrela, é atravessado pelo Rio Zêzere e composto por 4 

freguesias: Manteigas (Sta Maria), Manteigas (São Pedro), Sameiro e Vale de Amoreira. 

Desde a publicação do PDM vigente (PDM93), em 1993,  muito se desenvolveram os conceitos, 

conhecimentos e experiências do ordenamento do território. Novas noções e prioridades passaram a 

constar da legislação portuguesa e europeia, assim como novas preocupações. O resultado dos PDM de 

primeira geração começa agora a ser visível/percetível, suscitando vontade de mudança na forma como 

se encaram os Planos. Por tudo isto, o momento é pertinente e oportuno para a revisão do PDM de 

Manteigas. 

Os estudos de caracterização do concelho foram elaborados entre Janeiro de 2006 e Novembro de 

2008, tendo sido aprovados condicionalmente em 25 de junho de 2009. As questões levantadas foram 

consideradas e apresentadas às entidades envolvidas, junho de 2011, sendo que em março de 2013 

foram ainda atualizados os dados relativos ao setor da educação. A informação estatística utilizada 

refere-se aos dados cedidos pelo Instituto Nacional de Estatística dos Censos de 1991 e 2001, outros 

disponíveis à data de fecho da 1.ª versão dos Estudos de Base (Abril de 2008). 

Para o desenvolvimento das propostas preconizadas na Revisão do PDM, sempre que se considerou 

necessário, atualizaram-se os dados estatísticos segundo os Censos de 2011 ou de outra fonte , que as 

entidades envolvidas foram disponibilizando ao longo do acompanhamento da elaboração do plano.  

2 CARTOGRAFIA2  

A cartografia de referência utilizada nas plantas temáticas da Revisão do PDM de Manteigas está de 

acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 10/2009, de 29 de maio, e tem as seguintes referências: 

  

                                                
1 SABATÉ, Joaquim, Proyectar el território en tiempos de incertidumbre – Camp de Tarragona: proyectos para una nueva 
configuración territorial, Master UPC en Projectación Urbanística, Universitat Politécnica de Catalunya, Jan.2008, pág.10. 
 
2 As figuras aqui inseridas são esquemas ilustrativos das propostas para melhor entendimento do texto e não são entendidas 
como peças gráficas ou cartográficas. As bases topográficas que suportam a informação das mesmas correspondem à cartografia 
de base ou aos ortofotomapas de 2010, conforme o disposto no Capítulo 2 do presente relatório. 
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Entidade proprietária Câmara Municipal de Manteigas 

Entidade produtora Municípia, E.M,S.A. 

Data de Edição Fevereiro 2013 

Série cartográfica oficial SCN10K 

Número de homologação 226 

Data de homologação 19 de julho de 2013 

Entidade de homologação DGT 

Sistema de referência ETRS89 - PTM06 

Projeção cartográfica Transversa de Mercator 

Datum Datum Cascais (1938) 

Exatidão posicional planimétrica 1.5 m 

Exatidão posicional altimétrica 1.7 m 

Exatidão temática Melhor ou igual a 95% 

Escala de representação para a reprodução em suporte 1:10.000 

 

A cartografia utilizada é complementada com os ortofotomapas de 2010, de modo a complementar a 

informação da cartografia vetorial. Estes foram utilizados sob a cartografia vetorial e em formato raster. 

Os ortofotomapas utilizados têm a seguinte referência: 

 Licença de Utilização: Câmara Municipal de Manteigas n.º de registo 464/11, de 30/12/2011; 

 Entidade produtora: IGP; Data de produção: 2010; 

 Sistema de referência: PT-TM06/ETRS89; 

 Resolução: 0.50m (formato raster). 

A cartografia temática foi produzida pela empresa Proengel, Lda, entidade registada na Direção Geral 

do Território (DGT) para o exercício de atividades de produção de cartografia temática de base 

topográfica. 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDR-Centro), assim como a delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN) pela 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) foram elaboradas no sistema de 

coordenadas “Datum Lisboa Hayford Gauss_IGeoE” e convertidas para o sistema “PT-TM06-ETRS89” 

pelas próprias entidades, de modo a serem compatíveis com o levantamento topográfico do concelho 

de Manteigas (cartografia de referência), que se encontra homologada desde 19 de julho de 2013.  

Para a definição da qualificação de solo foi utilizada como base a carta de ocupação do solo de 2007 

(COS2007), tendo sido elaborada uma análise das várias classes e decidida de forma fundamentada a 

classificação dos solos em função da apetência. Pelo facto de datar de 2007, a desatualização desta 

carta manifesta-se, essencialmente, nas áreas florestais, muitas delas já devastadas por incêndios. 
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A COS 2007 tem as seguintes referências: 

Por obrigação legal, a cartografia de referência, bem como a temática, incorporam a atual versão da 

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2014), não obstante a forte contestação à representação 

de limites administrativos do território que se encontram discordantes dos comummente reconhecidos 

como pertencentes ao concelho de Manteigas. Dado o Município não poder fixar limites administrativos 

distintos dos representados CAOP 2014, estes foram transpostos para todas as cartas do PDM, mas 

oportunamente será promovido o procedimento respeitante ao Processo de Delimitação Administrativa 

previsto para a retificação das discrepâncias verificadas, patentes nas sucessivas Cartas Administrativas 

Oficiais. 

 Importa referir, que apesar da proposta de revisão do PDM apresentada ter como referência a CAOP 

2014, os documentos elaborados ao logo de todo o processo de revisão do plano apresentam outras 

CAOP´s, em vigor à data da elaboração dos mesmos. Refira-se ainda que as várias CAOP´s não 

apresentam diferenças nos limites administrativos do concelho de Manteigas nem das freguesias que o 

compõem. 

3 BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

As características morfológicas do território, a rede hidrográfica abrangente e abundante que inclui 

expressivas galerias ripícolas de grande riqueza florística e faunística, em que se destaca o vale glaciar 

e toda a zona adjacente do rio Zêzere, juntamente com a grande ocupação florestal, conferem ao 

concelho uma beleza natural e paisagística invulgar e única. 

Entidade produtora DGT 

Sistema de Referência PT-TM06/ETRS89 

Elipsóide de Referência GRS80 

Sistema de Coordenadas Transversa de Mercator 

Período de Referência De 11 de julho a 15 de novembro de 2007 

Unidade mínima cartográfica 1 ha 

Exatidão posicional altimétrica Melhor ou igual a 5.5 m 

Exatidão temática Melhor ou igual a 85% 
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Figura 1| Vista 3D do terreno do concelho de Manteigas, (Fonte: Google Earth). 

No território de Manteigas, a atividade humana ao longo dos tempos tem-se desenvolvido de acordo 

com as suas aptidões biofísicas, o que leva a uma paisagem equilibrada (natureza/ocupação humana). 

Os reconhecidos valores biológicos e habitats de elevada importância, os valores geológicos com 

interesse científico e paisagísticos, os valores socioculturais (atividades económicas tradicionais que 

garantem a evolução equilibrada das paisagens e da vida das comunidades, e o património 

arquitetónico e cultural), levaram à criação do Parque Natural da Serra da Estrela. Posteriormente, 

outras classificações relacionadas com a conservação da natureza foram efetuadas, nomeadamente, 

como a Reserva Biogenética, o sítio da lista Ramsar (Lista das Terras Húmidas de Importância 

Internacional) e como o Sítio “Serra da Estrela” (com o código PTCON0014). 

A Serra da Estrela desenvolve-se entre os 511m e os 1993m de altitude, sendo que as cotas decrescem 

para nordeste. Apesar dos declives acentuados, no seu interior destacam-se algumas zonas aplanadas e 

alongadas – Nave de Santo António (1540m), Campo Romão (1279m) entre outras mais pequenas e ao 

longo das margens do Rio Zêzere. A paisagem de Manteigas apresenta-se diversificada, diferenciando-

se à primeira vista pelo relevo e vegetação. 

O concelho desenvolve-se ao longo do vale do rio Zêzere que apresenta uma forma linear da nascente 

até à vila de Manteigas e meandrizado desde aí até à ribeira de Beijames. As características do percurso 

devem-se à sua natureza geológica, apresentando os granitos na primeira fase e os xistos na segunda. 

A área em estudo é muito rica em termos geológicos e geomorfológicos, evidenciando-se o vale 

glaciário como um dos mais imponentes testemunhos da glaciação.  

De entre a riqueza dos recursos hídricos destacam-se a nascente termal de Fonte Santa e a nascente 

de água Fonte de Paulo Luís Martins. 
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Devido à morfologia do terreno, particularmente no que diz respeito aos declives, a maior parte dos 

solos são delgados, ocorrendo apenas solos profundos associados aos cursos de água em vales mais 

abertos (solos de aluvião) e em situações mais planas nos cabeços. Estas características dão origem a 

uma paisagem maioritariamente florestal em que as atividades agrícolas (hortícolas, cereais, olivais, 

pomares, vinhas entre outras) se desenvolvem na envolvente aos aglomerados, junto às linhas de água 

e zonas mais planas de solo profundo. As encostas adjacentes aos aglomerados, quando não muito 

declivosas, apresentam socalcos de forma a aumentar a área agrícola. Verifica-se também, algumas 

áreas muito sensíveis à erosão, sobretudo em áreas ardidas. 

No concelho, os aglomerados urbanos apresentam-se relativamente concentrados, adaptando-se à 

morfologia do terreno criando, em termos de corredores verdes, uma boa ligação com o espaço rural. 

Verifica-se uma ocupação dispersa nas Penhas Douradas e destruturada na coroa periférica da vila de 

Manteigas.  

No que se refere à estrutura fundiária do concelho, não existe um levantamento cadastral completo. No 

entanto, conhece-se grande parte do cadastro, uma vez que, no âmbito do Plano de Pormenor de 

Penhas Douradas (em elaboração) e do projeto de execução da Via de Cintura da Vila de Manteigas foi 

elaborado o levantamento cadastral dos terrenos afetados. Os terrenos baldios, existentes em todas as 

freguesias, são também outra forma de se conhecer o cadastro fundiário do concelho. 

3.2 DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

A dinâmica demográfica do concelho de Manteigas acompanha o comportamento demográfico do 

distrito em que se insere, assistindo a um decréscimo da população residente nas duas últimas 

décadas. A população tende cada vez mais para a concentração nos aglomerados urbanos, diminuindo 

a população residual/isolada. A sede do concelho, como lugar de concentração das principais empresas 

e valências, acaba por gerar maior capacidade de atração da população local.  

. 
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Figura 2| Distribuição da população, famílias e alojamentos, por lugar, entre 1991-2011 (Fonte: INE, Censos 1991,2001 e 2011). 

 

*Total considerando também Vale de Amoreira, freguesia pertencente ao concelho da Guarda até 2002. 

Freguesia Lugares 
População residente - HM Famílias Clássicas Alojamentos familiares - total 

1991 2001 2011 Var (%)91-01 Var (%)01-11 1991 2001 2011 Var (%)91-01 Var (%)01-11 1991 2001 2011 Var (%)91-01 Var (%)01-11 

Santa Maria 
  

Manteigas 1.609 1.438 1.234 -10,6% -14,2% 547 540 519 -1,3% -3,9% 751 871 806 16,0% -7,5% 

Penhas Douradas 8 0 0 -100,0% 0,0% 3 0 0 -100,0% 0,0% 28 18 27 -35,7% 0,0% 

Quartelas - 75 114 - 52,0% - 26 39 
 

50,0% - 45 62 
 

37,8% 

São Gabriel 12 26 39 116,7% 50,0% 5 9 12 80,0% 33,3% 19 21 23 10,5% 9,5% 

Residual 123 70 31 -43,1% -55,7% 43 22 12 -48,8% -45,5% 89 60 52 -32,6% -13,3% 

sub-total 1.752 1.609 1.418 -8,2% -11,9% 598 597 582 -0,2% -2,5% 887 1.015 970 14,4% -4,4% 

São Pedro 
  

Manteigas 1.819 1.627 1.414 -10,6% -13,1% 609 570 549 -6,4% -3,7% 927 916 941 -1,2% 2,7% 

São Sebastião - 36 26   -27,8% - 14 11  - -21,4% - 25 26 -  4,0% 

Residual 124 101 6 -18,5% -94,1% 43 36 3 -16,3% -91,7% 93 93 75 0,0% -19,4% 

sub-total 1.943 1.764 1.446 -9,2% -18,0% 652 620 563 -4,9% -9,2% 1.020 1.034 1.042 1,4% 0,8% 

Sameiro 
  

Residual 23 3 2 -87,0% -33,3% 7 1 1 -85,7% 0,0% 31 13 9 -58,1% -30,8% 

Sameiro 474 457 341 -3,6% -25,4% 186 181 150 -2,7% -17,1% 281 267 280 -5,0% 4,9% 

sub-total 497 460 343 -7,4% -25,4% 193 182 151 -5,7% -17,0% 312 280 289 -10,3% 3,2% 

Vale de Amoreira 
 

Vale de Amoreira 217 226 206 4,1% -8,8% 91 95 85 4,4% -10,5% 171 223 267 30,4% 19,7% 

Cabecinho     15 - -     9 - -     21 - - 

Residual 46 35 2 -23,9% -94,3% 15 14 1 -6,7% -92,9% 33 74 14 124,2% -81,1% 

sub-total 263 261 223 -0,8% -14,6% 106 109 95 2,8% -12,8% 204 297 302 45,6% 1,7% 

Total* 4.455 4.094 3.430 -8,1% -16,2% 1.549 1.508 1.391 -2,6% -7,8% 2.423 2.626 2.603 8,4% -0,9% 
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O índice de envelhecimento tem vindo a aumentar desde os Censos de 1991, evidenciando uma 

população envelhecida e sem capacidade de regeneração (a taxa de natalidade tem vindo a baixar, 

o que resulta num Saldo Natural negativo). É importante atrair novos residentes, nacionais ou 

estrangeiros, de modo a inverter a tendência, conjugando-a com o setor económico, com a oferta de 

equipamentos de utilização pública e com as vantagens competitivas do município (que devem ser 

enfatizadas). 

Relativamente ao nível de instrução da população, verifica-se uma importante melhoria, uma vez 

que há uma cobertura total da população em idade escolar obrigatória, baixa taxa de insucesso 

escolar e de abandono escolar, aos quais não serão alheios a implementação da escola de hotelaria 

a melhoria das acessibilidades. No entanto, a taxa de analfabetismo deverá ser ainda combatida na 

classe dos adultos. 

Ou seja, se socialmente Manteigas é hoje um concelho mais instruído, é também um concelho 

envelhecido. A imigração é escassa, a natalidade também. O seu poder de atração terá que 

aumentar para que possa renovar-se, criando, para tal, condições competitivas com os outros 

concelhos. 

Da análise da projeção dos dados populacionais3 para o concelho e respetivas freguesias observam-

se tendências diferentes: São Pedro tenderá a diminuir a sua população, enquanto a freguesia de 

Santa Maria tenderá a aumentar o número de habitantes até 2026. Estas freguesias poderão, 

inclusivamente, trocar de posição relativa, a partir de 2011. As restantes freguesias não deverão 

sofrer alterações significativas nos seus dados populacionais: Sameiro tenderá a aumentar 

ligeiramente, enquanto Vale de Amoreira poderá diminuir ligeiramente. Os dados dos Censos 2011 

confirmam o decréscimo que se havia projetado para o ano de 2011. No entanto, esse decréscimo é 

mais acentuado do que o esperado, resultado também do contexto macroeconómico depressivo que 

não se antevia da forma tão acentuada como se está a verificar.4  

Verifica-se que a estimativa para 2011, era de 3863 habitantes5, tendo sido muito otimista em 

relação ao cenário real verificado com os Censos de 2011, que identificaram 3430 habitantes.  

  

                                                
 
4 População Residente (HM) em 2011 - Total do concelho - 3430; S. Pedro - 1446; Santa Maria - 1418; Sameiro - 343; Vale 
de Amoreira - 223 (Fonte: Censos 2011, INE). 
5 Segundo a projeção da população apresentada nos estudos de base e laborada no âmbito da Agenda Local 21. 



  

 
  

 

Revisão do PDM de Manteigas| Relatório de Fundamentação das Opções do Plano  

11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3| Projeção da população residente até 2026 (Fonte: A21 local do município de Manteigas). 

Da leitura do quadro abaixo, verifica-se a tendência para a diminuição da importância da população 

jovem (<15 anos) entre 2001 e 2011, com uma ligeira subida nos anos seguintes. A população em 

idade ativa (dos 15 a 64 anos) deverá perder progressivamente a sua importância, em favor da 

classe dos idosos. Apesar da variação dos dados projecionais relativamente aos Censos, os valores  

 

Figura 4| Nº de Habitantes por freguesia segundo os Censos de 2001 e 2011 (Fonte: INE, 2014). 
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Da leitura do quadro abaixo, verifica-se a tendência para a diminuição da importância da população 

jovem (<15 anos) entre 2001 e 2011, com uma ligeira subida nos anos seguintes. A população em 

idade ativa (dos 15 a 64 anos) deverá perder progressivamente a sua importância, em favor da 

classe dos idosos. Apesar da variação dos dados projecionais relativamente aos Censos, os valores 

relativos mantêm-se aproximadamente (valores a vermelho no quadro seguinte). 

 

Figura 5| Projeção da população residente até 2026, por grandes grupos etários (Fonte: A21 local do município de 
Manteigas). 

Todavia, estes valores podem sempre ser alterados, consoante os estímulos que são implementados 

no município, podendo mesmo vir a ser contrariados com as propostas da revisão do PDM . Esta é a 

intenção do presente Plano: combater as tendências menos positivas e reverter as situações mais 

desfavoráveis, delineando uma estratégia renovada para a mudança deste território. 

3.3 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO 

Ao nível das atividades económicas, tende-se cada vez mais para a concentração de determinados 

serviços e empregos nos centros urbanos principais. Ao nível do distrito, o grande pólo do setor 

económico é a cidade da Guarda. A Covilhã e Castelo Branco são polos geradores de sinergias que 

complementam as atividades económicas do concelho. 

Relativamente aos diversos setores de atividade, há que percecionar que “a estrutura produtiva 

evoluiu no sentido de uma forte terciarização, combinando uma redução das atividades primárias 

com a diminuição do emprego na indústria transformadora e a modernização de segmentos 

específicos dos serviços (…). Refira-se, porém, que Portugal continua a ter uma percentagem de 

população empregada no sector terciário inferior à média europeia, em particular nos segmentos 

mais qualificados.” 6 Tal situação verificou-se também no concelho de Manteigas. De forma 

inequívoca, a aposta no Turismo assume o papel principal no reforço desse setor. 

                                                
6
 In: “Relatório do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território”. 

 2001 2011 2016 2021 2026 

Jovens  

<15 anos de idade 

14.9 % 

612 hab 

11.7 % 

453 hab 

(10.27%) 

12.0 % 

464 hab 

13.4 % 

524 hab 

15.3 % 

611 hab 

Ativos entre 15 e 64 

anos de idade  

63.7 % 

2.609 hab 

62.1 % 

2.400 hab 

(63.46%) 

61.1 % 

2.364 hab 

59.4 % 

2.327 hab 

56.9 % 

2.271 hab 

Idosos  

>64 anos de idade 

21.3 % 

873 hab 

26.1 % 

1.010 hab 

(26.2%) 

26.9 % 

1.039 hab 

27.2 % 

1.064 hab 

27.8 % 

1.110 hab 

Total habitantes 4094 hab 3863 hab 3867 hab 3915 hab 3992 hab 
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De facto, o turismo é atualmente um grande motor do desenvolvimento económico. Cada vez mais a 

população portuguesa tem maior mobilidade e desejo de fazer turismo, mas também mais exigente 

com a qualidade da oferta e de tudo o que a envolve. Assim, se efetivamente se pretende que 

Manteigas assuma o seu papel no setor turístico por excelência há que o programar e incentivar, 

embora sempre em coerência com os valores ambientais e históricos presentes. A oferta turística de 

que o concelho dispõe, apesar de ter vindo a intensificar-se nos últimos anos, quer na oferta de 

alojamento, quer nas atividades de recreio e lazer, é ainda escassa no número de camas e na 

qualidade de alguns estabelecimentos. 

Apesar do forte potencial turístico associado ao espaço rural, este ainda não representa uma 

atividade capaz de gerar economias de mercado internas e autossustentáveis. Mas a inversão desta 

situação integra-se num dos objetivos estratégicos para o município, sendo esperado que a aposta 

neste setor, na sua valorização e desenvolvimento, a médio prazo, obtenha o retorno do 

investimento efetuado pela autarquia ao nível dos equipamentos e redes de infraestruturas e apoios 

à implementação de atividades turísticas. 

Os valores dos produtos tradicionais e/ou artesanais, resultantes da agricultura biológica têm vindo 

também a valorizar-se, existindo cada vez maior procura, sobretudo nos grandes centros urbanos do 

país. Neste sentido será uma oportunidade de reavaliar o setor primário e reconduzi-lo, uma vez que 

as principais condições já existem, nomeadamente produtos de qualidade (tais como o Queijo da 

Serra, doces e compotas, enchidos, burel e lãs) em pequenas propriedades, com proprietários que 

utilizam as suas explorações quase como meio complementar de subsistência. Poder-se-á, assim, 

contornar o abandono das terras. Para tal, há que melhorar a formação e instrução da população 

agrícola, de forma a modernizar o modo de intervir e encarar a temática.  

A indústria transformadora que durante tantos anos fez Manteigas desenvolver-se e garantir de 

alguma forma a atratividade para residentes acabou por entrar em crise. Cada vez mais as indústrias 

procuram concentrar-se em plataformas logísticas que garantam acessibilidades eficazes e diversas, 

equipamentos comuns que possibilitem a minimização de recursos e, consequentemente de custos. 

Seria difícil combater este fenómeno comum a todo o país. Há portanto que equacionar a estratégia 

e foca-la nas potencialidades locais e diferenciadoras, tais como os valores naturais associados às 

atividades turísticas e desportivas, o património geológico e os saberes locais e tradicionais. 

Em síntese, há que repensar toda uma estratégia para o concelho que dependia fortemente da 

indústria transformadora. Neste momento, são os seus valores naturais e paisagísticos que estão na 

base do desenvolvimento sustentável. 
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3.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Em matéria de usos e ocupação do solo, o concelho é essencialmente rural, sendo a sua ocupação 

urbana concentrada nos aglomerados urbanos. O seu espaço é maioritariamente ocupado por 

floresta ou solos incultos7. 

O aumento de novas habitações unifamiliares, desde a época da publicação do PDM93, é evidente 

ao percorrer o concelho. Este facto relaciona-se com a alteração da composição das famílias e com 

as alterações de acesso ao crédito bancário, desde meados dos anos 90 até aos primeiros anos de 

2000. Embora estas circunstâncias tenham tido uma quebra significativa nos últimos anos, 

evidenciadas pelo abrandamento da construção, são fatores a considerar no desenvolvimento do 

concelho. Reforce-se a ideia de que existem cada vez mais alojamentos destinados a segunda 

residência. 

Um dos problemas detetados no concelho é a existência de um número significativo de edifícios 

dispersos, essencialmente na envolvente do perímetro urbano de Manteigas e nos vales de Sameiro 

e de Vale de Amoreira. Questiona-se se é ou não necessário reclassificar o solo nestas situações, 

uma vez que a situação não é nem rural nem urbana. Na Vila de Manteigas, uma vez que tem já 

uma presença significativa no território e regra geral está já infraestruturada, considera-se oportuna 

essa reclassificação. Nos vales de Sameiro e de Vale de Amoreira como se referem a situações de 

caracter mais rural, sem redes de infraestruturas, muitas vezes associadas a atividades agrícolas não 

será necessário a reclassificação de rural para o urbano, com exceção de zonas mais periféricas às 

atuais zonas consolidadas dos aglomerados.  

Os espaços industriais previstos no PDM93 referiam-se, sobretudo, a indústrias existentes à época e 

localizavam-se genericamente no aglomerado de Manteigas. Atualmente estão quase todos 

devolutos e a necessitar de reconversão urbanística, estando já a decorrer um programa de 

reabilitação e reconversão desses espaços. Apesar disso, as pequenas indústrias e/ou oficinas 

localizam-se um pouco por todo o concelho, agregadas de um modo geral aos aglomerados 

urbanos. 

A ocupação urbana, em termos absolutos, não é significativa no território municipal. 

No concelho de Manteigas existem em todas as freguesias terrenos comunitários, baldios, geridos 

pelas várias associações de compartes e/ou pelo Estado. Os terrenos baldios das freguesias de São 

Pedro e Santa Maria são parte integrante do perímetro florestal do Concelho, desde 1905. Parte 

dessa área foi arborizada nos finais do Séc. XIX e meados de Séc. XX, a fim de evitar a já acentuada 

erosão dos solos e na perspetiva de recuperação dos mesmos. O coberto florestal é constituído por 

povoamento de resinosas nas zonas planálticas e terços superiores das encostas e por povoamentos 

                                                
7 De acordo com COS2007 e trabalhos de campo.  
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mistos de meia encosta. Na freguesia de Sameiro existem baldios submetidos ao regime florestal – 

Cantão do Gorgulão e do Cantão do Fragusto, co-geridos pelo Estado e os compartes, desde 1905. 

A rede urbana de Manteigas distribui-se essencialmente ao longo do rio Zêzere e da EN232, com 

maior ênfase na vertente Norte. Os vales de Sameiro e Vale de Amoreira, para além do vale do 

Zêzere e da Castanheira, são aqueles que apresentam ainda alguma edificação, embora de uma 

forma mais dispersa. 

Existem três aglomerados principais e um pequeno aglomerado rural, Manteigas, Sameiro, Vale de 

Amoreira e Cabecinho, distribuídos de forma quase compassada ao longo do principal eixo viário 

(EN232), estando todos relativamente próximos uns dos outros. A sede de concelho é efetivamente 

o aglomerado principal, apresentando maior variedade e relevância de usos e funções. Existe 

alguma construção dispersa que se localiza sobretudo nas zonas limítrofes dos aglomerados urbanos 

tendo sido necessário promover a consolidação dos aglomerados, com a redelimitação dos 

perímetros urbanos vigentes. 

Os usos e funções predominantes são a habitação e o apoio agrícola, sendo localizados, de um 

modo geral, nos centros das sedes de freguesias os equipamentos de utilização coletiva, o comércio 

e os serviços. 

As tipologias dos edifícios habitacionais mais antigos caracterizam-se por um a dois pisos, uni/bi-

familiares, aproveitando muitas vezes os desníveis topográficos. As tipologias mais recentes referem-

se a moradias unifamiliares, com pequeno logradouro, e com características arquitetónicas pouco 

identificativas da região/local (em termos de materiais, formas, etc.). Esta característica verifica-se 

não apenas no concelho, mas na região. 

A hierarquia urbana coloca a vila de Manteigas como o aglomerado urbano mais importante do 

município. Sameiro e Vale de Amoreira surgem ao mesmo nível e logo a seguir a Manteigas 

distinguindo-se depois os pequenos conjuntos localizados nos referidos vales de Sameiro, Vale de 

Amoreira, Mata do Covão da Ponte e zona de Vale do Zêzere, e ainda a zona da ribeira de Leandres, 

Quinta do Cabecinho, Mata da Contenda e Vidoeiro/Beijames/Serra de Baixo/Cabeção.  

Relativamente aos perímetros urbanos vigentes verificou-se a necessidade de redefinir os seus 

limites, e a introdução/implementação de normas e parâmetros mais específicos que não existiam ao 

nível do PDM93. Este não definia parâmetros urbanísticos quantitativos, identificando princípios de 

intervenção, os quais se relacionavam com as pré-existências. Atualmente, encarando-se de outra 

forma os planos diretores municipais, utiliza-se a definição dos principais parâmetros urbanos, de 

forma quantitativa, como meio de garantir equilíbrio na ocupação urbana, não esquecendo contudo 

a realidade e condicionantes específicos do concelho de Manteigas. 
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O decréscimo das licenças concedidas para habitação no concelho de Manteigas indica a diminuição 

da dinâmica do mercado imobiliário. No entanto, este facto é comum ao país. Não se trata de caso 

específico de Manteigas, mas sim de um fenómeno nacional, mas sentido sobretudo nos municípios 

mais interiores e de baixa densidade. 

Decorridos mais de 20 anos da vigência do PDM93, verifica-se que os princípios de intervenção 

estipulados para a rede urbana mantêm-se prementes e válidos. Apesar da regeneração municipal 

sentida, verifica-se ainda a necessidade de requalificação urbana e dos espaços públicos e de 

utilização coletiva. As áreas periféricas aos aglomerados principais necessitam de alguma 

reformulação, de forma a garantir maior qualidade de vida e de planeamento e ordenamento do 

território. 

As áreas de aptidão turística no concelho começam a formular-se com maior relevância, 

acompanhadas por equipamentos coletivos de desporto, recreio e lazer (tais como a pista de ski 

artificial, a escola de parapente, a praia fluvial), cuja singularidade atrai população. Também a 

crescente divulgação das suas características naturais proporciona esse movimento (municipal e 

regional). 

3.5 MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE 

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 morfologia 

gera dificuldades naturais, uma vez que se trata de um concelho inserido na Serra da Estrela, com 

topografia bastante complexa, o que provoca grandes restrições no desenvolvimento da sua rede 

viária. O que por um lado é um problema, por outro é uma mais-valia, pois as características únicas 

das suas estradas de montanha, sinuosas e estreitas permitem aproveitar mais intensamente a 

paisagem natural envolvente. Apesar das limitações, 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 (A23, por exemplo) teve repercussões muito 

positivas no seu posicionamento geográfico. No entanto, uma vez que Manteigas não depende 

apenas delas, utilizando outras vias (EN18, por exemplo), esta alteração não teve tanto impacto 

como noutros concelhos que estão mais próximos das saídas da autoestrada (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 

acessibilidades relativamente a Coimbra, por exemplo, são um ponto fraco.  
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A mobilidade espacial da população de Manteigas é interna, maioritariamente, embora exista cerca 

de 15% da população com deslocações de entrada e saída do concelho para estudar e/ou trabalhar. 

Relativamente ao PDM93, a maioria das intenções referentes à temática da mobilidade foi 

concretizada, que identificava de um modo geral beneficiação da rede viária, conforme disposto no 

relatório de execução do PDM. A estrutura interna principal do concelho continua a ser a EN232 e a 

ER338 que permitem as ligações das sedes de freguesia a Gouveia, Seia, Belmonte, Covilhã e 

Guarda. A antiga EN338 (atualmente ER) continua a ser a ligação mais curta à Covilhã e às Penhas 

da Saúde/Torre mantendo-se, no entanto, as restrições de utilização associadas às condições 

meteorológicas e ao seu traçado, podendo tornar a viagem mais demorada e onerosa ou até de 

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

acessos nas zonas rurais do concelho.  

A evolução do Plano Rodoviário Nacional não teve repercussões diferentes das já calculadas e 

referidas no PDM93, embora no PRN85 não existissem vias que atravessassem o concelho de 

Manteigas e atualmente, segundo o PRN2000, já existem (EN 232, ER 338). Relativamente ao 

sistema viário intra-concelhio a rede viária mantém-se, embora com beneficiações do traçado e do 

pavimento.  

Existe a vontade partilhada por vários municípios da Serra da Estrela, de implementar uma rede de 

túneis de atravessamento da serra - Covilhã/Manteigas/Seia ou Gouveia - melhorando o tráfego 

regional (com o objetivo de fazer uma ligação moderna e mais rápida a Coimbra, Viseu, Covilhã e 

Castelo Branco) e potenciando o desenvolvimento da região. Este projeto não teve o consenso geral, 

quer no traçado, quer na sua própria viabilidade. Houve várias alternativas, com túneis e sem túneis, 

ficando decidido pelo Governo que o traçado do IC6 (atravessamento regional da Serra) será Tábua 

- Oliveira do Hospital, por apresentar uma “otimização do desenho da rede rodoviária definida no 

PRN para a zona8, Esta decisão também não agradou à maioria dos municípios, ficando a hipótese 

dos túneis sem efeito. Segundo o estudo do PROT Centro, a conclusão do PRN 2000 não melhora 

significativamente a acessibilidade da sede de concelho ao nó da A23, havendo apenas uma 

mudança de classe, ou seja, sai-se da classe de 30 a 40 minutos de percurso, para a classe de 20 a 

30 minutos.9 

Em termos de transportes públicos não existiu evolução significativa desde o PDM93, existindo 

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

da Beira Interior, quer pela Joalto. Conclui-se que será expetável, num futuro próximo, a 

implementação de uma rede de transportes mais eficiente quer em temos do serviço à população 

quer em termos ambientais.  

                                                
8 http://www.ervedus.pt/PARECER_AIA2180_IC6.pdf (Dez 2010) 
9 In PROT Centro, Diagnóstico e contributos para uma visão estratégica territorializada da região Centro, Vol. I, pg. 129 

http://www.ervedus.pt/PARECER_AIA2180_IC6.pdf
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A ligação ferroviária poderá ser uma alternativa de ligação aos grandes polos urbanos do país, sendo 

que a distância às estações mais próximas ainda é considerável: cerca de 28km, percorridos em 38 

minutos, para a Covilhã (linha da Beira Baixa) e 45km, percorridos em 45 minutos, para a Guarda 

(linha da Beira Alta). A reabilitação da linha da Beira Baixa e a da Beira Alta que veio beneficiar 

bastante as viagens em termos de tempo e conforto poderia ter tornado este meio de transporte 

mais atraente, se estivessem ligadas. A estrutura existe, apeadeiros no concelho de Belmonte, mas 

está atualmente desativada. A reativação desta linha, associada a um transfer (minibus ou táxi) 

entre a estação e a sede de concelho poderia ser um forte contributo para a melhoria das 

acessibilidades ao concelho. 

Há ainda a referir a proximidade ao aeródromo de Seia, que poderia ser uma alternativa de 

acessibilidade ao concelho, se houver transporte de passageiros.  

A análise da mobilidade da população dentro do concelho permite concluir que, nas suas 

deslocações diárias, a maior parte das pessoas não utiliza transportes, percorrendo distâncias curtas 

e rápidas, a pé.  Será importante considerar no âmbito quer da reabilitação urbana quer nas zonas 

urbanas novas a mobilidade pedonal em segurança. 

Uma aposta do concelho pode passar pela implementação de transportes públicos ecológicos 

(mesmo que sazonais, implementando carreiras com percursos locais relacionadas com as principais 

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

mais importante, o ambiente e paisagem, perspetivando a sustentabilidade tão fundamental. Estes 

transportes poderão prever a ligação à estação Manteigas/Belmonte.  

A Estradas de Portugal (EP), em sede de acompanhamento do presente plano, deu as seguintes 

orientações a ter em conta no ordenamento do concelho, que em matéria de propostas de 

ordenamento foram acolhidas: 

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

nacionais de forma a evitar longos atravessamentos;  

 A implementação, ao nível do regulamento do PDM, de normas disciplinadoras para os 

acessos às habitações, equipamentos e indústrias. 

3.6 EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA 

Dos estudos efetuados 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 compreensão. 
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Identificação Freguesia 

S
o
ci

a
is

 

AFACIDASE - Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de 
Adaptação da Serra da Estrela São Pedro 

Associação Manteigas Solidária Santa Maria 

Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira Vale de Amoreira 

Centro Paroquial de Assistência de São Pedro São Pedro 

Centro Social e Paroquial de Sameiro Sameiro 

Colónia de Férias das Penhas Douradas São Pedro 

Infantário "Favo-de-mel" São Pedro 

Instituto São Miguel - Instituto de Educação Juvenil São Pedro 

Instituto São Miguel - "Casa do Cristo-Rei"  Santa Maria 

Lar de Vale de Amoreira Vale de Amoreira 

Santa Casa da Misericórdia de Manteigas São Pedro 

D
e
sp

o
rt

iv
o
s 

Estádio municipal São Pedro 

Pavilhão gimnodesportivo São Pedro 

Minicampo de jogos São Pedro 

Piscina da Vila São Pedro 

Piscina Sicó Santa Maria 

Centro de BTT Santa Maria 

Circuito de manutenção de São Sebastião São Pedro 

Campo de tiro do Souto do Concelho Santa Maria 

Piscina de Sameiro Sameiro 

Ski Parque Sameiro 

Polidesportivo de Sameiro Sameiro 

Polidesportivo de Vale de Amoreira Vale de Amoreira 

P
ú
b
lic

o
s 

Câmara Municipal São Pedro 

Sedes das Juntas de Freguesia --- 

Finanças São Pedro 

Conservatória São Pedro 

Serviço Local da Segurança Social São Pedro 

Parque Natural da Serra da Estrela Santa Maria 

Posto de turismo Santa Maria 

Espaço Internet São Pedro 

Mercado Municipal São Pedro 

Ninho de Empresas e Pavilhões da antiga SOTAVE São Pedro 

Viveiro da Trutas São Pedro 

C
u
lt
u
ra

is
 

Arquivo Municipal São Pedro 

Centro Cívico de Manteigas (biblioteca, auditório, sala exposições) São Pedro 

Centro de Artes e Ofícios do Eirô Santa Maria 
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Identificação Freguesia 

Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere São Pedro 

Centro de Energias Renováveis - "Fabrica do Rio" São Pedro 

Espaço Museológico "A Lã e a Neve" São Pedro 

Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela São Pedro 

Sede da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de Amoreira Vale de Amoreira 

Sede da Banda Boa União - "Música Velha" Santa Maria 

Sede da Associação Recreativa Filarmónica Popular Manteiguense - "Música Nova" São Pedro 

Centro Recreativo e Cultural de Santa Maria Santa Maria 

Club de Caça e Pesca de Manteigas São pedro 

Centro Cívico de Sameiro Sameiro 

Cooperativa Jornalística de Manteigas São Pedro 
Figura 6| Equipamentos de utilização pública existentes no concelho  

Desde o PDM93 até hoje, verificou-se uma evolução significativa nesta área, com maior ênfase na 

educação, no desporto, na cultura e, no recreio e lazer. Os níveis de execução do PDM93, no âmbito 

dos equipamentos coletivos, são bastante elevados, tendo cumprido quase todas as ações previstas 

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 Ação do Concelho de Manteigas;  

 Plano Estratégico do Turismo da Serra da Estrela. 

Os equipamentos de saúde têm sido beneficiados e recentemente abriu uma unidade de cuidados 

continuados nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Manteigas no entanto, com as atuais 

alterações da rede, poderão ainda vir a ocorrer mudanças que alterem a atual situação. 

No que respeita à educação várias alterações têm vindo a ocorrer por efeito de fatores demográficos 

e das políticas da administração central. As beneficiações nos estabelecimentos escolares têm-se 

traduzido num maior conforto para a população estudantil e docente. Considera-se necessário 

concretizar as medidas contidas na Carta Educativa e efetuar a monitorização, para que se possam 

corrigir ou reorientar as diversas ações. É importante também re-funcionalizar os estabelecimentos 

devolutos, garantindo desta forma o aproveitamento dos recursos existentes. Salienta-se ainda a 

mais-valia que a implementação da escola de hotelaria trouxe para o concelho. Importa implementar 

novos cursos que habilitem a população para profissões mais relacionadas com os setores 

económicos estratégicos do concelho, de forma a preparar a população para novas oportunidades. 
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No que se refere aos equipamentos desportivos10, e de acordo com o disposto nos estudos de 

caracterização, a programação é feita segundo uma listagem de equipamentos que a entidade 

tutelar recomenda. Face a essa recomendação, verifica-se que o concelho não possui campo de 

râguebi nem campo de hóquei. A programação não verifica a necessidade de possuir piscinas ao ar 

livre, no entanto o concelho tem três. Para um ordenamento mais sustentável e numa lógica 

integrada com os concelhos vizinhos, constata-se que as falhas verificadas são colmatadas com os 

equipamentos do concelho da Guarda e Covilhã, com exceção do hóquei em campo que não tem 

tradição na região. 

População de referência 2011 
3.430 Habitantes 

Verificação 
da 

necessidade 

Verificação da atual 
existência 

Necessidade 
de prever. 

Articulação necessária com 
os concelhos vizinhos 

Tipo de 
equipamento 

Designação específica 

Grandes 
Campos de 
Jogos 

Campo de futebol Sim 
Estádio Municipal de 

Manteigas 
Não Não 

Campo de râguebi Sim Não existe Não Clube Ensiguarda, Guarda 

Campo de hóquei Sim Não existe Não Não 

Pistas de 
atletismo 

Pista reduzida 250m Não Não existe Não 
Estádio Municipal Guarda, 

Covilhã, Seia 

Pista regulamentar 400m Não Não existe Não 
Estádio Municipal Guarda, 

Covilhã, Seia 

Pequenos 
campos de 
jogos 

Campo de ténis Sim 
Centro de Férias do 

Inatel, polidesportivos 
das freguesias 

Não Não 

Campo polidesportivo Sim Nas freguesias Não Não 

Pavilhões e 
salas de 
desporto 

Sala de desporto 
polivalente 

Sim 
Pav. Gimnodesportivo 

do Centro Cívico 
Não Não 

Pavilhão polivalente Sim nas freguesias Não Não 

Pavilhão desportivo Sim nas freguesias Não Não 

Piscinas 
cobertas 

Piscina de aprendizagem Não 
Piscinas municipais de 

Manteigas 
Não Não 

Piscina polivalente Não 
Piscinas municipais de 

Manteigas 
Não Não 

Piscina desportiva Não 
Piscinas municipais de 

Manteigas 
Não Não 

Piscinas ao 
ar livre 

Piscina recreativa Não 
Piscinas municipais de 

Manteigas 
Não Não 

Piscina polivalente Não 
Piscinas municipais de 

Manteigas 
Não Não 

Espetáculo 

Estádio grande campo de 
jogos 

Não 
Estádio Municipal de 

Manteigas 
Não Não 

Estádio pista de atletismo Não Não Não Não 

Court ou ringue pequeno 
campo de jogos 

Não nas freguesias Não Não 

Nave pavilhões e salas de 
desporto 

Não Não Não Não 

Estádio aquático piscina 
coberta 

Não Não Não Não 

Estádio aquático piscina 
coberta 

Não Não Não Não 

Figura 7| Equipamentos desportivos - Verificação de critérios e articulação com concelhos vizinhos  

                                                
10 Estudos de Base, Vol III Tomo I, Capitulo 8 – equipamentos de desporto, 2009, atualizado para os censos 2011. 
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Nesta matéria há que dinamizar novas valências em função das características do território que 

revertam em benefícios para a população residente e aumentar a capacidade de atração de 

visitantes. Um fator a ter em consideração é a opção por desportos que, embora não necessitem de 

equipamentos muito específicos, devem ser considerados, impulsionados e enquadrados no 

concelho, como por exemplo o parapente, o BTT, trilhos e esqui. 

Em termos sociais, o apoio à terceira idade é cada vez mais um dos setores que importa ter em 

atenção, não apenas pelas tendências demográficas, mas também pela sensibilidade e valor com 

que a população mais antiga deve ser encarada. 

No setor do turismo, aqui encarado sobretudo como um sector da economia concelhia, tem existido 

algum investimento ao nível da oferta de alojamento e da informação/divulgação disponível (por 

exemplo, com a criação do centro interpretativo do Vale Glaciar que associa também informação 

sobre a rede de percursos pedestres disponíveis no concelho, habitats e locais de visitação). No 

entanto, tal oferta não é acompanhada com os outros incentivos indispensáveis para a atratividade 

do território, designadamente, através da restauração (estimulando a gastronomia específica da 

zona, em edifícios tradicionais, que revelem a identidade única do concelho), da divulgação em 

novos mercados e da disponibilização de mais camas qualificadas. 

Relativamente à criação e qualificação dos espaços verdes, verifica-se alguma evolução sobretudo 

nos pequenos espaços públicos. 

3.7 INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

Ao nível do abastecimento e saneamento básico e ambiente, o concelho de Manteigas evoluiu de 

forma significativa na última década. 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 três entidades distintas: a Câmara Municipal de Manteigas, a empresa pública 

intermunicipal, Águas do Zêzere e Côa e a Resiestrela.  

Da implementação deste 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. No entanto, subsiste 

ainda a necessidade de evoluir para um sistema de redes separativas das águas residuais e pluviais 

para uma melhor eficiência dos próprios tratamentos, e combater as perdas na distribuição pública 

da água de consumo. 
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Também ao nível dos resíduos sólidos, verifica-se uma melhoria no serviço e uma aposta 

significativa na recolha seletiva que, de acordo com os resultados apresentados, tem sofrido uma 

evolução bastante positiva ao longo dos últimos anos. Realça-se igualmente a implementação de um 

sistema de recolha de óleos alimentares domésticos. 

4 ANÁLISE SWOT 

Com base nos Estudos de Caracterização, no Diagnóstico Social de Manteigas 2012 e dos 

contributos das diversas entidades da Comissão de Acompanhamento da revisão do PDM, foi 

possível realizar uma análise SWOT - Levantamento do quadro de potencialidades e vulnerabilidades 

do Concelho, sistematizando-as numa matriz SWOT: Strenghts (forças, potencialidades), 

Weaknesses (fraquezas, fragilidades), Opportunities (oportunidades), Threats (ameaças).  

Esta análise foi já aflorada em alguns documentos dos estudos de caracterização, que se sintetiza e 

atualiza no presente relatório, observando a evolução das mudanças socioeconómicas dos últimos 

anos, desde a data de elaboração daqueles estudos. Deste modo, a visão estratégica e a definição 

de objectivos a atingir para o concelho nos próximos 10 anos baseia-se no resultado da análise 

SWOT, operacionalizados através do Programa de Execução e do Plano de Financiamento anexo. 

A interpretação desta matriz permite definir os objetivos específicos a concretizar pela Revisão do 

PDM.  
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FRAGILIDADES 

 Envelhecimento continuado da população; 

 Perda de população ativa, falta de mão-de-obra; 

 Dificuldade em fixar os jovens; 

 Emigração; 

 Encerramento das fábricas de lanifícios; 

 Falta de condições de habitabilidade das construções mais antigas; 

 Parque edificado devoluto; 

 Construção ilegal contígua ao aglomerado urbano; 

 Localização periférica relativamente aos eixos viários principais; 

 Rede rodoviária a necessitar de requalificação e manutenção; 

 Inexistência de rede de transportes públicos eficaz e sustentável; 

 Insustentabilidade do tratamento de efluentes (perdas na rede, afluências indevidas e 

ausência de rede separativa de drenagem); 

 Baixa taxa de ocupação hoteleira, por períodos superiores a 48h; 

 Falta de camas turísticas qualificadas; 

 Abandono das terras de cultivo; 

 Vasta área de resinosas; 

 Grande parte do concelho afeto a servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública; 

 Abandono dos espaços agrícolas; 

 Parque edificado degradado; 

 Construção desordenada.  

 POTENCIALIDADES 

 Vila de Manteigas destaca-se pela sua malha urbana característica;  

 Aldeias com identidade própria em termos de desenho urbano; 

 Existência de vários produtos endógenos; 

 Qualidade e quantidade das águas (em geral, de mesa e mineromedicinais); 

 Qualidade paisagística e ambiental da Serra da Estrela (potenciador da oferta no 

sector do Turismo Natureza); 

 Morfologia de montanha; 

 Condições naturais para a prática de desportos radicais; 

 Concelho inserido em altitudes elevadas. 

 

 OPORTUNIDADES 

 Reabilitação/ regeneração urbana; 

 Redefinição de espaços urbanos (visando a sua melhoria); 

 Incentivos à implementação de empresas para transformação, divulgação e 

distribuição de produtos endógenos, através da disponibilização de espaços e de 

ações; 

 Qualificação de mão-de-obra especializada; 

 A marca ligada aos potenciais produtos/serviços locais, associados à Serra da Estrela; 

 Implementação de estância de turismo de penhas Douradas como grande atrativo de 

investimento turismo de montanha; 

 Desenvolvimento de rotas e trilhos de percursos pedestres e cicláveis; 

 Promoção e implementação de desportos radicais e/ou de altitude; 

 Promoção e implementação de projetos de turismo de natureza; 

 Promoção e implementação de projetos de turismo de saúde; 

 Implementação de turismo residencial qualificado; 

 Formação e instrução da população agrícola, de forma a modernizar o modo de 

intervir nas terras; 

 Beneficiação das redes de saneamento; 

 Beneficiação das redes de abastecimento de água; 

 Aproveitamento hidroagrícola; 

 Energias renováveis sobretudo com o aproveitamento dos recursos hídricos. 

 

AMEAÇAS 

 Baixa taxa de natalidade; 

 População envelhecida a necessitar de apoio social; 

 Despovoamento do concelho; 

 Perda de atividades económicas; 

 Desemprego de longa duração e desemprego jovem; 

 Insustentabilidade económica dos sistemas de águas e saneamento; 
 Redução dos espaços hoteleiros por falta de procura; 

 Perigo de incêndios e a destruição da floresta autóctone; 

 Restrições legais à implementação de novas atividades em solo rural. 
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5 ESTRATÉGIA MUNICIPAL E CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

Manteigas encontra-se numa fase de mudança. De facto, os tradicionais sectores económicos deixaram 

de o ser. De forma geral, os problemas relacionados com as necessidades básicas foram, de resolvidos, 

mas o momento atual apresentam novos desafios e problemas. Neste sentido, a presente revisão do 

Plano, que vem definir e regrar a estratégia concelhia, é muito oportuna, integrando os novos conceitos 

de intervenção e de gestão no desenvolvimento do território, implícitos nas novas estratégias nacionais, 

planos sectoriais e na alteração legislativa que decorreu desde 1993. Há que procurar por isso, novo 

panorama estratégico de desenvolvimento do território. 

Importou assim colocar novas questões, cujas respostas estão na base da estratégia a seguir ao longo 

de todo o período de vigência deste PDM: Como ser suficientemente atrativo/competitivo para 

conseguir fixar e atrair população? Como potenciar um setor turístico singular, tornando-se um setor de 

suporte da economia municipal? Como encarar as suas acessibilidades? Como combater o abandono 

dos centros urbanos evitando promovendo a sua regeneração e estimular a reabilitação do parque 

habitacional mais antigo e com características particulares? Como combater o isolamento próprio do 

enquadramento físico na Serra da Estrela? Como aproveitar a grande capacidade de associativismo 

existente, como explorar as pequenas propriedades rurais, criando cooperativas destinadas à produção 

biológica, por exemplo? Como gerir os recursos de equipamentos existentes, para que sejam sempre e 

cada vez mais úteis e relacionados com a realidade local? Como promover para o exterior (outros 

municípios, país e estrangeiro) uma identidade específica, atrativa, competitiva e sustentável do 

município, estimulando um marketing local? 

Tendo como base estratégica o desenvolvimento sustentável do concelho promovendo a valorização do 

meio ambiente, a qualidade de vida dos habitantes e gerações futuras, a missão assenta em 5 eixos 

estruturantes: 

 Eixo 1: Desenvolver pela Inovação as Empresas e Produtos Locais e Promover o 

Empreendedorismo; 

 Eixo 2: Valorizar o Ambiente Natural, o Turismo, as Energias Renováveis e o Uso Eficiente dos 

Recursos; 

 Eixo 3: Fomentar a Indústria Sustentável e Regenerar Áreas Industriais Abandonadas; 

 Eixo 4: Promover a Equidade Social e o Emprego, a Vitalidade, a Regeneração e Inovação 

Urbana; 

 Eixo 5: Qualificar as Acessibilidades e a Mobilidade. 
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A partir da definição dos eixos estruturantes para o desenvolvimento do concelho, definiram-se os 

objetivos específicos para o PDM como instrumento regulador que importa agora reforçar: 

 Contribuir para o desenvolvimento urbano e económico do concelho; 

 Promover o desenvolvimento e programar o crescimento urbano sustentável dos aglomerados 

populacionais em equilíbrio com as redes de infraestruturas; 

 Qualificar e proteger ambientalmente o território através de regulação do sistema biofísico 

local; 

 Promover a valorização ambiental tendo em vista a preservação dos principais valores naturais 

e paisagísticos concelhios; 

 Reorganizar as infraestruturas em consonância com a realidade territorial e o desenvolvimento 

previsto; 

 Promover o desenvolvimento da gestão urbanística municipal 

Desde cedo, Manteigas tem firmado na sua governação os princípios de defesa do ambiente e do 

desenvolvimento social, tendo como base os princípios da Agenda 21 e da Conferência Aalborg+10, que 

se fundamentam na visão partilhada de um futuro sustentável. 

 

 

 

 

   

 

Figura 8| Fatores de Sustentabilidade  

A definição dos critérios de sustentabilidade no PDM basea-se na procura de elevados padrões de 

qualidade de vida urbana e ambiental, garantindo o crescimento económico e o necessário 

desenvolvimento social, em estreito respeito pelo património natural e pelo equilíbrio dos valores 

ambientais. Pretende-se, assim, em consonância com as orientações da Comunidade Europeia, um 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Importa ainda relacionar o potencial turístico com o Eixo de Competitividade previsto na proposta de 

PROT Centro para os núcleos urbanos do interior. Manteigas está considerada no eixo interior Guarda 

Covilhã - Castelo Branco – capacidade de criação de conhecimento/potencial de relacionamento 

transfronteiriço. O PROT Centro incorpora a estratégia definida para o pólo turístico da Serra da Estrela, 

enquanto destino de montanha de referência do país.  
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Assumindo o turismo como um dos motores de desenvolvimento do município, há que defender a sua 

qualidade, a sua singularidade/excecionalidade e a sua relação com os valores naturais presentes. 

Todos os outros sectores económicos, educacionais, de habitação e de acessibilidades podem evoluir 

através desse mote, mas terão de o fazer apostando nas particularidades existentes. Na era da 

globalização, é a exceção que se evidencia cada vez mais e que poderá constituir a oportunidade de 

reverter o decréscimo populacional, económico e, de certa forma, cultural. 

De acordo com os estudos efetuados e tendo em conta a conjuntura nacional, o desenvolvimento 

económico do município de Manteigas deverá ser sustentada em dois pilares fundamentais. 

 Turismo - natureza, montanha, saúde;  

 Património natural, cultural e paisagístico com enfoque especial para a água / termalismo / 

bem-estar.  

Importa conservar e valorizar a biodiversidade, a atividade florestal e os produtos endógenos e todos os 

valores naturais, ambientais e culturais e simultaneamente criar condições e infraestruturas que não os 

ponham em causa. Vão nesse sentido o Plano Estratégico da Comunidade Intermunicipal das Beiras e 

Serra da Estrela - o Plano Estratégico para o Turismo da Serra da Estrela e o Plano Estratégico da 

Comunidade de trabalho BINSAL- Beira Interior Norte e Salamanca. 

6 SISTEMAS DE SALVAGUARDA 

No âmbito das propostas de ordenamento e do desenvolvimento do concelho para os próximos anos, os 

sistemas de salvaguarda propostos tendem não só a ser encarados como sistemas de proteção dos 

valores ambientais, naturais, paisagísticos e culturais, como também por sistemas dinâmicos capazes de 

promover atividades de valorização socioeconómica. Assim, pretende-se que os sistemas de 

salvaguarda extravasem o seu próprio conceito e se interrelacionem, promovendo o seu património 

natural, paisagístico e cultural. Com esta preocupação reforça-se a ideia que “Arquitetura e uma 

Paisagem de qualidade representam ainda um fator potenciador de crescimento económico e de 

desenvolvimento na medida em que contribuem para a atratividade das cidades e das regiões, 

alavancando a sua capacidade de atrair pessoas, atividades e investimento, com especial enfoque para 

a indústria do turismo”. 11 

O sistema de salvaguarda é composto pelo sistema ambiental e pelo sistema patrimonial. 

                                                
11 Politica Nacional de Arquitetura e Paisagem, discussão pública, setembro2014 
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6.1 SISTEMA AMBIENTAL 

O sistema ambiental é composto pela estrutura ecológica municipal, pelas zonas inundáveis e pelo 

zonamento acústico. 

6.1.1 ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Para a definição da Estrutura Ecológica Municipal (EEM) importa considerar a estrutura ecológica da 

região em que o concelho se insere de modo a promover a continuidade ecológica. 

A estrutura ecológica regional, prevista na proposta de PROT Centro, prevê a manutenção da 

biodiversidade característica da região assim como dos processos ecológicos fundamentais para a 

integridade dos ecossistemas sensíveis, tendo por base o conjunto de áreas sensíveis do ponto de vista 

da conservação da natureza e biodiversidade 12. Aquela porposta: 

1 - Áreas classificadas: 

- Zonas de Proteção Especial (ZPE); 

- Sítios Rede Natura 2000; 

- Sítios da Convenção de RAMSAR; 

- Zonas Importantes para a Avifauna (IBA); 

- Reservas biogenéticas de áreas diplomadas (Conselho da Europa). 

2 - Corredores ecológicos 

3 - Outras áreas sensíveis: 

- Formações florestais de folhosas autóctones - Vegetação esclerofítica; 

- Zonas húmidas (Estuários, Lagunas litorais, Pauis, Salinas e Sapais); 

- Sistemas dunares. 

 

Figura 9| proposta de Estrutura Ecológica da região Centro (proposta de PROT Centro). 

                                                
12In “PROT Centro, Diagnóstico e contributos para uma visão estratégica territorializada da região Centro”, Vol II, pg. 28. 
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No que se refere aos espaços florestais de proteção, o PROF BIN classifica o concelho com alguma 

importância ao nível da potencialidade para as azinheiras e carvalhos, sendo estas áreas consideradas 

na definição da EEM (Souto do concelho). 

O PDM, como instrumento de planeamento territorial que estabelece a estrutura espacial do território 

municipal e a classificação do solo, constitui o instrumento de ordenamento que permite gerir de uma 

forma global e integrada os recursos naturais do concelho.  

No âmbito da revisão do PDM, e dadas as alterações introduzidas neste domínio pelo Decreto-Lei 

n.º380/99, de 22 de setembro, pela redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º46/2009, de 20 de 

fevereiro, em especial os seus artigos 14º, 70º e 73º, e pela Portaria n.º138/2005, de 2 de fevereiro, 

com relevância no artigo 1º, alínea d), torna-se indispensável a delimitação da EEM. Esta deverá ter 

subjacente o conceito de “Continuum Naturale”, sistema contínuo de ocorrências naturais que 

constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético, contribuindo para o 

equilíbrio e estabilidade do território, com vista a estabelecer uma rede de proteção e valorização 

ambiental que permita, por um lado, incentivar as potencialidades e, por outro, estabelecer restrições 

de usos em locais sensíveis do território concelhio, através da definição de estruturas permanentes que 

assegurem a ligação e articulação entre o normal funcionamento dos ecossistemas naturais e o espaço 

construído. Constitui, por isso, o suporte físico necessário ao correto funcionamento dos processos 

naturais e da sustentabilidade da paisagem concelhia, nomeadamente no que diz respeito à circulação 

da água, ar, fauna terrestre e aquática, flora, entre outros aspetos, bem como servir de suporte a uma 

rede de percursos pedonais, bicicletas, equipamentos, zonas de estadia e recreio, etc. 

A EEM formaliza a Rede de Proteção e Valorização Ambiental como instrumento de planeamento 

territorial. Esta rede integra os seguintes elementos no concelho de Manteigas: 

Elementos fundamentais - constituem o suporte dos sistemas ecológicos e são constituídos por: 

 Áreas ecologicamente sensíveis - as áreas de proteção parcial de tipo I, II e III 

definidas no POPNSE e que correspondem aos Espaços Naturais de nível I e II e parte 

do espaço de recreio ambiental no que corresponde ao troço superior do Vale do 

Zêzere. Estas áreas integram as áreas classificadas (conforme refere a proposta de 

PROT Centro); 

 Corredor ecológico definido no PROF BIN; 

 Áreas florestais de maior valor de conservação - Souto do Concelho, Florestas 

mediterrâneas de Taxus bacata, Formações herbáceas de Nardus e Floresta 

mediterrânea Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

 Áreas afetas à Reserva Ecológica Nacional; 
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 Áreas afetas à Reserva Agrícola Nacional. 

Elementos complementares - elementos naturais ou edificados que pela sua singularidade e 

enquadramento paisagístico devem integrar a estrutura ecológica: 

 Espaços verdes de enquadramento e proteção (solo urbano); 

 Turfeiras de altitude; 

 Arvoredos de interesse público; 

 Geomonumentos. 

A delimitação da estrutura ecológica é apresentada em duas cartas: na planta de ordenamento e na 

planta da estrutura ecológica municipal. A EEM em solo urbano, assume a classificação espaços verdes 

de enquadramento e proteção e em solo rural não assume uma classificação, mas apresenta um 

conjunto de orientações específicas. 

Para além da sua função de proteção e valorização da natureza, a EEM pode servir de suporte a 

atividades de promoção da biodiversidade, que complementará a função primária da própria estrutura. 

A elevada qualidade ambiental e paisagística do concelho de Manteigas fomenta, por si só, a procura da 

prática de atividades de desporto-natureza como o pedestrianismo, o BTT, a orientação ou o parapente, 

e o desenvolvimento de intervenções que consolidem o reconhecimento dos valores naturais existentes, 

fomentando a atratividade da região, em respeito e compatibilização com a conservação da natureza e 

da biodiversidade. 

A Estrutura Ecológica Municipal deve garantir as seguintes funções: 

 A proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior valor para a conservação da 

fauna, da flora e dos habitats; 

 A proteção dos solos e do regime hidrológico através da preservação dos corredores ecológicos 

e das respetivas linhas de água; 

 Assegurar que na EEM seja dada preferência aos usos ou ações de restabelecimento do 

equilíbrio ecológico que favoreçam a funcionalidade dos corredores ribeirinhos, prevenção do 

risco de cheias e valorização paisagística no caso de áreas degradadas; 

 Garantir um modelo territorial de desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida 

das populações. 

Nas áreas da EEM deve-se atender o seguinte: 

 Preservação dos elementos da paisagem, designadamente: estruturas tradicionais associadas à 

atividade agrícola (como eiras, poços, tanques, picotas, noras, moinhos ou muros de pedra), 
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sebes de compartimentação da paisagem, preservação da galeria ripícola dos cursos de água, 

que em caso de degradação deve ser recuperada com elenco da flora autóctone; 

 Nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de galerias ripícolas e margens naturais dos planos 

de água, as únicas construções permitidas são as que se relacionam diretamente com as 

atividades de apoio à utilização das albufeiras; 

 As atividades pastoris e florestais devem desenvolver-se de forma sustentável, evitando a 

destruição das estruturas de compartimentação da paisagem, assegurando a continuidade dos 

processos ecológicos; 

 Nas áreas integradas no Corredor Ecológico definido no Plano Regional de Ordenamento 

Florestal, aplicam-se as normas consideradas para as funções de proteção e de conservação, 

nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica e a subfunção da conservação de 

recursos genéticos, de acordo com o disposto no diploma legal que regulamenta o referido 

Plano. 

6.1.2 ZONAS INUNDÁVEIS  

As zonas inundáveis correspondem a áreas excluídas da REN, na tipologia de zonas ameaçadas por 

cheias coincidentes com o solo urbano. Pelo seu elevado risco e sendo espaços urbanos, estas zonas 

constituem espaços sensíveis, devido às alterações induzidas nas condições de drenagem natural, 

sendo alvo de restrições na sua construção minimizando os efeitos das cheias através de normas 

específicas para a edificação, sistemas de proteção e de drenagem e medidas para a manutenção e 

recuperação de permeabilidade dos solos. 

Foram identificadas e delimitadas nos aglomerados urbanos de Manteigas e de Sameiro, conforme 

disposto na planta de ordenamento, e correspondem a áreas adjacentes ao rio Zêzere. 

Igual preocupação deverá haver, no aglomerado rural do Cabecinho, quando coincidente com o 

ecossistema - zonas ameaçadas por cheias. 

6.1.3 CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR) estabelece que a política de ordenamento do território e 

urbanismo deve assegurar a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos 

usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas, e 

consequentemente deve definir delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e mistas. 

Da leitura do mapa de ruído do concelho de Manteigas conclui-se que apesar da grande maioria da área 

do concelho apresentar níveis de ruído ambiente exterior, que cumpre o valor regulamentar 

estabelecido para zonas sensíveis (Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A)), existem áreas onde os níveis de 
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ruído ambiente exterior são mais elevados. Nas áreas contiguas aos principais eixos rodoviários do 

Concelho os valores obtidos excedem os valores legislados para zonas sensíveis sendo, contudo, 

cumpridos os valores para zonas mistas (Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)).13 

Tendo em consideração que as áreas sensíveis são, por definição, as áreas definidas no “plano 

municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 

de comércio e de serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno”, e tendo em conta a multifuncionalidade promovida pela revisão do 

PDM, optou-se por não delimitar zonas sensíveis, já que não se enquadram na estratégia de 

desenvolvimento do concelho e na situação funcional atual. 

As áreas pertencentes aos perímetros urbanos foram classificadas como zonas mistas por se 

encontrarem, de acordo com o regulamento do PDM, afetas a outros usos, existentes e previstos, para 

além dos permitidos para as zonas sensíveis. 

Da análise do ruído ambiente exterior nas zonas de indústrias não foi detectada incompatibilidade com 

a função habitacional envolvente, não excedendo os indicadores para zonas mistas e verificando-se que 

o período de maior ruído é o diurno, que correspondendo ao horário de laboração das fábricas. 

A definição das zonas mistas teve em consideração todo o estudo desenvolvido no mapa de ruído do 

concelho, não esquecendo as preexistências e a promoção da multifuncionalidade, características dos 

espaços urbanos existentes como fatores fundamentais para a promoção da segurança e da vivência 

urbana.  

A restante área do Concelho, afeta ao solo rural, não é classificada, ficando equiparada em função dos 

usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 

correspondestes valores limite de Lden e Ln fixados no RGR. 

6.2 SISTEMA PATRIMONIAL 

A valorização da identidade e da memória do lugar reflete-se não só no sector cultural, como também 

no do turismo e da economia. O conhecimento desta realidade envolve um ordenamento do território 

que garanta medidas de intervenção e/ou proteção mais coerentes e capazes de conferir novas 

dinâmicas assim como uma maior projeção do concelho, com base na história local, por isso a 

necessidade de definir um sistema patrimonial que identifique e salvaguarde os valores culturais do 

concelho. 

                                                
13Adaptação dos mapas de ruído do concelho de Manteigas, Hidroprojeto, julho de 2010 
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Desta forma pretende-se a valorização dos elementos patrimoniais identificados e a salvaguarda de 

outros potenciais valores, classificados ou não, reforçando os elementos vernaculares que conferem ao 

território uma identidade única. Paralelamente o património imaterial será também valorizado, através 

do seu reconhecimento, divulgação e preocupação da transmissão de geração em geração, garantindo 

a perpetuação daqueles. A estratégia patrimonial não poderá desligar-se da componente turística bem 

como do processo de requalificação urbana. 

Assim, o sistema patrimonial de Manteigas integra o património cultural e natural, sendo constituído 

por: 

a) Património arquitetónico; 

b) Património arqueológico; 

c) Património natural e paisagístico: turfeiras de altitude, arvoredo de interesse público e 

geomonumentos. 

Em relação ao Património arquitetónico, apenas se referencia um elemento, localizado no aglomerado 

de Manteigas e que corresponde ao património classificado. 

Imóvel de Interesse público 

Solar “Casa das Obras”  

(Decreto n.º 28/82, de 26 de fevereiro) 

 

Figura 10| Património classificado  

No que se refere ao Património Arqueológico, conhecem-se algumas referências a sítios ou achados 

arqueológicos, a maioria do período romano, sendo que apenas cinco sítios estão georreferenciados e 

identificados na Planta de Ordenamento. Assim, no território municipal existem onze sítios 

arqueológicos conhecidos, 6 de georfenciação desconhecida: 

Georefenciação conhecida 
(Planta de Ordenamento) 

Georefenciação desconhecida 

Castro do Fragal dos Mouros (CNS 26621) Manteigas I (CNS 5048) 

Várzea do Castro (CNS 12461) Campo Romão (CNS 7619) 

Figueira Brava (CNS 7620) Manteigas II (CNS 7621) 

Vale de Amoreira (CNS 16847) Alardo (CNS 7622) 

Quinta do Cabecinho (CNS 21950) Serro dos Cavaleiros (CNS 7625) 

 Frágua da Batalha (CNS 26620) 

Paralelamente ao inventário arqueológico e com uma importância singular que acompanha todo o 

Património Natural, surgem também como elementos arqueológicos importantes as turfeiras de 
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altitude, nos domínios da ecologia histórica da paisagem, paleoecologia e arqueobotânica14. O concelho 

de Manteigas é rico em registos vegetais do “Território antigo”, com especial destaque para as turfeiras 

que constituem por si só os “arquivos naturais da memória ecológica” e das recentes descobertas, em 

1997, junto à albufeira do Vale do Rossim.  

As turfeiras, à semelhança das lagoas, assemelham-se a uma câmara fotográfica do tempo e do 

espaço, pela existência de uma película que arquiva os vários registos. Esta película incorpora milhões 

de partículas provenientes da paisagem envolvente – grãos de pólen, sementes macrorrestos vegetais, 

estruturas de algas e fungos, restos de invertebrados, poeiras minerais aéreas ou hidro-transportadas. 

As turfeiras de altitude da Serra da Estrela estão identificadas e georreferenciadas (anexo – património 

arqueológico do concelho de Manteigas) da Diretiva Habitats – Anexo B-I do DL n.º 49/2005 como: 

Turfeiras altas, turfeiras baixas e pântanos 7140 – Turfeiras Altimontanas ou de transição e turfeiras ondulantes 

O arvoredo de interesse público corresponde aos 14 exemplares de Carvalho negral existente na 

envolvente da Capela de São Lourenço. 

Freguesia/Lugar Manteigas (Santa Maria) Envolvência da Capela de S. Lourenço  

Nº Processo KNJ3/023 

Nome Científico Quercus pyrenaica  W. 

Nome Vulgar carvalho-negral ou pardo-das-beiras (14 exemplares) 

Classificação D.R. nº 154 II Série de 06/07/1995 

Idade 400 

Figura 11| Arvoredo de interesse público (fonte: ICNF, Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público (RNAIP)) 

Os geomonumentos foram selecionados do guia do Parque Natural da Serra da Estrela15 e constituem 

elementos que pelo seu valor ecológico e paisagístico devem, para além de integrar a EEM, ser 

considerados como património natural e paisagístico. 

Ref.ª Identificação/descrição 

1 Poio do Judeu (miradouro) – nome dado ao bloco com cerca de 150m3 da moreia lateral direita do 

rio Zêzere; 

2 Cântaro Magro - monólito de forma troncocónica com uma altura de cerca de 300m desde a sua base, 

que atinge no ponto mais elevado a altitude de 1928m, no sopé do cântaro nasce o Rio Zêzere. Visível 

de muitos pontos da Serra da Estrela;  

                                                
14 J.E. Mateus, P.F.Queiroz, W.V. Leeuwaarden, O laboratório de Paleocologia e Arqueobotanica – Uma visita guida aos seus 
programas, linhas de trabalho e perspetivas  
15 Guia Geológico e Geomorfológico do Parque Natural da Serra da Estrela, Ferreira N., Vieira G., Instituto da Conservação da 
Natureza; Instituto Geológico e Mineiro, Lisboa, 1999 
 

http://www.icnf.pt/portal/florestas/ArvoresFicha?Processo=KNJ3/023&Concelho=&Freguesia=&Distrito=
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Ref.ª Identificação/descrição 

3 Covão Cimeiro – anfiteatro (circo glaciário) de paredes abruptas, com desníveis que chegam a atingir 

os 300m;  Neste local podem observar-se também aspetos típicos da paisagem glaciária como: ferrolho 

glaciário e covão. O ferrolho glaciário corresponde a uma saliência rochosa que limita, a jusante, o 

fundo do circo. Atualmente estes locais funcionam como de acumulação de materiais finos promovendo 

a origem ao desenvolvimento de turfeiras, que permitem um estudo palinológico e a obtenção de 

conhecimentos acerca das características da vegetação da Serra da Estrela. 

4 Covão d’Ametade - depressão de origem glaciar é possível observar uma perspetiva sobre os cântaros 

(a 200m do Covão Cimeiro) “atapetado” por arrelvados higrófilos que introduzem um toque suave. 

5 Lagoa seca - lagoa colmatada ampla portela de declive suave que faz o contacto com o vale do Zêzere 

e Ribeira de Beijames. Na área a Poente da portela observa-se uma acumulação linear de blocos - 

moreias laterais - depositadas pelo glaciar do Zêzere. 

6 Poço do Inferno - cascata de água com cerca de 10m que rasga a rocha granítica; 

7 Seixo branco – pequeno afloramento de quartzo róseo proveniente do filão que ocorre no granito;  

8 Capela de São Sebastião – o corte da estrada permite observar um depósito de vertente 

estratificado;  

9 Manteigas (campo de futebol) – terraço de depósito torrencial proveniente da acumulação em 

forma de leque dos sedimentos desagregados a montante; 

10 Falha de Vilariça-Manteigas - facilmente identificada através da presença de um granito muito 

alterado com aspeto arenoso, designado vulgarmente por saibro, aparece ao longo de um alinhamento 

aproximadamente NNE-SSW na encosta da Pedrice. Corresponde também ao Vale do Zêzere e ao Vale 

da Alforfa, pondo em evidência a presença de uma falha à escala regional. Prolonga-se por cerca de 250 

km desde Puebla de Sanabria, Espanha até à Sertã. Trata-se, de uma falha ativa, registando-se 

regularmente indícios de atividade sísmica originando a ocorrência de inúmeras nascentes termais em 

toda a sua extensão. 

11 Covão da Ponte – encontra-se no limite do concelho a Norte afloramento rochoso essencialmente de 

xisto que apresenta intercalações de xistos e grauvaques em bancadas; 

12 Corredor dos Mouros – afloramentos constituídos por conglomerados. 

13 Espinhaço de Cão - moreia lateral, na margem esquerda do vale do Zêzere, é uma crista onde houve 

acumulação de blocos bastante heterométricos, e que corresponde a uma fase de recessão do glaciar. 

14  Penhas Douradas – área onde se observa a Penha Rasa e Penha Ângela. 

15 Miradouro de Carvalhais – Panorama cascalheiras de Crioclastia, estrada do poço do inferno 

Figura 12| Identificação dos geomonumentos (fonte: Guia Geológico e Geomorfológico do Parque Natural da Serra da Estrela) 

Assim, a proposta de revisão do PDM contempla a premissa de valorizar os recursos patrimoniais 

existentes, concretizando-se da seguinte forma: 

 Sistematização da informação e das regras que podem sustentar o enquadramento estratégico 

da política municipal de salvaguarda do património cultural. 
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 As fichas do património apresentadas nos estudos de caracterização referentes ao património 

arquitetónico e arqueológico do município, deverão constituir uma base de dados que 

sistematize a informação disponível sobre esses elementos e que seja atualizada sempre que 

necessário, constituindo assim uma base informativa, permitindo contextualizar qualquer 

abordagem sobre o património cultural de Manteigas. 

 Valorizar a cultura local - Património imaterial - e contribuir para a preservação de saberes e 

vivências tradicionais, nomeadamente com expressão ao nível da gastronomia e do artesanato. 

7 QUALIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO  

A classificação do solo é definida nos planos municipais de ordenamento do território, segundo as 

regras definidas em toda a legislação aplicável e pelo Decreto Regulamentar n.º11/2009, de 29 de 

maio. O PDM93 classifica o território municipal em 87% solo rural e 13% de solo urbano.16 Considera 

apenas a Vila de Manteigas e a Aldeia de Sameiro como urbano, não considerando Vale de Amoreira e o 

Cabecinho, pois estavam integrados no PDM da Guarda. Neste instrumento, estes aglomerados eram 

considerados como pequenos aglomerados em solo rural. 

Para resolver os problemas detetados no concelho, as carências sentidas e as incongruências 

verificadas (cartográficas, físicas, etc.) é necessário recorrer à reclassificação do solo, de acordo com o 

n.º4 do art.4º, art.7º e art.8º do diploma atrás referido. 

A revisão do PDM prevê ajustes na reclassificação do solo, ora seja para solo urbano, ora seja para solo 

rural, prevendo uma alteração na ordem de 10%, ficando 77% classificado como solo rural e 23% 

como solo urbano. O sistema urbano municipal prevê algumas mudanças não só na própria 

redelimitação dos perímetros urbanos, mas também na sua hierarquia, uma vez que se inclui Vale de 

Amoreira no sistema urbano. O lugar denominado como Cabecinho surge como aglomerado rural. Toda 

esta alteração é justificada no capítulo da caracterização do concelho e definição do sistema urbano.  

Também o solo rural é sujeito a alterações, não só pela reclassificação em algumas áreas como 

também na definição das classes de espaço e na sua compatibilização com os instrumentos de gestão 

territorial (IGT) de hierarquia superior, nomeadamente a proposta de PROT Centro e o PROF BIN.  

Relembre-se que o PDM93 remete todos os espaços não urbanos para o Plano de Ordenamento do 

PNSE, esquecendo as especificidades do concelho. Para colmatar esta falha, a classificação proposta na 

revisão do PDM para o solo rural respeita as diretivas do POPNSE, compatibilizando o regime de usos e 

de edificabilidade.  

                                                
16 Calculo efetuado com base no novo limite do concelho que integra a freguesia de Vale de Amoreira.  
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Independentemente da classificação do solo e da sua regulamentação é necessário realçar que, para 

requalificar e salvaguardar o solo, importa definir políticas mais incentivadoras do que restritivas, 

combatendo o despovoamento e o abandono das terras.  

Assim, a Revisão do PDM propõe um conjunto de classes de espaço, em função da classificação do solo 

e da sua aptidão física e socioeconómica, reorganizadas conforme o quadro abaixo apresentado, e de 

acordo com as diretivas da proposta de PROT Centro, do POPNSE e da legislação aplicável. 

Classificação Qualificação 

Classes Categoria Subcategorias 

Solo rural 

 

Espaços naturais 

 

Área natural - nível 1 

Área Natural - Nível 2 

Área Natural - Nível 3 

Espaços agrícolas ou Florestais Espaço Florestal  

Espaço Agrícola: 

    Área Agrícola - nível 1 

    Área Agrícola - nível 2 

    Área Agrícola - nível 3 

Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal 

Espaço afeto a atividades industriais 

 Espaço de ocupação turística 

Aglomerado Rural 

Solo urbano Solo urbanizado Espaço central 

Espaço Residencial 

Espaço de Baixa Densidade 

Espaço de Atividades Económicas 

Espaço de Uso Especial 

Espaço Verde de Enquadramento e Proteção 

Solo urbanizável Espaço central 

Espaço Residencial 

Espaço Urbano de Baixa Densidade 

Espaço de Atividades Económicas 

Espaço de Uso Especial 

 

Figura 13| Classificação e qualificação do solo proposto de acordo com o art.13º e seguintes do DL n.º11/2009,de 29 de Maio. 
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Figura 14| Solo urbano e solo rural - PDM93 e proposta de revisão do PDM  

8 ESTRATÉGIAS DE LOCALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Com a rápida evolução das economias e tecnologias, o grau de incerteza é muito elevado, devendo 

assim ser elaborado um instrumento de gestão territorial dinâmico capaz de se adaptar à procura 

imprevisível dos investidores e às rápidas mudanças desta era. Ou seja, o ordenamento do território é 

desenhado de acordo com as necessidades. A instabilidade da economia nacional e europeia pode fazer 

variar, negativa ou positivamente, a procura de terrenos para a instalação de atividades económicas, 

sendo para isso necessário ter capacidade de resposta. Pretende-se então criar um instrumento que 

não seja necessário alterar ou suspender cada vez que exista uma nova alteração/estratégia sectorial 

para o concelho. Simultaneamente, o regulamento proposto pretende ser suficientemente rigoroso para 

uma eficaz defesa ambiental do território e suficientemente flexível para poder vir a englobar novos 

projetos, de modo a contribuir para um desenvolvimento sustentável. 

A estratégia para as atividades económicas do concelho assenta, essencialmente, no princípio de 

melhorar as atuais condições de vida e tornar o concelho mais atraente numa ótica socioeconómica. Os 

critérios de sustentabilidade do concelho definiram o turismo e o património natural e paisagístico como 

principais focos de desenvolvimento económico. Pretende-se a requalificação das áreas industriais 

previstas no PDM93, que foram repensadas de forma a adequar-se não só às necessidades atuais como 

à própria morfologia e acessibilidades do território, sendo identificadas como espaços de atividades 

económicas. 
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Na definição do sistema urbano e de acordo com as intenções do município e estudos realizados no 

âmbito da revisão do PDM, foram tidas em conta as necessidades, afetando um conjunto de áreas 

específicas para a implementação de atividades económicas. Considera-se como atividades económicas 

todas as atividades industriais, turísticas, comerciais e serviços. Em termos de localização, a estratégia 

difere para o solo rural e para o solo urbano: 

 Solo Rural Solo Urbano  

Atividades 

industriais 

Sem classe de espaço própria, sendo possível em 

qualquer classe desde que ligadas às atividades 
agroflorestais, com exceção das áreas naturais de 
nível 1 e 2 

Localizadas em zonas próprias – Espaço de 

atividades económicas ou, se forem 
compatíveis, poderão localizar-se nas zonas 
residenciais e centrais. 

Atividades 
turísticas 

Espaço de ocupação turística – Relva da Reboleira 
Vale de Amoreira, Covão da Ametade e Covão da 
Ponte 

Em todas as classes de espaço desde que 
obtenham o titulo de Turismo de Natureza. 

Possível em qualquer classe de espaço, 
excepto em espaço urbano de baixa 
densidade e espaços verdes de 
enquadramento e proteção 

Comércio e 
serviços 

Possível em área agrícola de nível 3 ou florestal, 
se associada ao setor, e também no aglomerado 
rural. 

Possível em qualquer classe de espaço. 

Figura 15| Usos permitidos no solo urbano e rural  

9 ESTRATÉGIAS PARA O ESPAÇO RURAL 

O solo rural ocupa quase a totalidade do território municipal de Manteigas, sendo bastante evidente a 

relevância das estratégias que se propõem para estas áreas, que terão grande ênfase nos espaços 

naturais. Estes ocupam cerca de dois terços do solo rural. 

Pretende-se que essas estratégias visem, sobretudo, a promoção de todo o espaço rural, 

salvaguardando sempre os seus recursos e património naturais, reinterpretando os seus potenciais, 

promovendo a implementação de atividades económicas (investidores locais e externos) que dinamizem 

o sector agroflorestal e o redescubram, de forma a combater a sua possível degradação e abandono. 

 Medidas propostas no âmbito da revisão do PDM: 

 Um ordenamento do território coerente e adaptado às novas necessidades; 

 Redelimitação dos perímetros urbanos de Manteigas e Sameiro, proposta de perímetro urbano 

para Vale de Amoreira e proposta de delimitação de Cabecinho como aglomerado rural; 

 Definição de uma classe de espaço rural específica, para os usos múltiplos agrícolas e florestais; 

 Redefinição/redelimitação das classes florestais e agrícolas de acordo com o PROF BIN, POPNSE 

e aptidão dos solos; 
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 Apoio à diversificação para atividades económicas complementares à agricultura e floresta, 

permitindo que os empreendimentos turísticos (tipologia de turismo da natureza) se instalem 

em solo rural; 

 Articulação das diretivas do POPNSE com os objetivos específicos, valorizando e potenciado o 

conceito de património natural; 

 Conservação da Natureza atendendo às diretivas do POPNSE e Rede Natura. 

9.1 AMBIENTE E PAISAGEM 

A paisagem é encarada de forma holística, em que os processos humanos e naturais se fundem. A 

paisagem da serra apresenta uma influência profunda do homem. Oferece um mosaico diversificado e 

complexo em que o homem, embora de forma extensiva, explora para a sua sobrevivência. Essa 

ocupação levou à alteração da maior parte das comunidades vegetais originais, no entanto, promoveu o 

aparecimento de outras comunidades de elevado valor florístico e faunístico, graças ao seu modo de 

exploração extensivo.  

A existência de importantes valores biológicos, geológicos e paisagísticos tem sido reconhecido a nível 

nacional e internacional, evidenciados com a constituição do Parque Natural da Serra da Estrela em 

1976. A conservação da natureza passou a ter uma importância fulcral na região, por todo o seu 

património natural e pela manutenção da biodiversidade. 

A definição dos espaços naturais no PDM vão ao encontro das diretivas do POPNSE e, no que se refere 

às áreas de proteção parcial, tem como objetivo: 

 A manutenção das espécies e dos habitas naturais e o funcionamento dos ecossistemas; 

 A preservação das formações geológicas e dos valores paisagísticos. 

As áreas prioritárias de valorização ambiental definidas no POPNSE e inseridas nos espaços naturais 

delimitados na Planta de Ordenamento serão objeto de estudo de maior detalhe de modo a valorizar o 

recreio ambiental, com vocação para usufruição da população, tendo como objetivo a integração das 

ações humanas na conservação da natureza 

A delimitação e subdivisão desta categoria de espaço é a representada no quadro e cartograma 

seguintes: 
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Categoria de espaço Descrição 

Espaço Natural Os solos integrados em espaço natural Integram as áreas de 

proteção parcial I, II e III do POPNSE, subdivididos em 3 níveis 

consoante o seu nível de proteção.  

Assim tem-se: 

 Área natural de nível 1 – corresponde a áreas naturais em 

espaços de proteção parcial I; 

 Área natural de nível 2 – corresponde a áreas agrícolas em 

espaços de proteção parcial II; 

 Área natural de nível 3 – corresponde a áreas agrícolas em 

espaços de proteção parcial III; 

  

Figura 16| Espaço natural proposto 
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9.2 SETOR AGRÍCOLA 

“Para precisar o conceito de espaço rural parece essencial contrapor-lhe o 

conceito de espaço urbano. Tradicionalmente complementares, arriscamos 

afirmar que o rural e o urbano se encontram hoje em posição de confronto.”17 

Em Manteigas, assim como no contexto nacional, o setor agrícola tem vindo a sofrer um progressivo 

abandono. As novas estratégias e políticas nacionais/comunitárias têm vindo a tentar transformar esse 

cenário e a redescobrir uma forma de valorizar, salvaguardar e desenvolver este sector, na ótica de 

uma certa atualização face aos conceitos de sustentabilidade, inovação e competitividade.  

Valorizar a base económica rural poderá também passar por melhorias da produção agrícola, 

promovendo a associação de agricultores, facilitando a aposta na qualidade, recurso a novas formas de 

produção e mesmo em produtos únicos.  

O Plano Nacional de Desenvolvimento Rural (PNDR) apresenta um conjunto de orientações específicas 

em matéria de ordenamento em espaço rural, para as quais a revisão do PDM converge e que tenta 

criar medidas para atingir esses objetivos: 

 Objetivos do PNDR com impacto no 
PDM 

Objetivos estratégicos da revisão do PDM com impacto 
no desenvolvimento Rural18 

Correto ordenamento 
do espaço rural e 
gestão sustentável dos 
recursos naturais 

Melhoria da 
qualidade de vida e 
diversificação da 
economia nas zonas 
rurais 

Desenvolver pela Inovação as Empresas e Produtos Locais e 

Promover o Empreendedorismo 
 x 

Valorizar o Ambiente Natural, o Turismo, as Energias 

Renováveis e o Uso Eficiente dos Recursos 
x  

Fomentar a Indústria Sustentável e Regenerar Áreas Industriais 

Abandonadas 
x  

Promover a Equidade Social e o Emprego, a Vitalidade, a 

Regeneração e Inovação Urbana 
  

Qualificar as Acessibilidades e a Mobilidade x  

Figura 17| Convergência de eixos estratégicos – PDM e PNDR  

A proposta de ordenamento para o concelho em matéria de espaços agrícolas visa a preservação da 

capacidade produtiva do solo e a sua manutenção, perspetivando não só a rentabilidade económica da 

produção, assim como as pequenas produções associadas à subsistência e agricultura tradicional. 

Pretende-se assim a defesa e a estabilização dos espaços agrícolas ou agroflorestais ao mesmo tempo 

que se articula com a possibilidade de construção de infraestruturas de apoio. 

                                                
17 PAIS, Carina e GOMES, Bruno, O Espaço Rural no âmbito das Políticas de Desenvolvimento – O Caso do Pinhal Interior, 
Comunicação apresentada no VII CIER – Cultura, Inovação e Território, Coimbra, Out.2008. 
18 De acordo com o disposto no relatório dos fatores críticos no âmbito da avaliação ambiental estratégica da Revisão do PDM, 
CMM e GeoAtributo, Abril 2009. 
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Em síntese, é proposto o Espaço Agrícola promovendo a atividade agrícola como atividade principal e 

definindo os usos compatíveis. Este espaço resulta da conjugação das áreas cuja ocupação do solo é 

agrícola, de acordo com o Carta de Ocupação do Solo de 2007 (COS 2007), com as áreas de Reserva 

Agrícola Nacional e Áreas de Aproveitamento Hidroagrícola, excluíndo áreas residuais localizadas 

sobretudo nas proximidades dos aglomerados. As áres agrícolas que estvam inseridas em espaço de 

protecção parcial II e III, por terem um regime de protecção maior ficram inseridas em areas agrícolas 

de nivel I e II, respetivamente, não perdendo no entanto a sua vocação de solos agrícolas. 

Propõem-se ainda os Espaços de Usos Múltiplos Agrícola e Florestal, que compreendem os terrenos 

ocupados predominantemente por sistemas agrosilvopastoris, agrícolas e silvícolas com atividades 

complementares, não sujeitas a condicionantes específicas, e também as áreas de incultos. 

A delimitação e subdivisão desta categoria de espaço é a representada no quadro e cartograma 

seguintes: 

Categoria de espaço Descrição 

Espaço agrícola  Solos integrados na RAN e áreas de aproveitamentos hidroagrícolas, subdivididos em 

3 níveis consoante o nível de proteção definido no POPNSE 

Assim tem-se: 

 Área agrícola de nível 1 – corresponde a áreas agrícolas em espaços de 

proteção parcial II; 

 Área agrícola de nível 2 – corresponde a áreas agrícolas em espaços de 

proteção parcial III; 

 Área agrícola de nível 3 – corresponde a áreas agrícolas em espaços de 

proteção complementar. 

Espaço de usos 

múltiplo agrícola e 

florestal  

Áreas de uso agrícola menos valorizadas, identificadas no COS 2007, e que não 

estejam em espaço natural e que não estejam integradas em RAN. 
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Figura 18| Espaço agrícolas proposto 

9.3 SETOR FLORESTAL 

Nos últimos anos, as políticas nacionais têm favorecido a floresta, valorizando-a, quer pela manutenção 

das florestas de qualidade, quer pela reflorestação de áreas degradas ou ardidas. 

A floresta em Manteigas cumpre funções de proteção, conservação de habitats, silvo-pastorícia, caça e 

pesca, paisagem, turismo e recreio. O desequilíbrio do ecossistema florestal pode significar a erosão 

dos solos e diminuição da qualidade da água. No Concelho predominam os povoamentos puros de 

Pinheiro-bravo ocupando uma área de 3.580ha.19 Esta área corresponde a quase 30% da área do 

concelho o que representa um grande risco, em caso de incêndio, relativamente à propagação das 

chamas, bem como a perda de solo após a passagem do fogo. Os povoamentos surgem 

maioritariamente a Norte, nas freguesias de Sameiro, Vale de Amoreira e Norte da freguesia de Sta. 

                                                
19 in PMDFCI 
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Maria em manchas contínuas. Ao longo das principais linhas de água, surgem áreas bem desenvolvidas 

de folhosas, de que se destacam os freixos, salgueiros e choupos.  

Com a revisão do PDM pretende-se implementar a medida de promoção das espécies autóctones, que 

passará pela substituição gradual das espécies resinosas [na ordem dos 80%], em defesa das florestas 

minimizando a perigosidade de incêndio e promovendo a regeneração das florestas. Esta medida é 

complementar ao já definido no PMDFCI, que preconiza o seguinte “As manchas de vegetação 

autóctone, a par da vegetação ripícola e dos lameiros, constituem efetivas barreiras naturais à 

propagação de incêndios. Deste modo, preconiza-se a limpeza a a condução de manchas ou núcleos de 

regeneração natural autóctone sempre que as suas características possam possibilitar a criação de 

áreas de contenção de fogos.20 

Em matéria de ordenamento é proposto o Espaço Florestal que abrange parte dos perímetros florestais, 

os povoamentos de azevinho, azinheira e carvalheira, excluído as áreas afetas a espaço natural e as 

áreas residuais localizadas sobretudo nas proximidades dos aglomerados.  

Propõe-se ainda Espaço de Usos Múltiplos Agrícola e Florestal, como já foi referido no setor agrícola. 

Classe de espaço Descrição 

Espaço florestal  Corresponde aos povoamentos de azevinho, azinheira, 

carvalheira, não incluídos nos espaços naturais. 

Espaço de usos múltiplo agrícola e 

florestal  
Inclui áreas de uso florestal menos valorizadas identificadas 

no COS 2007 e que não estão em espaço natural. 

                                                
20 In PMDFCI 
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Figura 19| Espaços florestais propostos  

Grande parte dos perímetros florestais sobrepõe-se às áreas de proteção parcial do POPNSE, que serão 

consideradas no âmbito do PDM como espaços naturais, correspondendo à zona sudoeste do concelho. 

Aqui importa promover a biodiversidade dos espaços naturais e a sua conservação, compatibilizando 

com a função de floresta subjacente. 

Segundo o PROF BIN, a floresta existente no concelho de Manteigas apresenta uma função de proteção 

muito importante ao nível de todo o município, não só pelas características qualitativas da floresta e 

suas espécies, mas também pela biodiversidade que lhe está associada. 
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Função Sem especial relevância Importante Muito importante 

Produção 100%   

Proteção   100% 

Conservação habitats flora e fauna  60% 40% 

Silvopastorícia, caça e pesca  60% 40% 

Recreio e estética da paisagem  60% 40% 

Figura 20| Função da floresta do concelho de Manteigas de acordo com o PROF BIN. (Fonte: PROF BIN). 

9.4 TURISMO 

O turismo tem sido o eixo de intervenção mais privilegiado pelas políticas e estratégias de 

desenvolvimento rural e é um dos critérios de sustentabilidade e desenvolvimento indicados para o 

concelho de Manteigas. O turismo, em toda a sua vertente de ação, foi o sector que mais beneficiou, 

nos últimos anos, dos apoios financeiros de programas comunitários, com especial incidência em 

territórios onde o investimento é menos atraente. No entanto, o investimento no turismo como política 

rural por si só não é uma medida sustentável, como se tem vindo a verificar por diversos exemplos 

implementados quer ao nível regional quer ao nível nacional. 

Em Manteigas existem, atualmente, alguns investimentos em pleno funcionamento que têm tido 

resultados positivos e que são exemplos a seguir e a melhorar. A aposta no turismo, ao nível da revisão 

do PDM, reflete-se essencialmente na definição dos espaços de vocação turística em solo rural e 

respetiva delimitação na planta de ordenamento, assim como na possibilidade de se instalarem em 

qualquer categoria de solo rural, conforme já referido em relação às atividades económicas. 

O Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) define um conjunto de objetivos estratégicos que tem 

impacto direto no ordenamento do território e que poderão ser atingidos através da revisão do PDM. O 

quadro seguinte ilustra a convergência entre os dois planos. 

  Objetivos do PENT com impacto no PDM 

Eixos Estratégicos da 
Revisão do PDM 

Crescimento 
em número 
de turistas e 
valor – mais 
nacional que 
internacional 

Aumentar as 
zonas 

pedonais, em 
particular nos 

centros 
históricos e 
regular as 

condições de 
estacionamen

to 

Fomentar 
a criação 

de 
ciclovias 

Promover a 
conservação 

dos 
monumentos 

e edifícios 

Assegurar 
boas 

condições 
de 

iluminação 
dos 

principais 
edifícios e 

das 
principais 
vias de 

circulação 

Assegurar 
boas 

condições de 
saneamento 

Reduzir a 
intervenção 
com impacto 
na paisagem 
natural ou 

urbana 

Desenvolver pela 

Inovação as Empresas e 

Produtos Locais e 

Promover o 

Empreendedorismo 

x 
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  Objetivos do PENT com impacto no PDM 

Eixos Estratégicos da 
Revisão do PDM 

Crescimento 
em número 
de turistas e 
valor – mais 
nacional que 
internacional 

Aumentar as 
zonas 

pedonais, em 
particular nos 

centros 
históricos e 
regular as 

condições de 
estacionamen

to 

Fomentar 
a criação 

de 
ciclovias 

Promover a 
conservação 

dos 
monumentos 

e edifícios 

Assegurar 
boas 

condições 
de 

iluminação 
dos 

principais 
edifícios e 

das 
principais 
vias de 

circulação 

Assegurar 
boas 

condições de 
saneamento 

Reduzir a 
intervenção 
com impacto 
na paisagem 
natural ou 

urbana 

Valorizar o Ambiente 

Natural, o Turismo, as 

Energias Renováveis e o 

Uso Eficiente dos 

Recursos 

  
x 

 
x 

 
x 

Fomentar a Indústria 

Sustentável e Regenerar 

Áreas Industriais 

Abandonadas 
   

x 
   

Promover a Equidade 

Social e o Emprego, a 

Vitalidade, a Regeneração 

e Inovação Urbana 

x x 
 

x 
 

x 
 

Qualificar as 

Acessibilidades e a 

Mobilidade  
x x 

 
x 

 
x 

Figura 21| Convergência de objetivos – PDM e PENT  

Medidas propostas na revisão do PDM: 

 Incentivos à recuperação de património; 

 Definição de zonas específicas para o desenvolvimento turístico; 

 Melhorias das redes de infraestruturas ao nível do concelho. 

 

Classe de espaço Descrição 

Espaço de Ocupação turística T1 - Vale de Amoreira – preexistências e expansão. 

T2 - Relva da Reboleira – preexistências e expansão. 

T3 – Covão da Ametade 

T4 – Covão da Ponte 
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Figura 22| Espaço de Ocupação turística 

9.5 AGLOMERADO RURAL 

O único Aglomerado Rural definido na proposta de Ordenamento refere-se ao lugar do Cabecinho na 

freguesia de Vale de Amoreira. 

O lugar do Cabecinho, pequeno aglomerado de edificações de uso habitacional e com algumas 

atividades complementares, desenvolve-se ao longo da EN232, tendo um caráter rural nas construções 

mais antigas, e as mais recentes com caráter mais urbanizado. Considerou-se fundamental formalizar 
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uma proposta de aglomerado rural, com uma delimitação com cerca de 3.8ha, que permitisse regrar a 

construção, otimizar as redes e garantir o ordenamento do território. 

 

Classe de espaço Descrição 

Aglomerado rural Cabecinho 

 

Figura 23| Aglomerado rural - Cabecinho  

10 SISTEMA URBANO MUNICIPAL 

10.1 HIERARQUIA URBANA 

O sistema urbano municipal de Manteigas é um sistema perfeitamente identificável e controlado, sendo 

a questão mais problemática a expansão do aglomerado de Manteigas, que tem crescido na coroa entre 

Noroeste e Nordeste. 

O sistema urbano do PDM93 era composto pela Vila de Manteigas e a Aldeia de Sameiro. Não incluía 

Vale de Amoreira e Cabecinho, que pertenciam ao concelho da Guarda. 

O sistema urbano municipal prevê algumas mudanças não só na própria delimitação dos perímetros 

urbanos, como na sua hierarquia, passando a incluir Vale de Amoreira no sistema urbano. O lugar de 

Cabecinho passa a ser considerado como aglomerado rural. 

O sistema urbano proposto organiza-se segundo uma hierarquia de 2 níveis e é composto por:  

 Nível I – Manteigas; 

 Nível II – Sameiro e Vale de Amoreira. 

10.2 QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) refere, no seu artigo 72º, que o solo 

urbano é “aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação, 

nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, constituindo o 

seu todo o perímetro urbano”. Nesta perspetiva, o primeiro passo na definição do solo urbano passou 
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exatamente pela identificação das áreas do concelho que, do ponto de vista das infraestruturas, das 

funções presentes no território, da densidade de população e da densidade construtiva, se apresentam 

como capazes de integrar estes solos. A análise partiu dos dois perímetros urbanos definidos no PDM93 

aos quais se agregou, em 2001, Vale de Amoreira, apesar deste não ter perímetro definido. 

A nível operativo, o solo urbano divide-se em solo urbanizado e solo urbanizável, dependendo do seu 

nível atual de ocupação (áreas consolidadas e áreas comprometidas) ou da previsão das necessidades 

futuras. Os solos urbanizados integram o tecido urbano consolidado ou em vias de consolidação, que se 

encontram infraestruturados e onde as intervenções a realizar deverão manter as características morfo-

tipológicas do tecido urbano existente. Os solos urbanizáveis, por sua vez, correspondem às áreas que, 

embora tenham uma vocação para a urbanização e edificação se apresentam ainda relativamente 

desocupadas e com níveis de infraestruturação reduzida. O processo de urbanização deve ser 

progressivo e integrado num modelo de ordenamento, valorizando a qualidade formal e funcional, 

arquitetónica e de espaço público. 

Tendo em consideração a existência de funções diferenciadas no território, efetuou-se a subdivisão do 

solo em seis categorias, com base na vocação do solo urbano, do uso dominante, padrões 

morfotipológicos e do equilíbrio ecológico do tecido urbano. 

Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º11/2009, de 29 de maio, tem-se: 

Categoria Aglomerado Descrição 

Espaço central Manteigas Corresponde às zonas consolidadas do aglomerado urbano 

caracterizadas pelas sua função de centralidade, onde a coexistência 

das funções habitação, comércio, serviços, turismo, equipamentos é, 

acentuadamente reconhecida, correspondendo ao núcleo antigo de 

Manteigas. 

Espaço residencial Manteigas 

Sameiro 

Vale de Amoreira 

Corresponde ao uso predominante habitacional, admitindo-se outros 

usos, desde que compatíveis com o uso habitacional, nomeadamente 

o comércio a retalho, restauração e bebidas, turismo, serviço e 

indústria. 

Espaço urbano de 

baixa densidade 

Manteigas Corresponde ao uso predominante habitacional, na tipologia de 

habitação unifamiliar isolada, e às infraestruturas necessárias para a 

sua função urbana, e localizados na coroa urbana de transição entre o 

solo urbano e o solo rural. 

Espaço de 

atividades 

económicas 

Manteigas 

 

Corresponde a áreas que se destinam, preferencialmente, ao 

acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de 

afetação e organização do espaço urbano. 

Espaço de uso 

especial 
Manteigas 

Sameiro 

Vale de Amoreira 

Corresponde a  áreas  que se afiguram estratégicos para a localização 

de equipamentos de utilização coletiva privados ou públicos de grande 

dimensão, infraestruturas, sendo admitido os usos turísticos. 

Espaço verde de 

enquadramento e 

Corresponde a áreas com função de equilíbrio ecológico e de 

acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e 
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Categoria Aglomerado Descrição 

proteção cultura, agrícolas e florestais, e integram-se na estrutura ecológica 

municipal. 

Figura 24| Categorias funcionais propostas 

10.3 AGLOMERADOS URBANOS 

A redelimitação dos perímetros urbanos foi pensada de acordo com as necessidades do concelho e as 

projeções demográficas, calculados de acordo com o modelo desenvolvido para o efeito e apresentadas 

adiante. Procurou-se localizar ou relocalizar as áreas de expansão para zonas com maior aptidão 

morfológica para a construção e definir a estrutura ecológica urbana numa lógica de continuum verde, 

interligando esta com a rede de equipamentos de utilização coletiva, tendo em conta as dificuldades 

provenientes do facto de se tratar de uma zona de montanha de declives muito acentuados. Assim, 

esta delimitação teve em conta as classes de declives que eram mais apropriados para a construção, 

bem como a própria exposição solar. Também, a rede hidrográfica associada cria um conjunto de 

condicionantes que impede a densificação e a compactação do espaço urbano. 

Neste sentido, procedeu-se a um novo cálculo prospetivo para a população estimada e necessidade de 

perímetros urbanos do concelho, resultando em valores distintos dos apresentados nos Estudos de Base 

e consubstanciado nas estratégias do município de combate à tendência aí identificada.  

Assim, para o cálculo do crescimento populacional do lugar foi utilizado um modelo previsional que 

utiliza um conjunto de indicadores urbanísticos (quadro abaixo), que serviu de auxílio para a verificação 

da dimensão dos novos perímetros urbanos. As simulações apresentadas constituem ensaios de 

possíveis cenários, permitindo avaliar quantitativamente as propostas delineadas. Num primeiro cenário 

e face ao estudo físico e social de cada aglomerado, prevê-se um acréscimo de 18% da população do 

concelho, que incluirá também a população flutuante que procura a segunda residência no concelho. 

 

 

P AC 

DPe DPc Iap PU 
Capacid. 
de carga 

(n.º de hab) 
Var. 

Lugares urbanos segundo o INE 

População 
(censos 2011) 

(áreas 
consolidadas) 

Manteigas (Manteigas, Quartelas, 
São Gabriel, São Sebastião) 2827 112,0 25,24 35,00 0,45 192,63 3.708 31% 

Sameiro 341 10,3 33,11 30,00 0,30 20,39 428 26% 

V. Amoreira 206 15,6 13,21 28,00 0,35 20,84 379 84% 

total 3374 137,9 
    

4.516 33,84% 

Figura 25| Capacidade de carga dos perímetros urbanos em função dos indicadores urbanísticos  

Chave do quadro: 

Iap - índice de afetação pública (equipamentos e infraestruturas) 

DPe - densidade de populacional efetiva- situação atual 2011 

DPc - densidade populacional corrigida de acordo com estratégia para o concelho 
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PU - perímetro urbano proposto sem grandes áreas verdes/equipamentos 

Previsão da população - PU*(1-Iap) *DPc 

 

Para além da alteração dos perímetros existentes, propõe-se a delimitação do espaço urbano para o 

aglomerado de Vale de Amoreira, que é sede de freguesia, anteriormente considerada pelo PDM da 

Guarda como aglomerado rural e sem perímetro, o que causou ao longo destes anos alguma dificuldade 

na gestão urbanística, nomeadamente na ausência de parâmetros urbanísticos adequadas a uma zona 

consolidada.  

10.3.1 VILA DE MANTEIGAS 

Nos Estudos de Base verificou-se a existência de um alargado número de construções que não se 

enquadravam nos limites urbanos existentes, na sua maioria em redor da Vila de Manteigas, quer ao 

longo suas encostas Norte e Poente, quer junto ao Rio Zêzere. Os níveis de ocupação do perímetro 

urbano aferidos refletiam uma taxa de ocupação urbana de 76.8% e o restante de vazios. No entanto, 

verificou-se que dos 23.2% de terrenos expectantes, uma grande parte tem ocupação rural e outra não 

tem grande aptidão para a construção por se encontrarem em terrenos declivosos, de configuração 

difícil. 

Assim, e considerando a prospeção demográfica apresentada, redefiniu-se o limite do perímetro urbano 

da Vila de Manteigas propondo-se o apresentado nas figuras seguintes. Este surge também como forma 

de resolver algumas situações de habitações existentes e de inclusão de indústrias desativadas.  

Esta proposta reflete um aumento significativo da área do perímetro urbano, no entanto, a área de 

expansão permitirá um melhor aproveitamento do solo urbano, respeitando a própria morfologia dos 

terrenos. Esta definição é acompanhada de parâmetros urbanísticos, que irão refletir-se essencialmente 

na forma de ocupação do solo, na qualificação do espaço público e no equilíbrio com as características 

naturais inerentes. Relembra-se, mais uma vez, a característica específica desta zona, cuja morfologia 

reflete a razão para a existência de espaços não aproveitáveis para edificação, dentro dos perímetros, e 

que se propõe que coincidam com a estrutura ecológica municipal/espaços verdes. 
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Perímetro urbano em vigor - 147 ha 
Perímetro urbano proposto – 225.31 ha 
Espaço Urbanizável – 66.71 ha – 29.61 % 
Espaço Urbanizado (inclui zonas verdes) – 158.60 ha – 
70.39% 
 

Figura 26| Perímetro urbano em vigor e proposto e classificação de solo urbano – Vila de Manteigas (sobre Ortofotos 2010) 

10.3.2 SAMEIRO 

Como se concluiu nos Estudos de Base, o perímetro urbano de Sameiro apresenta uma taxa de 

ocupação urbana na ordem dos 82%, sendo os restantes terrenos expectantes quase sempre 

relacionados com as limitações que a morfologia do terreno impõe. 

É possível verificar a existência de importantes áreas integradas na estrutura ecológica 

municipal/espaços verdes e as novas áreas de solo urbanizável (relacionadas com o remate do 

aglomerado urbano e a inclusão de construções que constituem situações pontuais pré-existentes). 

Refira-se ainda que se propõem espaços de atividades económicas e espaços de uso especial na zona 

Nascente do aglomerado, para colmatar a carência de espaços disponíveis para atividades económicas 

de proximidade (como pequenos armazéns, oficinas, carpintarias) e para atividadese desportivas e de 

recreio, sendo por isso necessário um aumento significativo do perímetro urbano, pois este tipo de 

atividades requer áreas mínimas para a sua implantação. 
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Perímetro urbano em vigor – 12,5 ha 
Perímetro urbano proposto – 24.80 ha 
Espaço Urbanizável 11.28 ha – 45.56 % 
Espaço Urbanizado (inclui zonas verdes) – 13.50 ha 54.44% 
 
 
 

Figura 27| Perímetro urbano em vigor e proposto e classificação de solo urbano – Sameiro (sobre Ortofotos 2010)  

 

10.3.3 VALE DE AMOREIRA 

Vale de Amoreira, apesar de ter indubitável expressividade urbana, não tem perímetro urbano definido 

e fazia parte do município da Guarda. É a sede da freguesia homónima, com expressão urbana e social. 

Necessita de definição de um perímetro urbano que balize diretrizes e parâmetros específicos para este 

local, de forma a garantir a qualidade do espaço e a melhor compatibilização do território com a sua 

ocupação física. No estudo do perímetro analisou-se a área comprometida do aglomerado, conforme 

conceitos do PROT Centro, que na realidade é uma área bastante consolidada e pré-existente à data da 

publicação do PDM da Guarda. 
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Áreas comprometidas – 15, 6 ha 
Perímetro urbano proposto – 21.99 ha 
Espaço Urbanizável – 7.70 ha – 35.02 % 
Espaço Urbanizado (inclui zonas verdes) – 14.29 ha – 64.98 % 
 

Figura 28| Perímetro urbano proposto e classificação de solo urbano - Vale de Amoreira (sobre Ortofotos 2010)  

Como se verifica, na proposta de delimitação de perímetro urbano para Vale de Amoreira, existe uma 

grande área integrada na estrutura ecológica municipal/espaços verdes, relacionando-se sobretudo com 

a presença da linha de água ali presente. As areas definidas para expansão do aglomerado são 

essenvialmente áreas de colmatação com a rede viária existente periférica ao aglomerado que permite 

otimizar infraestruras existentes. A morfologia acentuada do terreno é também uma condicionante à 

implantação de novas construções.  

10.4 SÍNTESE 

Os níveis de ocupação dos aglomerados com perímetro urbano definido (conforme estudos de base e 

referido anteriormente) reportam valores na ordem dos 88% de espaços consolidados, pelo que se 

justifica, perante as regras da proposta de PROT Centro, a sua redefinição/expansão. Para além disso, a 

redefinição dos perímetros urbanos vigentes agora apresentada acarretou também a reclassificação do 

solo tanto como rural como urbano, procurando o reequilíbrio do seu limite e conteúdo, não se tratando 

de uma simples ampliação de solo urbano, mas sim, todo um repensar dessa delimitação, aferida 
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também consoante as suas características biofísicas (capacidade dos solos, morfologia do terreno, 

declives e exposição solar). 

Apresenta-se de seguida a síntese da compatibilização entre o PDM e o POPNSE, que fundamentaram a 

o regulamento e definição dos usos e funções permitidas no ordenamento do território bem como as 

opções do plano vertidas no programa de execução. 

A leitura direta da totalidade do solo urbano proposto é a seguinte: 

 
Perímetro urbano em vigor (ha ) Perímetro urbano proposto (ha ) Variação 

 
PU 

Área 
consolidada 

Espaços 
Verdes 

Áreas 
livres 

Taxa 
ocupação PU 

Áreas 
compro-
metidas 

Espaços 
Verdes 

Urbani-
zado 

Urbani-
zável Área % 

Manteigas 147,00 111,99 7,10 27,91 81% 
225,3

1 16,85 29,75 128,85 66,71 78,31 53 

Sameiro 12,40 10,35 0,00 2,06 83% 24,80 1,34 1,97 11,53 11,20 12,40 100 

Vale de 
Amoreira*   15,60 

   
21,99 

 
0,78 13,51 7,70 21,99 41 

*sem perímetro urbano no PDM em vigor mas com áreas comprometidas que efetivamente são consolidadas. 

Figura 29| Síntese dos perímetros urbanos em vigor e propostos 

Desta forma a comparação de valores poderá ser enganadora. Lembre-se também que a estratégia 

municipal passa pela reabilitação do sector económico ligado à indústria/armazenagem e pela 

continuação do longo caminho de implementação de equipamentos de utilização coletiva (essenciais 

num município que se caracteriza pelo isolamento natural, que as suas características físicas lhe 

imprimem). Estas “apostas” implicam a disponibilização de espaço com alguma dimensão. 

Saliente-se que: 

 Esta rede urbana inclui grandes áreas que incorporam importantes áreas verdes, áreas de 

atividades económicas e áreas de uso especial; 

 Devido à morfologia do terreno, existem bolsas de terreno com alguma expressão, cujos 

declives impossibilitam a sua utilização para construção; 

 Foi integrada a freguesia de Vale de Amoreira neste concelho. 

De uma forma geral, a proposta de alteração dos perímetros urbanos, visa responder às carências 

atuais, sentidas na gestão urbanística do território, correspondendo à necessidade de implementação 

das novas tipologias habitacionais, tendo em consideração a dificuldade de edificação existente no 

concelho de Manteigas, derivada da predominância de terrenos muito declivosos. As propostas de 

redelimitação tiveram assim em consideração as classes de declives que eram mais apropriados para a 

construção, assim como a própria exposição solar. Também a rede hidrográfica associada cria um 

conjunto de especificidades que condicionam a densificação e a compactação do espaço urbano. 
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As áreas de expansão correspondem a espaços residenciais, pontualmente a espaços de atividades 

económicas, que se prevê nos 3 aglomerados, e espaços de equipamentos públicos denominados como 

espaços de usos especial. 

Para além disso, saliente-se que o aumento do solo urbano não desvaloriza as características do solo 

rural deste território, salvaguardando as suas características intrínsecas e potenciais naturais, 

estabelecendo um conjunto de regras que os valorizam e protegem. 

Em paralelo com a redefinição dos perímetros, o Município tem desde 2002 uma política da habitação 

ativa, que se tem desenvolvido nos últimos anos e que contribui para a reabilitação urbana dos espaços 

consolidados, de forma a promover o conceito de “crescer completando”, ou seja pretende-se 

preencher os espaços intersticiais, reabilitar os espaços centrais e colmatar carências dos equipamentos 

de utilização pública de proximidade. 

11 POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

(…) visa a promoção do acesso à habitação, a 

articulação das políticas de habitação com a 

qualificação do ambiente urbano(…)21 

No âmbito da revisão do PDM, é pertinente consolidar algumas ideias e objetivos sobre a política da 

habitação municipal. Esta é consolidada/refletida nas propostas dos novos parâmetros urbanos e 

transmitidas no regulamento e programa de execução. 

O enquadramento nacional reflete uma importante alteração na dimensão interventiva do Estado, que 

tendencialmente terá mais um papel regulador, assumindo um sentido de parceiro na execução das 

políticas urbanas em geral e de habitação em específico. Os próprios incentivos financeiros e apoios 

comunitários favorecem essa tendência, como se pôde observar pelo QREN2007/2013 e pelo novo 

Quadro Comunitário, por exemplo. A possibilidade de promover parcerias público-privadas, 

responsabilizando os intervenientes e clarificando as expectativas de cada parte, trará benefícios 

notórios que se refletirão também na ocupação e utilização das cidades. 

Atualmente, a questão da necessidade de habitação já não remete tanto para uma questão material, 

mas cada vez mais para uma questão simbólica e cultural22. Para além disso, a questão da carência não 

deverá ter uma leitura única de ausência de acesso à habitação, mas sim um sentido mais amplo 

associado ao mau estado de conservação, sobrelotação, falta de conforto (nos parâmetros atuais), etc. 

Assim, não se pretende entender a política da habitação referindo-nos apenas à habitação a custos 

                                                
21 Programa do XVII Governo Constitucional – Cap. III – Qualidade de Vida e Desenvolvimento Sustentável 
22AAVV, CET-ISCTE/IRIC-UPORTO/A.MATEUS ASSOCIADOS, Contributos para o plano estratégico de habitação – Diagnóstico e 
proposta para uma estratégia de habitação 2008/2013 - Sumario executivo para debate público, Abril 2008, pag.22. 
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controlados/habitação de interesse social, mas a toda uma estratégia defendida para o sector 

habitacional. 

Nos últimos trinta anos ocorreu um grande crescimento onde o acesso à propriedade da habitação se 

tornou mais fácil, através do crédito bancário mais acessível/flexível, aumentando a aquisição de 

segunda habitação, para efeitos de lazer e/ou investimento. 

O mercado habitacional teve uma grande variação, passando de um forte crescimento inicial para, na 

última década, ter uma queda abrupta, com a perda de poder económico da população e agravamento 

das condições de concessão de crédito, derivado da crise económica e financeira que o País atravessa. 

A alteração do modo de vida, da composição da família tradicional (crescimento significativo das 

famílias monoparentais, tendência de saída tardia dos filhos de casa dos pais), das profissões (a casa 

também como local de trabalho), das possibilidades tecnológicas existentes contribuiu ainda mais para 

essa mudança. A própria noção de conforto da habitação evoluiu, sendo agora muito mais exigente. As 

áreas úteis das habitações e respetivos compartimentos, assim como as infraestruturas e tecnologias 

existentes, são substancialmente distintas e mais complexas do que antes. 

Mais recentemente o mercado imobiliário estagnou na vertente de aquisição, despertando o mercado 

de arrendamento, não só por uma procura de imóveis mais adequada à situação económica da 

população como pela alteração do regime de arrendamento urbano.  

O concelho tem desde 2002, como apoio à habitação, dois programas de recuperação dos edifícios de 

modo a incentivar a revitalização do parque habitacional do concelho, a melhoria da qualidade de vida 

das populações e a estética dos próprios aglomerados urbanos. Estes são o Programa de Apoio à 

Pintura de Fachadas (PAPF) e o Programa Especial de Recuperação de Imóveis Degradados (PERID)23. 

“O Programa de Apoio à Pintura de Fachadas é um programa que procura promover a execução de 

obras de pintura de fachadas. Aplica-se às obras de conservação e ou beneficiação de edifícios 

degradados situados na zona urbana do concelho de Manteigas. Os interessados poderão efetuar obras 

de conservação/beneficiação que entenderem necessárias, no entanto só as obras de reparação de 

reboco, pintura de fachadas, limpeza e impermeabilização de telhados serão em parte financiadas. 

Poderão candidatar-se ao referido Programa os proprietários de habitação própria e permanente, os 

senhorios e inquilinos interessados na recuperação/conservação das suas habitações.”24 Apesar deste 

programa se aplicar a todas as freguesias, a grande procura vem das freguesias que abrangem a sede 

do concelho. 25 

                                                
23 Este programa está atualmente em revisão. 
24 Diagnóstico da Habitação-Centro Histórico de Manteigas, CMM, Dezembro 2005. 
25 Idem. 
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O PERID aplica-se, ainda, a edifícios situados nas zonas urbanas e construídos antes de 1980 e destina-

se a senhorios ou inquilinos que pretendam a recuperação dos seus imóveis degradados. O Programa 

aplica-se a edifícios construídos ou intervencionados antes de 14 de Agosto de 1993, desde que seja 

para efetuar obras de correção. 

A implementação das ações previstas no PDM e unidades operativas de planeamento e gestão 

programadas deverão incluir uma política de habitação atual, refletida num plano municipal da 

habitação e em consonância com os programas do Governo. 

É necessário desenvolver alternativas viáveis no acesso à habitação, nomeadamente através da 

dinamização do mercado de arrendamento e da criação de projetos de reabilitação do património 

habitacional que se encontra em crescente degradação. 

Assim e acompanhando as políticas sociais e habitacionais do País, a revisão do PDM prevê incentivos 

urbanísticos para implementação de equipamentos ou residências para seniores, de modo a acolher o 

acentuado envelhecimento da população e redução de taxas nas obras de reabilitação urbana. 

 Redução de taxas em obras de requalificação em espaços centrais como incentivos à recuperação 

da habitação e ao abandono do centro urbano 

 Beneficiação na área bruta de construção na instalação residências para seniores. 

12 PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

A regulamentação urbanística proposta no PDM procura ser a mais adequada possível à realidade do 

concelho de Manteigas. Caracterizado como “terras de montanha”, integra-se no PNSE, sendo 

fortemente condicionado por um plano de ordenamento do território de ordem superior que vincula o 

PDM na sua disciplina regulamentar – POPNSE. Este enquadramento regulamentar implica um processo 

de gestão urbanística cuidado e coerente que concretize os objetivos conjugados dos dois planos. 

Relativamente ao regime de edificabilidade em solo rural, associados à edificabilidade de habitação 

unifamiliar isolada e de atividades económicas, seja indústria ou empreendimentos turísticos, a proposta 

cumpre o disposto no POPNSE, respeitando o objetivo de conservação da natureza e da floresta que a 

própria região impõe. 

Para o solo rural consideram-se como parâmetros mais adequados ao tipo de ocupação do solo: 

 Índice de impermeabilização; 

 Área mínima da parcela; 

 Área de implantação máxima; 

 Número máximo de pisos; 
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 Altura da edificação; 

 

A aplicação destes parâmetros permite controlar o facto do solo rural não se destinar, primordialmente, 

à construção, sendo essencial regrar o volume da construção admissível. Assim, evita-se não só a 

impermeabilização excessiva do solo como se salvaguarda a qualidade da paisagem e os seus níveis de 

absorção. 

Para Cabecinho, aglomerado rural, prevê-se sobretudo a manutenção e recuperação das edificações 

existentes neste espaço, mas também a construção de novas habitações, anexos e pequenas estruturas 

de apoio à exploração agrícola e florestal, assim como empreendimentos de turismo em espaço rural, 

cujo uso seja uma mais-valia para o território e para a sua população, sempre numa perspetiva 

integrada com a componente natural envolvente e com as características arquitetónicas e materiais 

tradicionais do local.  

Em relação ao solo urbano, este reporta-se aos três aglomerados urbanos do concelho que apresentam 

características topográficas semelhantes: encostas muito acentuadas, encaixe de linhas de água que os 

atravessam, exposição solar semelhante, sendo que o aglomerado de Manteigas apresenta maiores 

variantes destas características. Em Sameiro e Vale de Amoreira os vales são abertos, o que permite 

criar um corredor de ventilação mais pronunciado. 

O estudo de cérceas e volumetrias foi aferido com um estudo de encostas e declives que abrangem as 

zonas urbanas. Assim, o estudo efetuado permitiu definir uma classe de intervalos para os declives que 

se pudesse adaptar aos três aglomerados e para os quais irá corresponder um numero de pisos acima e 

abaixo da cota de soleira. Para o aglomerado de Manteigas, que tem uma zona consolidada com 

características individualizadas, criou-se uma categoria própria - espaço central - onde não se aplicam 

os mesmos índices, sendo a regra definida pela integração na envolvente. 

Os índices que se aplicam às diferentes classes de espaços em solo urbano variam em termos 

quantitativos e são: 

 Índice de impermeabilização; 

 Índice de ocupação; 

 Altura da fachada e/ou número de pisos; 

 Afastamento aos limites do lote ou parcela. 

Optou-se por não definir índice de implantação para o solo urbano, podendo este resultar da 

conjugação do índice de ocupação com o de impermeabilização, nos casos aplicáveis. 
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Figura 30| Localização dos perfis nas encostas estudadas- Manteigas (sem escala) 
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Figura 31| Localização dos perfis nas encostas estudadas Sameiro (sem escala) 

 

                       

Figura 32| Localização dos perfis nas encostas estudadas Vale de Amoreira (sem escala) 
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Perfil 2 

Perfil 1 
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Figura 33| Estudo das encostas em Manteigas (perfis 1, 2 , 3 e 4) (sem escala) 

 

Figura 34| Estudo das encostas em Sameiro (perfis 5) (sem escala)  

Perfil 3 

Perfil 4 

Perfil 5 
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Figura 35| Estudo das encostas em Vale de Amoreira (perfis 6) (sem escala)  

De referir ainda que os parâmetros urbanísticos associados ao dimensionamento das áreas de cedência 

em operações de loteamento ou operações urbanísticas com impacte semelhante, vão de encontro ao 

referencial que está definido na Portaria n.º216-B/2008, de 3 de março. Os parâmetros adotados para a 

cedência de áreas destinadas a equipamentos de utilização coletiva e espaços verdes e de utilização 

coletiva são também os estão definidos na referida portaria. No que concerne à definição dos 

parâmetros de dimensionamento das áreas de estacionamento optou-se por adotar parâmetros 

distintos, conforme uso previsto da edificação. 

13 UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

As unidades operativas de planeamento e gestão demarcam áreas de intervenção identificadas na 

planta de ordenamento que serão sujeitas a níveis de planeamento mais detalhados, tornados 

necessários pela dinâmica de evolução territorial e urbanística que apresentam, devendo cumprir os 

respetivos objetivos e parâmetros urbanísticos aqui estabelecidos. Foram definidas oito unidades para o 

concelho: 

 UOPG 1 - Área de vocação turística de Penhas Douradas 

As características morfológicas e climáticas da paisagem conferem a Penhas Douradas uma elevada 

apetência para a sua utilização turística, proporcionando uma maior oferta e possibilidade de fruição 

deste lugar, associada à permanência e à utilização pontual, agregada à compatibilização com os 

recursos e características biofísicas. 

Perfil 6 
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Pretende-se dotar esta área da possibilidade de instalação de meios mecânicos de transporte (tipo 

teleférico, por exemplo) que melhorem a ligação da Vila de Manteigas a Penhas Douradas, 

proporcionando uma mais-valia diferenciada ao local. 

 UOPG 2 – Área de vocação turística da Relva da Reboleira 

A par com as atividades de lazer que ali se desenvolvem atualmente – ski parque, praia fluvial, parque 

aventura, tendo como apoio um parque de merendas e um parque de campismo - pretende-se 

diversificar a oferta turística e aproveitar a complementaridade dos equipamentos existentes na zona, 

compatibilizando com os recursos e características biofísicas existentes. Um estudo de ordenamento 

integrado para este local com a intervenção do município e de particulares é fundamental para corrigir 

situações menos adequadas e promover um crescimento sustentável e de acordo com a estratégia 

municipal. 

 UOPG 3 – Área de Recreio Ambiental do troço superior do Zêzere 

A par com os objetivos do POPNSE, pretende-se um estudo de ordenamento integrado entre os vários 

interessados que vise implementar um plano que vise a valorização das estruturas de apoio à atividade 

agrícola e florestal, as atividades de animação ambiental e paisagística e atividades turísticas de recreio 

e lazer.  

 UOPG 4 - Área de recreio ambiental do Covão da Ponte: 

A par com os objetivos do POPNSE, pretende-se qualificar e valorizar o Covão da Ponte/ Sítio do Vale 

que inclua as valências de recreio e atividades agroambientais, assim como a valorização de estruturas 

de apoio à atividade agrícola e florestal; a articulação do valor científico e paisagístico como recreio e as 

atividades de animação ambiental. Implementação do parque de campismo e infraestruturas de apoio, 

e atividades recreativas 

 UOPG 5 - Área de recreio ambiental da Torre 

Pretende-se atender à reabilitação ambiental e paisagística da área; requalificação das áreas edificadas 

através da adoção de medidas destinadas à valorização do espaço público e do parque edificado, 

nomeadamente através da substituição ou da demolição das construções existentes e da construção de 

equipamentos.  

 UOPG 6 - Albufeira do Rossim 

Pretende-se a para com a elaboração de um plano de ordenamento de albufeira, ordenar e valorizar a 

Albufeira do Vale do Rossim, assegurando a compatibilidade entre o uso público e a sua preservação. 

Prevê-se a implementação do parque de campismo, infraestruturas de apoio e atividades recreativas da 

albufeira compatíveis. 
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 UOPG 7 – Vila de Manteigas 

Tem como objetivo o ordenamento de usos e funções, estabelecendo um quadro de parâmetros e 

normas edificatórias que salvaguardem o carácter específico local e captem novos interesses. 

 UOPG 8 – Sameiro Poente 

Tem como objetivo criar espaço residencial, programado, com aplicação dos parâmetros urbanísticos 

definidos para esta categoria de espaço. 

 UOPG 9 – Sameiro Nascente 

Tem como objetivo criar espaço residencial e de equipamentos, programado,  com aplicação dos 

parâmetros urbanísticos definidos para esta categoria de espaço. 

 UOPG 10 – Vale de Amoreira Poente 

Tem como objetivo criar espaço residencial, programado, com aplicação dos parâmetros urbanísticos 

definidos para esta categoria de espaço. 

 UOPG 11 – Vale de Amoreira Nascente 

Tem como objetivo criar espaço residencial e de equipamentos, programado,  com aplicação dos 

parâmetros urbanísticos definidos para esta categoria de espaço. 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do art. 22º do Decreto Regulamentar n.º11/2009, de 29 de maio, é 

obrigatória a programação prévia do solo urbanizável, que deverá ser processada através da 

delimitação de unidades de execução ou outros instrumentos de gestão territorial e a inscrição do 

respetivo programa de execução no plano de atividade municipal e no orçamento municipal. Atendendo 

a que as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) são, neste contexto, áreas prioritárias 

para a iniciativa municipal, devem providenciar-se os meios técnicos e financeiros necessários à 

concretização dos objetivos e programas definidos no PDM. 

Aglomerado Unidade operativa Ações 

Manteigas Perímetro urbano = 225.33 ha Elaboração do Instrumento de gestão territorial 

Sameiro 

(Espaços urbanizáveis) 

Zona poente = 6 ha Elaboração do Instrumento de gestão territorial 

Rede de infraestruturas e rede viária Zona nascente = 5.28 ha 

Vale de Amoreira 

(Espaços urbanizáveis) 

Zona Nascente = 6 ha Elaboração do Instrumento de gestão territorial 

Rede de infraestruturas e rede viária Zona Poente= 1.87 ha 

Figura 36| UOPG para os perímetros urbanos  

Nas áreas integradas nas UOPG referidas aplicam-se os parâmetros urbanísticos definidos no 

regulamento de acordo com as categorias de espaços abrangidas, definidas na Planta de Ordenamento, 

não sendo necessário criar medidas preventivas. Admitem-se outras unidades operativas de 
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planeamento e gestão que venham a surgir na área do plano desde que se enquadrem nas classes de 

espaços inerentes. 

14 EXECUÇÃO, PROGRAMAÇÃO E INVESTIMENTO 

14.1 MÉTODO 

Conforme previsto no RJIGT, a execução do plano é uma execução sistemática, sendo o sistema mais 

adequada ao PDM o da cooperação, de iniciativa municipal, mas aberto à máxima cooperação dos 

interessados. 

Poderá haver uma maior intervenção municipal, quando os proprietários não demonstrarem interesse 

para a cooperação na execução das medidas previstas no PDM, recorrendo ao processo expropriativo. 

14.2 PROGRAMAÇÃO 

A programação da execução do Plano tem em consideração todas as diretivas definidas no presente 

relatório, respeitando o prazo de vigência do PDM, através da definição de classes de prioridades. 

O programa de execução e o respetivo financiamento são tratados no doucumento próprio. 

15 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA  

As servidões administrativas são impostas quer por Lei, quer por ato administrativo, em função de uma 

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

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

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

enumeradas no regulamento constam na planta de condicionantes. 

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

identificação destas na área do plano, uma vez que estas provêm da Lei geral ou especial. Há que 

ressalvar que o regulamento do PDM não altera nem contraria as disposições da Lei geral ou especial 

aplicável aos regimes de servidões e restrições de utilidade pública.  

A ocupação, o uso e a transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas servidões e restrições 

referidas obedecem ao disposto na legislação aplicável, cumulativamente com as disposições do 

presente Plano que com elas sejam compatíveis. 

As servidões e restrições de utilidade pública administrativas aplicáveis na área do município de  

Manteigas são: 
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a) Recursos Naturais: 

i. Recursos hídricos: 

a. Leitos e margens dos cursos de água – Lei n.º 54/2005, de 15 novembro, Lei 

n.º 58/2005,de 29 de novembro, e o Decreto-Lei n. 226-A/2007, de 31 de 
maio; 

b. Zonas adjacentes ao Rio Zêzere – Portaria nº 1053/93, de 19 outubro; 

c. Albufeira de águas públicas - Decreto-Lei n.º 107/2007, de 31 de maio; 

ii. Recursos geológicos: 

a. Nascente (Paulo Martins) – Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 de março; 

b. Perímetro de proteção (Caldas da Fonte Santa) - Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 

de março; 

c. Concessão de água mineral natural - Decreto-Lei n.º 84/90, de 16 de Março. 

iii. Recursos agrícolas e florestais: 

a. Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março; 

b. Aproveitamentos hidroagrícolas – Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro; 

c. Azevinho - Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de dezembro; 

d. Povoamento de azinheira - Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio; 

e. Arvoredo de interesse público - Lei 53/2012, de 5 de setembro e Portaria 
124/2014, de 24 de junho; 

f. Regime Florestal Parcial – Decreto de 24/12/1901 e Decreto de 11/07/1903; 

g. Povoamentos florestais percorridos por incêndio – Decreto-Lei n.º 17/2009, de 

14 de janeiro; 

h. Perigosidade de incêndio alto e muito alto – Decreto-Lei 327/90, de 22 de 

outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 

43/99 de 5 de fevereiro. 

iv. Recursos ecológicos: 

a. Reserva Ecológica Nacional (REN) - Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 
novembro; 

b. Rede Natura 2000 / Área protegida do POPNSE - Sítio de interesse comunitário 

PTCON-0014 - Serra da Estrela. 

b) Património Cultural: Imóveis classificados – Imóveis de interesse público (IIP) – Casa das Obras 

– Lei n.º107/2001, de 8 de setembro; 

c) Infraestruturas: 

i. Rede elétrica nacional: rede de alta tensão (60 KV) – Decreto-Lei n.º 29/2006, de 

15 de fevereiro; 

ii. Rede rodoviária: 

a. Estradas Nacionais - Decreto-Lei n.º13/94, de 15 de Janeiro; 

b. Estradas Regionais - Decreto-Lei n.º13/94, de 15 de Janeiro; 
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c. Estradas desclassificadas - Decreto-Lei n.º13/71, de 23 de Janeiro; 

d. Estradas/Caminhos municipais – Lei n.º 2110, de 10 agosto de 1961. 

iii. Rede Geodésica Nacional: Marcos geodésicos, Decreto-Lei n.º 143/1982, de 26 de 

abril. 

A Carta de Perigosidade de Incêndios foi elaborada com base no Plano Municipal de Defesa das 

Florestas contra incêndios de Manteigas (PMDFCI) e nos perímetros urbanos propostos, pelo que este 

plano deverá de ser alterado de acordo com a Revisão do PDM aprovada. 

16 RISCOS – IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO 

O sistema de prevenção de riscos é dum dos quatro vetores do modelo territorial no PNPOT, sendo 

preconizado num dos objetivos específicos – “avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco, e 

desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos efeitos”. Este objetivo, por sua vez, é 

operacionalizado através das medidas prioritárias das quais se destaca – “definir para os diferentes 

tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos em sede de PROT Centro, PMOT e PEOT, e 

consoante os objetivos e critérios de cada tipo de plano, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis 

nessas áreas e as medidas de prevenção e mitigação dos riscos identificados”. Os PDM´s devem refletir 

os modelos de ordenamento os riscos naturais e tecnológicos na sua área de intervenção.  

A elaboração da cartografia municipal é fundamental para o conhecimento e localização dos riscos que 

afetam o concelho. Segundo a legislação aplicável, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil 

(PMEPC) identifica todos esses riscos e elabora uma carta de risco e um plano prévio de intervenção 

para cada tipo de perigo existente.  

Apresenta-se uma súmula do PMEPC quanto à identificação e localização de riscos, em consonância 

com os estudos de caracterização do concelho, sendo apenas uma referência à cartografia de risco e 

não substitui os dados patentes no referido plano. Esta informação foi também abordada no Vol. II dos 

Estudos de Base. 

 
 

Identificação de Riscos26 Descrição, probabilidade e intensidade 
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Risco Sísmico 

 

O concelho de Manteigas está incluído na Zona sísmica C, 

conforme zonamento do anexo III da RSAEEP 

(Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 

Edifícios e Pontes), sendo uma zona de risco intermédio 

em que o coeficiente de sismicidade é igual a 0.5, não 

                                                
26 Os riscos aqui identificados são os patentes no anexo 2 do manual para a elaboração, revisão e análise de Planos municipais de 
ordenamento do território na vertente da proteção civil, caderno técnico PROCIV 6, ANPC, Março 2009. 
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Identificação de Riscos26 Descrição, probabilidade e intensidade 

existindo registo de sismos significativos, com impacto no 

concelho, nos últimos anos. No entanto, é importante 

considerar devido à existência da falha tectónica. 

Tsunamis Não existe risco de tsunamis no concelho. 

Cheias  

 

O concelho, devido às suas características geológicas do 

solo aliadas aos fatores de elevada pluviosidade, poderá 

estar sujeito a cheias e inundações com risco moderado 

de provocar danos humanos. Estão identificadas na 

planta de ordenamento as zonas inundáveis dentro dos 

perímetros urbanos. 

Movimentos de Vertentes/Deslizamentos 

 

O concelho devido às suas características geológicas do 

solo, aliadas aos fatores de elevada pluviosidade, poderá 

estar sujeito aluimentos de solos e derrocadas com 

perigosidade elevada de provocar danos humanos. 

Existem vários registos, com maior incidência na EN338. 

Fogos florestais 

 

As condições climáticas, tais como elevadas temperaturas 

na estação seca, grandes variações térmicas conjugada 

por uma forte densidade florestal, poderão favorecer a 

ocorrência de incêndios florestais. O concelho apresenta 

em 60% da sua área um alto/muito alto risco – 

perigosidade de incêndio. 

Situações meteorológicas adversas As situações deste tipo estão normalmente associadas, 

no concelho, a períodos de temporal, causando queda de 

algumas árvores sem grande importância, aluimentos de 

terras com algum significado e nevões. 

R
IS

C
O

S
 T

E
C
N

O
L
Ó

G
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O
S
 

Indústrias perigosas Não existem no concelho indústrias perigosas. 

Transporte de matérias perigosas Sem ocorrências. 

Rotura de barragens 

(Cartografada a albufeira) 

O concelho é abrangido pelo extremo nascente da 

albufeira de Vale do Rossim, sendo o paredão desta 

barragem já no concelho de Gouveia. 

Não há registos de roturas nesta barragem, pelo que não 

se considera a existência de riscos. 

Radiações Linhas de alta e muito alta tensão – no concelho existem 

apenas linhas de alta tensão; 
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Identificação de Riscos26 Descrição, probabilidade e intensidade 

Explorações de urânio - não existem no concelho; 

Exposição à ação do radão – não se verifica no concelho. 

Incêndios urbanos 
 

Existe risco de incêndio nas áreas urbanas no que se 

refere às áreas urbanas antigas. 

Incêndios industriais No Concelho não há casos graves até ao momento, pelo 

que não se considera a existência de riscos. 

Acidentes industriais 

 

No Concelho, não existe qualquer registo de ocorrência 

de acidentes industriais pelo que não se considera a 

existência de risco. 

Acidentes rodoviários 

 

No concelho há registo de acidentes rodoviários, 

normalmente associados a condições meteorológicas 

adversas ou deslizamentos de terras, pelo que se 

considera a existência de risco. 

Acidentes ferroviários Não existe risco no concelho, pois não é servido pelos 

caminhos-de-ferro. 

Acidentes de tráfego aéreo Sem ocorrências diretas, pelo que se considera a 

inexistência de risco. 

 Fenómenos meteorológicos - Nevões No concelho há registo de nevões, que afetam sobretudo 

a circulação rodoviária, considerando-se assim a 

existência deste risco. 

Figura 37| Fatores de risco para o concelho (Fonte: PMEPCM). 

Face ao exposto, para o concelho de Manteigas, conclui-se que as cheias, as inundações, os incêndios 

florestais, os nevões e o movimento de vertentes são os acidentes que apresentam uma maior 

probabilidade de ocorrência e consequências mais gravosas, sendo as áreas de maior risco a zona do 

Maciço Central, toda a mancha florestal, todas as encostas que apresentam grandes declives e as 

encostas adjacentes à EN338. 

A identificação dos riscos naturais e tecnológicos implica necessariamente a verificação se esses riscos 

põem em causa a segurança de pessoas e bens. Caso apresentem deverão ser definidas as medidas 

mitigadoras e concretizadas na organização espacial do concelho. Apresenta-se de seguida as linhas 

orientadoras para a definição das propostas do PDM face aos riscos identificados, que serão 

preconizadas em conjugação com as diretivas do PROT Centro, e definidas no Plano Municipal de 

Emergência e Protção Civil. 
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Risco Sísmico 

Deverão existir na área do concelho e em locais estratégicos áreas livres destinadas à reunião de 

pessoas – zonas de concentração e apoio à população, onde possam ser prestados cuidados primários 

de saúde. Locais: Campo de Futebol de Manteigas, Polidesportivo de Sameiro e de Vale de Amoreira. 

Cheias 

Deverão ser equacionadas obras de regularização das linhas de água mais sensíveis caso contrárias 

deverão ser impedidas ações que coloquem em causa a segurança de pessoas e bens, nomeadamente 

as construções.  

Movimento de vertentes 

Deverão ser promovidas obras de retenção de materiais rochosos que travem os movimentos dos 

blocos visando a salvaguarda da plataforma da estrada e as condições de segurança de circulação. 

Deverá ser promovida a plantação de espécies vegetais de forma a consolidar as vertentes mais 

declivosas e minorar os efeitos erosivos. Caso não seja possível garantir a segurança da circulação 

deverá promover-se a implantação de uma via variante. Local de maior risco: EN338 margem sul do 

vale do Zêzere. 

Fogos Florestais 

Garantir a aplicação das medidas preconizadas no PMDFCI, PROF BIN e demais legislação aplicável, no 

que se refere à rede de defesa da floresta contra incêndios. Garantir a implementação das faixas de 

gestão de combustível na definição das áreas urbanas e turísticas garantindo a segurança de pessoas e 

bens. 

Incêndios urbanos 

Deverão ser garantidas as condições de atuação do pessoal de emergência, revendo o sistema de 

acessos e socorros nas zonas criticas, normalmente associadas aos núcleos antigos dos aglomerados 

urbanos. Garantir que a organização do território nos perímetros urbanos se compatibilize com a 

Portaria n.º1532/2008, de 29 de dezembro, no que se refere às condições exteriores de segurança. 

Acidentes Rodoviários 

As ações a prever para a rede viária devem ter em conta as condições de segurança rodoviária, 

apresentando vias alternativas quando necessário e referenciando as vias a requalificar.  

Nevões 

As propostas de ocupação de solo e respetivas redes de circulação devem ter em consideração as 

condições de segurança rodoviária e humana, quer no que concerne à sua localização, materiais e 

alternativas de circulação nessas situações.  
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17 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 

17.1 EQUIPAMENTOS 

A programação dos equipamentos para o concelho teve como base as Normas para a Programação de e 

Caracterização de Redes de Equipamentos Coletivos da DGOTDU27, já utilizadas em sede de Estudos de 

Base do concelho quando se abordou esta temática.  

Atualmente grande parte dos equipamentos não são programados ao nível local mas sim a nível 

Nacional e/ou Regional, tais como os de educação, saúde e justiça. A programação dos equipamentos 

atualmente é feita de um modo integrado e sustentável de modo a que aferição das necessidades seja 

feita pelo número de utentes e raio de abragência. 

Ao nível dos equipamentos desportivos concluiu-se que não havia necessidade de prever novos 

equipamentos. Preve-se apenas a sua manutenção. Os perimetros urbanos propostos contemplam 

áreas suficientes caso venham a ser necessários. 

Relativamente aos equipamentos de saúde e escolares, estes seguem uma lógica independente da que 

acompanha o desenvolvimento e implementação do PDM. Os equipamentos escolares são definidos e 

programados na Carta Educativa, que atualmente não prevê alteração que necessite de programação 

ao nível da disponibilização de solos. A rede de equipamentos de saúde é definida pela Administração 

Central e aplicável à administração local, não sendo por isso programados no âmbito do PDM. 

Como se desconhece o cadastro das propriedades propõe-se que seja reservado um polígono em redor 

de cada cemitério existente delimitado na planta de ordenamento, e que a ampliação seja alvo de 

estudo mais detalhado. Ou seja, não se pretende condicionar o espaço, mas antes possibilitar a 

ampliação dos cemitérios, onde seja mais favorável na altura do seu desenvolvimento. 

Assim face ao exposto, os equipamentos de utilização pública a intervir no ambito da Revsião do PDM 

são: 

Identificação Tipologia Freguesia 

Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira social Vale de Amoreira 

Infantário "Favo-de-mel" social São Pedro 

Instituto São Miguel - Instituto de Educação Juvenil social São Pedro 

Lar de Vale de Amoreira social Vale de Amoreira 

Ski Parque desporto Sameiro 

Ninho de Empresas e Pavilhões da antiga SOTAVE públicos São Pedro 

Viveiro da Trutas públicos São Pedro 

                                                
27 Direção geral do ordenamento do território e desenvolvimento urbano 
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Centro Cívico de Manteigas (biblioteca, auditório, sala exposições) cultural São Pedro 

Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere cultural São Pedro 

Centro Cívico de Sameiro cultural Sameiro 

Equipamento de Utilização Coletiva para Sameiro Não definido São Pedro 

Figura 38| Listagem de Equipamentos de utilização pública com intervenção programada. 

17.2 INFRAESTRUTURAS 

A rede rodoviária tem um papel de destaque no sistema de ligações que permite estruturar e ligar o 

tecido urbano do concelho assim como garantir as ligações externas e de atravessamento. 

A definição de uma hierarquia viária, na ótica do ordenamento do território, ajuda a clarificar a 

importâncias das ligações viárias. A hierarquia apresenta dois níveis que variam em função do nível de 

serviço e de ligação de cada via:  

 Rede rodoviária principal – são vias de carácter de ligação externa e de ligação a outros polos 

urbanos e que correspondem à EN232, à ER338 à EN 338-1 e ER339. No enquadramento do 

PRN2000 enquadram-se nas estradas nacionais e regionais sob jurisdição da EP, SA. 

 Rede rodoviária local – são vias de carácter mais local, associados a movimentos internos ou de 

ligação a polos urbanos limítrofes e correspondem aos caminhos e estradas municipais e da 

rede florestal. Não se enquadram no PRN2000 e estão sob jurisdição da Câmara Municipal ou 

do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

A rede de vias de comunicação de Manteigas é composta exclusivamente pela rede rodoviária e, no 

âmbito do PDM, não se prevêem novas vias ou alterações aos traçados da rede principal ou da rede 

local. No entanto, face às propostas de perímetros urbanos, em solo urbanizável, os instrumentos de 

planeamento e gestão a elaborar estudarão outras soluções mais adequadas às necessidades dos 

locais. 

Está prevista a manutenção e requalificação da rede existente ao longo do período de vigência do 

plano, nomeadamente: 

 Requalificação e/ou alteração da ligação da EN232 à A23; 

 Requalificação da ER 338 (ação prevista no plano de intervenção da EP); 

 Melhorar a estrada Poço do Inferno/Verdelhos; 

 Melhorar o caminho de ligação da EN232 ao Covão da Ponte; 

 Beneficiação da estrada Alto Sameiro / Folgosinho. 
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 Prevê-se a instalação de meio mecânico, a concretizar no Plano de Pormenor de Penhas 

Douradas, para fazer a ligação desta zona à vila de Manteigas, para os quais se define uma 

localização preferencial que terá que ser aferida com um estudo de viabilidade técnico-

financeiro. 

No que se refere às redes de infraestruturas básicas existentes é necessário implementar um sistema 

de redes separativas ao nível do tratamento das águas residuais e pluviais para uma melhor eficiência 

dos próprios tratamentos quer económicos quer ambientais. Deste modo, reduz-se o caudal que segue 

para o tratameto em Alta e, consequentemente os custos que o município suporta para tratar esse 

mesmo caudal. Em termos ambientais diminiu-se o risco de contaminação das redes separativas de 

pluviais que descarregam diretamente para os meios recetores.28 

Importa assim, e dando resposta ao indicado no Plano Estratégico de abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais, adotar medidas estruturantes para as novas zonas urbanas através da 

implementação de boas práticas de planeamento urbano que prevejam redes separativas. 

De modo a evitar as perdas elevadas na rede de distribuição de bastecimento de água, é necessário 

apostar na requalificação de toda a rede e prever sistemas de monitorização e de manutenção eficazes 

e sustentáveis. 

De forma a garantir os serviços às novas áreas urbanas prevê-se a possibilidade de ampliação, 

reabilitação ou construção de novas infraestruturas urbanas (abastecimento de água, saneamento 

básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, telecomunicações ou produção, transporte 

e/ou transformação de energia). Serão programadas respetivamente para cada área de expansão 

identificada.   

Assim, será necessário aferir, aquando da execução da UOPG respetiva, as capacidades das redes e agir 

em parceria com as entidades com jurisdição no setor: 

 Rede eletricidade; 

 Rede de telecomunicações; 

 Rede de abastecimento de água; 

 Rede de esgotos e respetivas ETAR; 

 Resíduos sólidos. 

A ampliação das áreas urbanas irá aumentar o consumo de água e de eletricidade, assim como as 

águas residuais e a produção de resíduos sólidos. As atuais redes têm ainda uma margem grande para 

o aumento da população sendo, no entanto, necessário aferir a capacidade de carga das redes e das 

                                                
28 PEAASARII – 2007-2013. 
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estações de tratamento à medida que se for programando a urbanização. Esta abordagem deverá ser 

feita não só ao nível local, mas também numa perspetiva regional, uma vez que parte das redes em 

questão não são de gestão direta do município e fazem parte de sistemas integrados. 

18 ÁREAS DE CEDÊNCIA 

Em operações de loteamento ou operações urbanísticas de impacte semelhante a loteamento, as áreas 

de cedência destinadas a espaços verdes e a equipamentos de utilização coletiva serão dimensionadas 

de acordo com os parâmetros definidos no regulamento. Os terrenos a ceder terão que confinar com 

via pública e a sua localização terá que contribuir efetivamente para a qualificação do espaço urbano 

onde se insere. 

Estas áreas de cedência passam a integrar o domínio público municipal através da sua cedência gratuita 

ao município. 

O município pode prescindir das áreas de cedências previstas na legislação aplicável caso considere 

desnecessário face às condições urbanísticas do local. Neste caso haverá lugar a pagamento de uma 

compensação definida em RMUE. 

19 CRITÉRIOS DE PEREQUAÇÃO  

“O direito à distribuição equitativa revela-se, assim como o contrapeso 

necessário ao equilíbrio económico-financeiro das operações 

urbanísticas decorrentes dos planos”29 

 

O direito e o dever à perequação compensatória consagrada na Lei de Bases do Ordenamento do 

Território, procura sistematizar a aplicação de três princípios fundamentais consagrados na Constituição 

e no Código de Procedimentos Administrativos: o princípio da igualdade, o princípio da justiça e o 

princípio da imparcialidade. Atendendo a que os planos são, por natureza, diferenciadores relativamente 

á futura utilização do território, pretende-se garantir a igualdade de tratamento entre todos os 

proprietários atingidos pelas eventuais desigualdades geradas pelo próprio plano. Entenda-se que a 

“finalidade da perequação não é a de uniformizar o solo, mas redistribuir por ele todos as alterações 

introduzidas”.30  

Os mecanismos de perequação devem ser aplicados nas UOPG, sendo o método perequativo definido 

caso a caso e dependendo da complexidade de cada sistema. Têm também a funcionalidade de dar 

                                                
29 Mestre José Mário Ferreira de Almeida – O sistema de execução de planos e perequação, Maio de 2002. 
30

 F. P Oliveira, J Carvalho- Perequação, Taxas e cedências. 
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apoio à implementação do Plano, uma vez que vêm resolver o ajuste direto e indireto do cadastro. 

Importa realçar aqui que os limites das UOPG definidas no plano poderão, aquando da sua execução, 

ser ajustados ao cadastro e à escala. A delimitação é definida à escala do PDM podendo por isso estar 

desadequada face ao cadastro predial, sob pena de poder inviabilizar a operacionalidade de um 

equilíbrio entre benefícios e encargos. Para que seja mais eficaz a implementação dos instrumentos de 

gestão territorial correspondentes às UOPG’s programadas ou que venham a ser definidas, a Câmara 

Municipal deverá sensibilizar todos os proprietários através da divulgação dos planos. 

20 ARTICULAÇÃO DO PDM E OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

20.1 Plano Rodoviário Nacional 2000 

O Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), aprovado pelo Decreto - Lei 222/98, de 17 de Julho e 

Alterado pela Lei nº98/99 de 26 de Julho, rectificada pela Declaração de Rectificação nº19-D/98 e pelo 

Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto, define a rede rodoviária nacional do continente, que 

desempenha funções de interesse nacional ou internacional.  

As estradas do concelho de Manteigas que integram a Rede Rodoviária Nacional são: 

 EN232 entre o limite do concelho de Gouveia e o Km 625+450 e, entre o Km67+720 e o limite do 
concelho da Guarda; 

 ER338 com exceção do troço já municipalizado ente o Km 45+580 e o km 50+050; 

 Estradas desclassificadas não transferidas para o património municipal a EN338-1, entre o km0+000 e o 
km 1+800.  

 

Figura 39| extrato da planta do PRN 2000 (fonte: EP) 
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20.2 Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), eficaz pelo RCM n.º 53/2007, de 4 de abril.   é um 

instrumento de gestão territorial, que visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território 

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

nestas áreas, e tem como função a gestão da biodiversidade. 

 “A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de 

determinados habitats e espécies, nas quais as actividades humanas são compatíveis com a 

preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e 

social. (...) As Directivas Aves e Habitats estão harmonizadas e transpostas para o direito nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de Fevereiro.  

A Rede Natura 2000 é composta Sítios da Lista Nacional e Zonas de Protecção Especial. 

O municipio de Mnateigas é totalmente integrado na PTCON14 – Serra da Estrela, conforme Sítios da 

Lista Nacional. 



  

 
  

 

Revisão do PDM de Manteigas| Relatório de Fundamentação das Opções do Plano  

81 

  

 

 

Figura 40| extrato da planta das áreas classificadas Rede Natura 2000 (fonte: RCM n.º 53/2007, de 4 de abril) 

 

Para o sítio da Serra da Estrela são identificados um conjunto de tipos de habitat de conservação 

prioritária. A identificação destes Habitats foi abordada nos estudos de caraterização (Vol.IV). 

20.3 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela 

"O Decreto-Lei n.º 557/76, de 16 de julho, criou o Parque Natural da Serra da Estrela, com o objetivo 

primordial de proteger aspetos naturais aí existentes e defender o património arquitetónico e cultural, 

ao mesmo tempo que se deveriam desenvolver as atividades e renovar a economia local, além de 

promover o repouso e o recreio ao ar livre. Posteriormente, foi aprovado o Plano Preliminar de 
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Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, através da Portaria n.º 409/79, de 8 de agosto.” 31  

A 25 de julho de 1990 é aprovada a Portaria n.º 583/90, como forma de dotar o Parque Natural de um 

plano final de ordenamento com vista à melhor prossecução dos fins para que foi criado.  

Este tinha como objetivos principais:  

 A conservação dos valores naturais; 

 O desenvolvimento rural; 

 A salvaguarda do património arquitetónico e cultural; 

 A animação sociocultural; 

 A promoção do repouso e do recreio ao ar livre. 

A 9 de setembro de 2009, foi publicado o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela 

(POPNSE) através da Resolução do Concelho de Ministros n.º 83/2009, tendo como objetivos gerais: 

 Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e culturais, em especial 

nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da natureza; 

 Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais, da fauna e da flora 

selvagens protegidos nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 

 Enquadrar as atividades humanas através de uma gestão racional dos recursos Naturais, tendo 

em vista o desenvolvimento sustentável; 

 Assegurar a participação ativa de todas as entidades públicas e privadas, em estreita 

colaboração com as populações residentes. 

Objetivos do POPNSE 
Enquadramento no PDM 

Regulamento Orden/condic. 

Promover a conservação dos valores naturais, desenvolvendo ações 

tendentes à recuperação dos habitats e das espécies da flora e fauna 

indígenas, em particular os valores naturais de interesse comunitário, 

nos termos da legislação em vigor. 

x x 

Promover o desenvolvimento rural, levando a efeito ações de 

promoção e valorização das atividades económicas tradicionais 

compatíveis com a salvaguarda dos valores naturais. 

x x 

Assegurar a salvaguarda do património cultural da região em 

complementaridade com a conservação da natureza e da 

biodiversidade. 

x x 

                                                
31 Portaria n.º 583/90, de 25 de julho. 
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Objetivos do POPNSE 
Enquadramento no PDM 

Regulamento Orden/condic. 

Promover a educação ambiental, a divulgação e o reconhecimento 

dos valores naturais e culturais, sensibilizando os agentes económicos 

e sociais e as populações residentes na região para a necessidade da 

sua proteção. 

- - 

Promover e divulgar o turismo de natureza, sem que daí advenham 

riscos para a conservação dos valores naturais e paisagísticos. 
x x 

Figura 41| Objetivos do POPNSE e o enquadramento no PDM  

O plano define um conjunto de áreas sujeitas a regimes de proteção, que implica níveis de proteção e 

uso diferentes, dependendo da importância dos valores naturais presentes e a respetiva sensibilidade 

ecológica. Define também as áreas de intervenção específica, que para a área do município de 

Manteigas se definem como áreas prioritárias de valorização ambiental.  

 

Figura 42| Extrato da planta de síntese ( s/escala) (Fonte: ICNF). 

Pretende-se para estas áreas a realização de planos e projetos que compatibilizem o uso público com a 

sua preservação. Assim, estão definidas como áreas com aptidão para o recreio e atividades de 

animação ambiental: 

 Troço superior do Vale do Zêzere; 

 Covão d’Ametade; 

 Covão da Ponte; 
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 Relva da Reboleira. 

Como áreas de vocação turística, estão definidas: Penhas Douradas e Relva da Reboleira. Como áreas 

de protecção e valorização dos recursos hídricos, a Albufeira do Vale do Rossim. 

O programa de execução do POPNSE prevê a execução de um conjunto de ações com impacto no 

concelho de Manteigas que importa considerar na execução do PDM.  

Medidas e ações Intervenientes 
Estimativa 
de custos 

Prioridade 

Enquadramento 
na Revisão do 

PDM 

Eixo Prioridade 

Souto do concelho - recuperar a área 
do azevinhal 

Município/entidades 40.000 € 1 2 2 

Ribeira de Beijames. Preservar e 
valorizar área de azinhal 

Entidades 75.000 € 1 2 2 

Requalificar as casas de natureza - 
centro de acolhimento de covão da 
ponte 

ICNF 50.000 € 2 2 1 

Plano de ordenamento da Albufeira 
(POA) do Vale do Rossim - 
acompanhamento 

Município/entidades 10.000 € 1 - - 

Ordenar e valorizar o troço superior do 
Vale do Zêzere 

Município/entidades 800.000 € 1 2 2 

Ordenar e valorizar Penhas Douradas - 
PP 

Município/ICN 10.000 € 1 2 2 

Ordenar e valorizar Covão d’Ametade Freguesias/entidades 50.000 € 1 2 1 

Ordenar e valorizar Relva da Reboleira - 
PP 

Município/ICN 10.000 € 1 2 2 

Figura 43| Medidas e ações previstas no POPNSE e o seu enquadramento no PDM 

As propostas desenvolvidas na Revisão do PDM compatibilizam-se de um modo geral com o POPNSE, 

sendo que, ao nível do solo rural não se verificam incompatibilidades e, ao nível do solo urbano, 

motivado pela redelimitação dos perímetros urbanos de Manteigas e Sameiro e a delimitação em Vale 

de Amoreira, incompatibiliza-se em parte com o n.º4 do art. 25º pois resulta na diminuição da categoria 

de espaço onde se insere. 

Perímetro 
urbano 

Categoria proposta 
PDM 

Categoria do POPNSE 
Descrição da 
compatibilização 

Manteigas Solo Urbano Áreas urbanas e outras Incompatibiliza-se em parte com 
o art.25º n.º4 pois resulta na 
diminuição da categoria de 
espaço onde se insere.  
RAN 
REN 

Sameiro Solo Urbano Áreas urbanas e outras 

Vale de 
Amoreira 

Solo Urbano Aglomerado rural inserido em 
área de proteção complementar. 

Figura 44| Compatibilização das propostas do PDM, para os perímetros urbanos, com as diretivas do POPNSE. 
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Face à nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo (Decreto-Lei n.º 31/2014, de 30 de maio atendendo ao regime transitório previsto no n.1 do 

art. 82º conjugado com o art. 78º, o POPNSE deixará de vincular diretamente os particulares, tendo-se 

optado por verter nesta Revisão do PDM os conteúdos regulamentares que condicionam diretamente a 

gestão urbanística e o ordenamento do território do Município de Manteigas. 

20.4 Proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

A proposta de PROT Centro ao nível do sistema urbano enquadra o município de Manteigas nas áreas 

com diminuição de dinâmica territorial e com uma ligação periférica ao eixo urbano da Beira Interior, 

fortalecida pela vocação turística da Serra da Estrela. 

O modelo territorial preconizado pelo PROT Centro insere o município de Manteigas em zona de mais-

valias ambientais (área classificada), classificando a vila de Manteigas com uma polaridade de nível 332 

ao nível das nucleações urbanas (dimensão e funcionalidade dos núcleos/aglomerados urbanos, 

relações funcionais e de dependência de outras aglomerados).  

Relativamente às unidades territoriais, a proposta de PROT Centro não é muita clara no que concerne 

ao município de Manteigas, uma vez que tanto aparece no sistema Dão Lafões e Planalto Beirão (este 

sistema, por vezes, aparece como Dão Lafões e Serra da Estrela), como na Beira Interior Norte. Há 

também referências no sistema de Pinhal Interior e Serra da Estrela. 

Em termos de concretização dos objetivos da proposta de PROT Centro para o município, estes 

convergem, de um modo geral, com os do POPNSE. 

O programa de execução da proposta de PROT Centro prevê a execução de um conjunto de ações com 

impacto no concelho de Manteigas que importa considerar na execução do PDM. 

                                                
32 São 3 níveis, sendo o 1 o nível mais importante e o 3 o menos. A conjugação da “rede urbana com uma multiplicidade de 
fatores de polarização resultantes da localização de portos, aeródromos, plataformas logísticas, universidades e institutos 
politécnicos e instituições de inovação e transferência de tecnologia, e com os principais fluxos casa/trabalho”, permitiu definir 
níveis de importância para os núcleos urbanos mais importantes que incluem as sedes de concelho (relatório do PROT Centro). 



  

 
  

 

Revisão do PDM de Manteigas| Relatório de Fundamentação das Opções do Plano  

86 

  

 

  

Figura 45| Modelo Territorial (fonte: PROT Centro, Set. 2010) 

 Medidas e ações Intervenientes Financiamento Prioridade 

Enquadramento na 
Revisão do PDM 

Eixo Prioridade 

Valorização e requalificação 
dos complexos termais e 
zonas envolventes. 

Município/Ass. 
Munic./ Privados 

QREN. ITP, Orçam 
Municipais, 
privados 

1 2 1 

Consolidar a rota das 
aldeias históricas. 

IGESPAR, 
DRCC, Mun, Ass. 
Mun e privados 

QREN, PROVERE, 
Orçam Municipais, 

privados 
2 - - 

Criar e potenciar novas 
rotas – rota da lã. 

Município/Ass 
Munic/ 

Privados/outros 

QREN, PROVERE, 
Orçam Municipais, 

privados, ITP 
2 1 1 

Valorização turística de 
albufeiras e cursos de água. 

Mun. /Ass Mun/ 
INAG/ ARHC 

QREN, Orçam 
Municipais, 
privados 

1 2 2 

Buy NATURE – turismo 
sustentável em áreas 
classificadas. 

ICNB/PTDSE/MS/
Município/entida

des 

QREN, Orçam 
Municipais, 
privados, 
PIDDAC 

1 2 1 

Implementação do 
programa PARES- criação 

de novos lugares em 
creches e equipamentos. 

Segurança social 

e municípios 
- 1 4 

 

1/3 
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 Medidas e ações Intervenientes Financiamento Prioridade 
Enquadramento na 

Revisão do PDM 

Implementação da 
Estrutura regional de 
proteção e valorização 
ambiental (ERPVA) 

CCDRC/ 
municípios 

QREN, Orçam 
Municipais, 

PIDDAC 
1 2 2 

Identificação das áreas 
sujeitas a inundações e 
movimento de vertentes. 

Município 
QREN, Orçam 
Municipais, 

2 - - 

Figura 46| Compatibilização das propostas do PDM com as diretivas da proposta de PROT Centro  

 

A proposta de PROT Centro estabelece diversas condições essenciais à redefinição/expansão dos 

perímetros urbanos, cuja compatibilização com a proposta preconizada na revisão do PDM se apresenta 

na tabela seguinte: 

 

Normas Específicas de Base Territorial - Normas de Planeamento e Gestão 

Territorial Proposta de Revisão do PDM93 

TG2. Padrões de povoamento e regulação territorial 

1. Do ponto de vista da 

contenção dos perímetros 

urbanos, conducente à 

economia de solo urbanizável, 

recomendam-se as seguintes 

orientações gerais: 

 

a. Os municípios devem considerar 

prioritária a contenção do solo urbano, 

encorajando o preenchimento das áreas já 

urbanizadas através da colmatação de 

vazios intersticiais, da conservação e 

rentabilização das infraestruturas 

existentes e incentivando a densificação 

razoável das áreas urbanas, evitando 

novas expansões isoladas; 

No caso de Manteigas e da 

especificidade da sua morfologia 

territorial, verificou-se que os 

vazios expectantes refletem 

maioritariamente situações de 

difícil ocupação construída, 

integrando-se em áreas de 

estrutura ecológica urbana 

proposta. 

b. O recurso à expansão dos tecidos 

existentes só deve ser considerado 

quando este for comprovadamente 

necessário e fundamental à qualificação e 

funcionamento urbano ou se verifique 

como necessário à oferta de solo 

urbanizável, quer por força da procura 

verificada, quer por razões de retração do 

mercado de solos, devendo promover a 

infraestruturação em rede das 

intervenções urbanísticas, sem prejuízo da 

utilização de mecanismos de discriminação 

positiva de densificação das áreas 

urbanas. 

 

Como foi referido existiu 

importante alteração à morfologia 

de povoamento deste concelho, 

que provocou a dilatação do 

espaço urbano. 

Também foi identificada a 

necessidade de qualificar o 

espaço público ou “acrescentar” 

espaço público inexistente 

(resultado provável da topografia 

acidentada). 

É promovida a expansão dos 

aglomerados para áreas 

infraestruturadas ou onde essa 

infraestruturação terá maior 

relação com a preexistente (e 

portanto, menor custos). 
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Normas Específicas de Base Territorial - Normas de Planeamento e Gestão 

Territorial 
Proposta de Revisão do PDM93 

TG9. Classificação e qualificação do solo  

2. Classificação/reclassificação 

do solo: 

Avaliação da dinâmica urbanística e da 

execução do plano diretor municipal em 

vigor. 

Foi efetuada em fase de Estudos 

de Base 

Somatório das áreas urbanas consolidadas 

e legalmente comprometidas, incluindo a 

estrutura ecológica municipal, tenham 

atingido um valor igual ou superior a 70% 

dos perímetros urbanos atuais. 

Verificou-se que ambos os 

perímetros vigentes têm valores 

na ordem dos 90%  

(ver verificação de critérios) 

Somatório das áreas livres dos atuais 

perímetros urbanos, mais a ampliação 

proposta, não exceda 40% do perímetro 

urbano atual. 

Manteigas fica a abaixo dos 40% 

e Sameiro acima. 

(ver verificação de critérios) 

Para efeito de expansão urbana, o cálculo 

das áreas nos termos previstos no 

presente normativo deverá ser feito 

perímetro a perímetro.  

Sim. 

Nos aglomerados urbanos que o 

justifiquem, poder-se-á exceder o valor 

previsto, desde que seja efetuada a 

respetiva compensação noutros 

aglomerados, assegurando dessa forma 

que não é ultrapassado o valor acumulado 

das áreas de expansão para a totalidade 

do território municipal. 

Não é possível estabelecer esta 

comparação, uma vez que o 

concelho integrou uma nova 

freguesia que não lhe pertencia à 

data do PDM93. 

Figura 47| Compatibilização das propostas do PDM com as diretivas da proposta de PROT Centro 

Ou seja, na generalidade, as diretrizes do PROT Centro encontram-se refletidas nas propostas 

apresentadas, com exceção da situação de integração de uma nova freguesia no território deste 

município, que implica uma leitura específica da situação existente e da comparação com a situação 

preconizada pelo PDM93. 

Os aglomerados urbanos do concelho de Manteigas com perímetro urbano em vigor cumprem o 

requisito necessário para a possibilidade de reclassificação de solo, sendo possível a expansão dos 

aglomerados em questão. 

  

Perímetro 
urbano em 
vigor (ha) 

Áreas 
consolidadas e 
comprometidas 

(ha) 

Espaços 
Verdes no 

perímetro em 
vigor (ha) 

(B+C)/A > = 70% 

B+C % 

Manteigas 147 128.8 7,1 135.9 92% 

Sameiro 12,4 11,7 0 11,7 94% 
Figura 48| Verificação do critério (TG9 ponto 2.a) ii)): áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas 
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A proposta de expansão para os aglomerados urbanos de Manteigas com perímetro urbano em vigor 

apesar de excederem o critério dos 40%, não se considera excessiva pela dificuldade da própria 

morfologia do terreno, que não permite ter o mesmo aproveitamento do que em zonas pouco 

declivosas. Os espaços urbanos que não apresentam aptidão para a construção e que estão afetos a 

linhas de água ou a solos que estavam integrados no regime da RAN, foram integrados nos espaços 

verdes de enquadramento e proteção (Manteigas 38 ha, Sameiro 1.6 ha). Em Sameiro, os espaços 

afetos a usos especial, são cerca de 2.5ha. 

  

Perímetro 
urbano em 
vigor (ha) 

Áreas livres 
do perímetro 
em vigor (ha) 

Ampliação 
proposta 

(ha) 

EEM  
Espaços de 
atividades 

económicas 
(B+C-(D+E))/A =<40% 

    B+C-(D+E) % 

Manteigas 147 18.2 78.31 29.75 19,6 47.1 32% 

Sameiro 12,4 0,7 12,4 1,97 0 11,1 90% 
Figura 49| Verificação do critério TG9 ponto 2.a) iii)): : áreas livres dos perímetros em vigor e ampliações propostas 

 

Ao nível do sistema ambiental, o município insere-se na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental (ERPVA), numa zona de mais-valias ambientais (área classificada), com um corredor 

ecológico secundário (Rio Zêzere). Estas áreas deverão ser sujeitas a intervenções que salvaguardem e 

que potenciem o desempenho das funções ecológicas. Dos muitos objetivos específicos da ERPVA, 

destacam-se os seguintes com impacto direto no município e consequentemente no PDM. 

 Perceber a paisagem como um recurso de suporte da atividade do homem, promotor da 

qualidade de vida das populações e do desenvolvimento;  

 Aceitar e aproveitar as oportunidades referentes às paisagens, como o valor da identidade das 

suas várias unidades, que é elementar para a sustentabilidade dos povoamentos; a diversidade 

e qualidade; o valor cénico das paisagens ordenadas; a valorização da paisagem como fator de 

melhoria da qualidade do ambiente, do nível de vida e das condições de vida das populações, 

promovendo o desenvolvimento do recreio, da saúde, da economia locais; 

 Promover o ordenamento e organização das paisagens do centro do país, valorizando a sua 

diversidade; 

 Desenvolver o turismo de natureza/interior; 

 Intervir na Serra da Estrela a fim de se ordenar a atividade turística, promover as atividades 

agro-silvopastoris e as espécies autóctones, de acordo com o previsto na respetiva Intervenção 

Territorial Integrada. 
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Figura 50| Sistema Ambiental (Fonte: PROT Centro, Set. 2010). 

20.5 Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte  

O PDM de Manteigas articula-se na disciplina consagrada no Plano Regional de Ordenamento Florestal 

da Beira Interior Norte (PROF BIN), eficaz pelo Decreto Regulamentar n.º 12/2006, de 24 de julho. Este 

é um instrumento sectorial de gestão territorial que surge na sequência da Lei de Bases da Política 

Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto). Este plano contribui com informação e diretrizes do setor, no 

que respeita à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais para a região e abrange os 

territórios coincidentes com o limite da NUT III – Beiras e Serra da Estrela, onde se insere o município 

de Manteigas na sua totalidade.  

De acordo com o Despacho n.º 782/2014, de 17 de janeiro, que procede à alteração da área territorial 

de todos os PROF em vigor, o plano que abrange o município de Manteigas, o PROF BIN, passará a ser 

o que abrangerá também os municípios integrados na NUT III da Beira Interior Sul e Serra da Estrela, o 

PROF do Centro Interior. Segundo o mesmo diploma a revisão dos PROF deverá estar concluída dentro 

de dois anos. 

Manteigas 
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O plano define duas Sub-Regiões Homogéneas para o concelho: a “Estrela”, correspondendo 

sensivelmente à metade Norte do concelho e a “Torre” a área Sul. Estas sub-regiões são unidades 

territoriais “…com um elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil das funções dos espaços 

florestais e às características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização, como 

resultado da otimização combinada de três funções principais.”33 

Função Torre Estrela 

1ª 
Conservação de Habitats, Flora e Fauna e de 

Geomonumentos 
Recreio e Estética da Paisagem 

2ª Recreio e Estética da Paisagem Proteção 

3ª Proteção 
Conservação de Habitats, Flora e Fauna e de 
Geomonumentos 

Figura 51| Hierarquia de funções definidas pelo PROF BIN no concelho de Manteigas. (Fonte: PROF BIN). 

A cada função foi atribuído um conjunto de objetivos de gestão e intervenções florestais que são 

contemplados na revisão do PDM. Para a prossecução das funções de cada sub-região homogénea 

foram estabelecidos objetivos específicos para cada unidade e respetivos modelos de silvicultura a 

seguir.  

No caso da sub-região homogénea “Torre” foram estabelecidos os seguintes objetivos que se 

enquadram no PDM: 

Objetivos do PROF BIN Enquadramento no PDM 

Regulamento Orden/condic. 

Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de 
conservação dos habitats, de fauna e da flora classificados. x  

Adequar os espaços 

florestais à crescente 
procura de valores 
paisagísticos e de 
atividades de recreio. 

Definir zonas com bom potencial para o 
desenvolvimento de atividades de recreio e 
com interesse paisagístico e elaborar 
planos de adequação destes espaços ao 
uso para recreio nas zonas identificadas; 

 x 

Dotar as zonas prioritárias para recreio e 
com interesse paisagístico com 
infraestruturas de apoio; 

 x 

Adequar o coberto florestal nas zonas 
prioritárias para a sua utilização para 
recreio e com interesse paisagístico; 

x  

Controlar os impactos dos visitantes sobre 
as áreas de conservação. - - 

Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; x  

Desenvolver a atividade 
silvopastoril. 

Aumentar o nível de gestão dos recursos 
silvopastoris e o conhecimento sobre a 
atividade silvopastoril; 

- - 

                                                
33 In, PROF BIN, Decreto regulamentar n.º 12/2006, de 24 de Julho, Art. 4º, alínea cc). 
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Objetivos do PROF BIN Enquadramento no PDM 

Regulamento Orden/condic. 

Integrar totalmente a atividade silvopastoril 
na cadeia de produção de produtos 
certificados. 

- - 

Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento 
sobre a atividade apícola e integrar a atividade na cadeia de produção 
de produtos certificados. 

- - 

Figura 52| Objetivos para a sub-região da Torre e a concretização no PDM (Fonte: PROF BIN). 

A sub-região da “Estrela” apresenta os seguintes objetivos específicos, com enquadramento na revisão 

do PDM: 

Objetivos do PROF BIN 
Enquadramento no PDM 

Regulamento Orden/condic. 

Adequar os 
espaços florestais 
à crescente 
procura de valores 
paisagísticos e de 
atividades de 

recreio. 

Definir as zonas com bom potencial para o 
desenvolvimento de atividades de recreio e com 
interesse paisagístico e elaborar planos de 
adequação destes espaços ao uso para recreio nas 
zonas identificadas; 

 x 

Dotar as zonas prioritárias para recreio e com 
interesse paisagístico com infraestruturas de apoio;  x 

Adequar o coberto vegetal nas zonas prioritárias 
para a utilização para recreio e com interesse 
paisagístico; 

x  

Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas 
de conservação. 

- - 

Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; x  

Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação 
dos habitats, de fauna e da flora classificados. 

x  

Desenvolver a 
atividade 
silvopastoril. 

Aumentar o nível de gestão dos recursos 
silvopastoris e o conhecimento sobre a atividade 
silvopastoril; 

- - 

Integrar totalmente a atividade silvopastoril na 
cadeia de produção de produtos certificados; - - 

Desenvolver o ordenamento dos recursos piscícolas e aumentar o nível 
de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a atividade 
apícola e integrar a atividade na cadeia de produção de produtos 
certificados; 

- - 

Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente a 
castanha, os cogumelos, e as ervas aromáticas, condimentares e 
medicinais. 

- - 

Figura 53| Objetivos a para sub-região da Torre e a concretização no PDM (Fonte: PROF BIN). 

Como se pode constatar no mapa síntese do PROF BIN para além das sub-regiões anteriormente 

descritas são ainda identificadas figuras específicas da floresta: 

 Corredores Ecológicos; 

 Zonas Críticas do Ponto de Vista da Defesa da Floresta contra Incêndios;  
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 Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível; 

 Floresta Modelo; 

 Perímetro Florestal. 

                    

Figura 54| Planta de síntese do PROF BIN (s/escala, Norte)( (Fonte: Prof BIN). 

 

Figura 55| Planta das Sub-regiões homogéneas do PROF BIN (s/escala, Norte)(Fonte: Prof BIN). 
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O PROF BIN assinalou ainda o Perímetro Florestal de Manteigas na sub-região homogénea “Estrela” 

como floresta modelo por “… constituir um espaço florestal diversificado e representativo da região em 

termos das espécies florestais existentes com elevado interesse no que concerne ao seu potencial para 

o desenvolvimento de práticas silvícolas que os proprietários privados podem adotar tendo como 

objetivo a valorização dos seus espaços florestais. A floresta modelo localiza-se na sub-região 

homogénea “Estrela”, que visa a implementação e desenvolvimento da proteção e conservação de 

habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos.”  

Os corredores ecológicos, definidos neste plano, foram integrados na Estrutura Ecológica Municipal e as 

redes primárias de faixas de gestão de combustível, bem como, as implicações do concelho estar 

totalmente integrado em Zonas Críticas do Ponto de Vista da Defesa da Floresta contra Incêndios, 

definidas no PMDFCI, foram integradas na Planta de Condicionantes – Perigosidade de incêndio; Faixas 

de gestão de combustível; Povoamentos florestais percorridos por incêndio. A floresta modelo e os 

perímetros florestais foram integrados nos espaços florestas de conservação. 

Conforme o disposto no artigo 46º do PROF BIN, teve-se em consideração o seguinte:  

 A reclassificação dos espaços florestais em solo urbano deve ser condicionada ou proibida, 

quando estiverem classificados no PMDFCI como risco elevado ou muito elevado de 

incêndio. 

 As novas edificações têm que ter um afastamento mínimo de 50m à extrema da 

propriedade em solo rural. 

20.6 Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo 

O Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo (PBHT), publicado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 

de dezembro, tem por objeto a definição das regras de gestão dos recursos hídricos, dos meios hídricos 

e do domínio hídrico. O Plano tem a natureza de regulamento administrativo e constitui o instrumento 

orientador da gestão dos recursos hídricos na área da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

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

implementar atuações diferenciadas em função das diversas sub-regiões da bacia hidrográfica que, para 

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

termos hidrológicos, socioeconómicos e ambientais. O concelho de Manteigas pertence à sub-bacia do 

Zêzere e está inserido na unidade homogénea - Alto Zêzere. 
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Figura 56| Sub bacias hidrográficas principais e unidades homogéneas do PBHT         

   

Apesar do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integra a Região Hidrográfica 5 – Tejo ter entrado 

em eficácia em 2013, este plano não foi revogado e por isso aqui mencionado e considerado. 

           

20.7 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 - Tejo 

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integra a Região Hidrográfica 5 – Tejo (PGBHRH Tejo) foi 

publicado e 22 de Março 2013 pela RCM 16 F/2013. É um instrumento de planeamento que visa, 

“identificar os problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência de futuras 

situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos 

recursos hídricos através da elaboração de um programa de medidas que garanta a prossecução dos 

objetivos estabelecidos na Lei da Água. (…) A região hidrográfica do Tejo (RH5) é uma região 

hidrográfica internacional com uma área total de aproximadamente 81 310 km2, dos quais 25 666 km2, 

ou seja 32%, são em território nacional.”34 

                                                
34

 In Relatório Não Técnico do PBRH5 

  

Manteigas Manteigas 
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Figura 57| Enquadramento regional do Plano, e do concelho de Manteigas (fonte:PGBHRH Tejo) 

O concelho de Manteigas insere-se na sub-bacia do Zêzere, que apresenta um conjunto de 93 massas 

de água e, em termos de balanços hídrico, verifica-se que as disponibilidades de água para consumo 

são superiores às necessidades. 
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Figura 58| Sub bacias da Região hidrográfica do Tejo (fonte:PGBHRH Tejo) 

O Plano define como principais objetivos, com enquadramento na revisão do PDM: 

Objetivos do PGBHRH Tejo 
Enquadramento no PDM 

Regulamento Orden/condic. 

Redução das cargas poluentes emitidas para o meio hídrico x  

Superação das carências básicas de infraestruturas x  

Melhoria da garantia da disponibilidade de recursos hídricos 

utilizáveis de forma a dar satisfação às necessidades das 

atividades sociais e económicas 
x  

Acréscimo da segurança de pessoas e bens, relacionada com o 

meio hídrico  x x 

Preservação e valorização ambiental do meio hídrico e da 

paisagem associada x x 



  

 
  

 

Revisão do PDM de Manteigas| Relatório de Fundamentação das Opções do Plano  

98 

  

 

21 PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE REVISÃO. 

O PDM tem efeitos legais a partir do dia seguinte à data da sua publicação em Diário da República, 

podendo ser revisto por iniciativa da Câmara Municipal em conformidade com legislação aplicável, num 

prazo máximo de 10 anos e não antes de 3 anos. 

 

22 Anexos 

22.1 Declaração do IGeoE – Cartografia 
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22.2 Ambiente Sonoro: Relatório Prospetivo 
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1ª Revisão do PDM de Manteigas 

AMBIENTE SONORO 

RELATÓRIO PROSPETIVO 

Justificação da não apresentação 

A proposta da 1ª revisão do PDM do município de Manteigas não apresenta ações que venham a 

provocar incómodo, do ponto de vista acústico, para o horizonte do plano. 

Da leitura do mapa de ruído do concelho de Manteigas conclui-se que a grande maioria da área do 

concelho apresenta níveis de ruído ambiente exterior em conformidade com o valor regulamentar 

estabelecido para zonas sensíveis (Lden≤55 dB(A) e Ln≤45 dB(A)), apesar de se verificarem áreas 

onde os níveis de ruído ambiente exterior são mais elevados. Nas áreas contiguas aos principais eixos 

rodoviários do Concelho os valores obtidos excedem os valores legislados para zonas sensíveis sendo, 

contudo, cumpridos os valores para zonas mistas (Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)).35 

A análise de ruído ambiente exterior nas zonas de indústrias não detetou incompatibilidade com a 

função habitacional envolvente, pois não excede os indicadores para zonas mista, uma vez que o 

período de maior ruído é o diurno, correspondendo ao período de laboração das fábricas. 

Salienta-se ainda que não foram detetados pontos de conflito com as zonas urbanas. No entanto, caso 

se venham a identificar zonas onde os valores limites legais sejam excedidos, originando zonas de 

conflito deverão ser aplicadas as medidas de redução previstas no Plano de Redução do Ruído ou, na 

sua ausência, as medidas regulamentadas na Lei Geral do Ruído. 

As áreas pertencentes aos perímetros urbanos foram classificadas como zonas mistas por se 

encontrarem, de acordo com o regulamento do PDM, afetas a outros usos, existentes e previstos, para 

além dos permitidos para as zonas sensíveis. 

Nas zonas de conflito, que se venham a identificar, inseridas em perímetros urbanos e aglomerados 

rurais, fica condicionada a construção de habitação, equipamentos escolares, de saúde, religiosos e 

assistência a crianças e idosos, exceto se a zona em apreciação estiver abrangida por Plano Municipal 

de Redução de Ruído ou não exceda em mais de 5 dB (A) os valores limites fixados para as Zonas 

Sensíveis e Mistas e os índices de isolamento de sons de condução aérea sejam incrementados em mais 

de 3 dB (A) relativamente ao valor mínimo regulamentado na Lei Geral do Ruído……………………………….. 

                                                
35Adaptação dos mapas de ruído do concelho de Manteigas, Hidroprojeto, julho de 2010 


