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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 presente relatório refere-se à fundamentação da proposta de perímetros urbanos para o município de 

Manteigas, elaborado em 2011, tendo sido revisto durante o processo de revisão do plano e em 

consonância com a proposta final desenvolvida em 2014, e retificada após 5ª reunião plenária da 

Comissão de Acompanhamento, em 9/01/2015. 

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 11/2009, de 29 de maio. O PDM 

de Manteigas, eficaz desde 1993, classifica o território municipal como zona não urbanizável, 98.6% da 

área total e como zona urbana e urbanizável, os restantes 1.3%2. Considera apenas a Vila de Manteigas 

e a Aldeia de Sameiro como urbano, não considerando Vale de Amoreira e Cabecinho, pois estavam 

integrados no concelho da Guarda. Neste instrumento, estes aglomerados eram considerados como 

pequenos aglomerados em área rural. 

Os estudos de base refletem a caracterização e diagnóstico do concelho, nomeadamente, as 

perspetivas e dinâmica urbanística e níveis de execução do PDM em vigor (PDM93). 

Do resultado de toda a caraterização do concelho, da leitura da proposta do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro), Plano de Ordenamento do Parque Natural da 

Serra da Estrela (POPNSE) e de todos os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis, e de 

acordo com o Decreto Regulamentar n.º11/2009, de 29 de maio, verificou-se a necessidade de 

reclassificação e qualificação do solo de rural para urbano para o concelho de Manteigas, a qual se 

apresenta e fundamenta neste relatório. 

A proposta reflete o estudo conjunto com a Câmara Municipal de Manteigas (os melhores conhecedores 

da dinâmica urbanística, da gestão territorial e das vertentes sócio económicas específicas do local) e o 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que tutela o Parque Natural da Serra da 

Estrela (uma vez que o concelho se integra totalmente nesta área protegida classificada, interessando 

compatibilizar intenções e estratégias para potenciar os seus recursos naturais). 

Com a revisão do PDM93 pretende-se implementar um modelo de ordenamento com maior equidade 

territorial e que contribua para a coesão social e a qualificação ambiental e económica, desenvolvendo 

estratégias que promovam a atratividade externa e promovendo a qualidade de vida. 

Para além da estratégia socioeconómica e da conjuntura atual do concelho, implícita no novo PDM, um 

conjunto de fatores são fundamentos essenciais para a necessidade de rever e reajustar os perímetros 

em vigor, nomeadamente: 

 Um novo enquadramento conceptual e legislativo do urbanismo, que obriga a um ordenamento 

mais sustentável; 

                                                           
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 Cálculo efetuado com base no novo limite do concelho que integra a freguesia de Vale de Amoreira. A relação anterior era de 
1.6% para 98.4%. 
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 A complexidade da morfologia do terreno, desajustada da ocupação atual. 

 As construções fora dos perímetros urbanos, na coroa periférica, que foram surgindo ao abrigo 

de uma discricionariedade do regulamento do atual PDM; 

 Qualificação dos espaços públicos existentes e promoção destes nas zonas de expansão; 

 Necessidade da melhoria da gestão urbanística local, clarificando situações ambíguas. 

2 FUNDAMENTAÇÃO DA REDEFINIÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS  

A estratégia municipal, desenvolvida através do quadro operativo de ordenamento e traduzida nas 

propostas de ordenamento do presente Plano são a base de fundamentação de qualquer ação sobre os 

perímetros urbanos. 

Assim, reforça-se a pretensão de dotar o município com um instrumento que incorpore um sistema 

urbano que responda aos estrangulamentos e fraquezas diagnosticados e potencie um futuro 

estratégico para o município, suficientemente flexível nas suas opções e suficientemente rigoroso na 

definição do que é essencial. 

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. 

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

 Promover o desenvolvimento da gestão urbanística municipal 

3 RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO 

3.1 AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

SOCIAL E INDISPENSABILIDADE DE QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA   

 

Manteigas, como município, encontra-se numa fase de viragem: os principais setores económicos 

deixaram de o ser, os problemas relacionados com as necessidades básicas dos cidadãos (saneamento 

básico, educação, habitação e acessibilidades) foram, pelo menos no seu essencial e de uma forma 

geral, resolvidos. Neste sentido, a presente revisão do Plano Diretor Municipal, que vem definir e regrar 

a estratégia concelhia, é muito oportuna e integra os novos conceitos de intervenção e gestão implícitos 

nos novos documentos, aproveitando os novos quadros programáticos que poderão apoiar um novo 

paradigma estratégico de desenvolvimento do território. 

Devido à morfologia do terreno, particularmente no que diz respeito aos declives e às características 

dos solos, a paisagem é maioritariamente florestal e as atividades agrícolas (hortícolas, cereais, olivais, 

pomares, vinhas entre outras) desenvolvem-se 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. 

Neste território, ao longo dos tempos, a atividade humana tem-se desenvolvido de acordo com as suas 

aptidões, o que leva a uma paisagem equilibrada. Esta utilização do território permitiu a preservação de 

valores biológicos e habitats de elevada importância, encontrando-se espécies animais e vegetais 

classificadas como prioritárias para a conservação. Para além destes, são ainda reconhecidos valores 

geológicos e paisagísticos o que, aliado a valores culturais, levou à criação do Parque Natural da Serra 

da Estrela. 

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

ocupação urbana essencialmente contida nos aglomerados urbanos e periferia. Verifica-se alguma 

habitação de caráter rural nos vales do Sameiro, de Vale de Amoreira e do Covão da Ponte. 

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

Fig. 1| Distribuição da população, famílias e alojamentos, por lugar, entre 1991-2011 (Fonte: INE, Censos 1991,2001 e 2011). 

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% 

Subtotal 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% 

Subtotal 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% 

Subtotal 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% 

Subtotal 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.  

 

Fig. 2| Projeção da população residente até 2026 (Fonte: A21 local do município de Manteigas). 

                                                           
 
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. 
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Fig. 3| Nº de Habitantes por freguesia segundo os Censos de 2001 e 2011 (Fonte: INE, 2014). 

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). 

 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 

Fig. 4| Projeção da população residente até 2026, por grandes grupos etários (Fonte: A21 local do município de Manteigas). 

 

Recorde-se alguns dos pontos fortes identificados na análise SWOT do concelho, na fase de Estudos de 

Base, e que são essenciais à mudança de rumo da dinâmica demográfica existente: 

 Vontade da comunidade de investir no potencial endógeno, designadamente turístico/ vontade 

política de apostar na valorização turística do território com significado; 

 Alguma iniciativa de espírito empreendedor/ inovador; 

 Formação técnica profissional em franco desenvolvimento; 

 Desenvolvimento do turismo de qualidade com grande especificidade/identidade. 

2001 2011

Concelho 4094 3430

Manteigas (Sta. Maria) 1609 1418

Manteigas (Pedro) 1764 1446

Sameiro 460 343

Vale de Amoreira 261 223
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3.1.2 Desenvolvimento económico e social  

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. 

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. 

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

3.1.3 Qualificação urbanística 

 

Fig. 5| Vista 3D do terreno do concelho de Manteigas (imagem do Google Earth) 

A rede urbana de Manteigas distribui-se ao longo do rio Zêzere/EN232, com maior ênfase na vertente 

Norte. Os vales de Sameiro e de 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 dois aglomerados principais e um pequeno aglomerado rural, 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, sendo 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 nos centros das 

sedes de freguesia os usos mais “públicos” (comércio e 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 identificada no concelho coloca a vila de Manteigas como o aglomerado urbano mais 

importante do município. Sameiro e Vale de Amoreira surgem no mesmo nível e logo a seguir a 
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Manteigas distinguindo-se depois, o Cabecinho, 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 zona da ribeira de 

Leandres, Mata da Contenda, Vidoeiro/Beijames/Serra de Baixo/Cabeção.  

Relativamente aos perímetros urbanos vigentes verificou-se a necessidade de redefinição dos 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 específicas do concelho de Manteigas. 

O decréscimo das licenças concedidas para habitação no concelho de Manteigas indica a diminuição da 

dinâmica do mercado imobiliário. No entanto, este fator é comum a Portugal Continental, não se tratando 

do caso específico de Manteigas, mas sim de um fenómeno mais genérico, do qual sofrem sobretudo os 

municípios mais interiores. 

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 do desenvolvimento municipal 

sentido, 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. 

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

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

PDM vigente no âmbito dos equipamentos coletivos são bastante elevados, tendo cumprido quase todas 

as propostas estipuladas em sede desse documento. 

Acrescente-se ainda a necessidade de introdução de qualificação do espaço público dos diversos 

aglomerados, situação que tem vindo a ser trabalhada nos últimos anos. A questão do parque 

habitacional existente tem vindo a ser acompanhada por projetos/programas implementados pela CMM e 

que se têm traduzido em importantes melhorias nos núcleos mais consolidados, embora exista ainda 

possibilidade de desenvolver mais estas medidas. 

Em termos de infraestruturas, saliente-se que 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 nesse tema, uma vez que se trata de um 

concelho inserido numa das principais serras do país, com topografia bastante complexa, o que provoca 

grandes dificuldades no desenvolvimento da sua rede viária. Relativamente ao PDM93, verifica-se que na 

sua maioria as intenções no plano viário foram concretizadas e que os princípios defendidos então 

permanecem prementes.  

No que respeita ao sistema viário intra-concelhio pode-se referir que os eixos principais se mantêm os 

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

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

Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndio inventariou e classificou quanto ao tipo de 

pavimento essas vias, tendo sido consideradas diretrizes a ser adotadas no âmbito da presente revisão. 
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De uma forma global, o concelho de Manteigas evoluiu de forma significativa na última década, do ponto 

de vista do saneamento básico e ambiente, desde a última apreciação ao nível do PDM93. Também ao 

nível dos resíduos sólidos, verificou-se uma melhoria no atendimento à população 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.  

3.2 AVALIAÇÃO DA DINÂMICA URBANÍSTICA E DA EXECUÇÃO DO PDM EM VIGOR 

Na fase dos estudos de base foi efetuada uma abordagem mais extensa a estes temas7, retomando aqui 

as principais ideias de forma a auxiliarem na compreensão das presentes propostas e do contexto em 

que formularam. 

No Relatório de Avaliação dos Níveis de Execução do PDM93 refere-se que mais de metades das ações 

previstas foram executadas totalmente ou em parte (constituindo cerca de 58%), sendo um indicador 

positivo. No entanto 36% das ações previstas não foram executadas. Destas algumas deixaram de ter 

interesse com o desenvolvimento socioeconómico que se verificou no prazo de vigência do plano, outras 

não foram executadas por falta de oportunidade económica/financeira. 

O PDM93 definiu dois perímetros urbanos: Manteigas (Vila) e Sameiro. Nesta época, Vale de Amoreira 

pertencia ainda ao concelho da Guarda, não tendo um perímetro definido em sede do seu PDM, assim 

como o lugar de Cabecinho. 

 

Aglomerado Urbano Perímetro urbano em vigor (ha) 

Manteigas 147 ha 

Sameiro 12.4 ha 

TOTAL 159.4 ha 

Fig. 6| Áreas dos perímetros urbanos em vigor (Proengel, 2011) 

 

                                                           
7
 Relatório dos Níveis de Execução do PDM  
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Fig. 7 | Manteigas – análise territorial 

Manteigas 

Zona consolidada 

806.253 m² 

Taxa de ocupação 

urbana  

67.20% 
Reconversão Urbanística8 

Ocupação rural 149.036 m² 

Taxa de vazios urbanos 

32.8 % 

Indústria desativada 56.712 m² 

Terrenos vazios e/ou expectantes 188.497 m² 

Fig. 8| Tipologia e taxa de ocupação - Manteigas  

                                                           
8
 Antiga fábrica de São Gabriel, indústria desativada, atualmente com projeto de reconversão urbanística. 
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Fig. 9| Sameiro e Vale Amoreira – análise territorial  

Sameiro 

Zona consolidada 

100.314 m² 
Taxa de ocupação urbana  

74.80 % Parque Urbano 

Terrenos vazios e/ou expectantes 
33.842 m² 

Taxa de vazios urbanos 

25.20 % 

Fig. 10| Tipologia e taxa de ocupação - Sameiro  

                       

Vale de Amoreira 

Zona consolidada 
130.518 m² Taxa de ocupação urbana  

Não aplicável Parque Urbano 20.775 

Fig. 11| Tipologia e taxa de ocupação – Vale de Amoreira 

Verifica-se que, para ambos os perímetros urbanos, a taxa de ocupação é cerca de 70% (vila de 

Manteigas um pouco menos e Sameiro um pouco mais). Este valor, conjugado com as características dos 

restantes terrenos vazios/expectantes, são essenciais à presente proposta, estando dentro dos 

parâmetros mínimos definidos pelo PROT Centro9 para que exista possibilidade de redefinição dos seus 

limites. Reforça-se mais uma vez a conclusão que grande parte dos terrenos considerados expectantes se 

relaciona com diversas situações: 

 Morfologia do território em que se inserem os aglomerados (acentuados declives, linhas de água, 

etc.);  

                                                           
9 In PROT-C – Relatório de Proposta, Maio 2011, Alínea ii. do n.º2 da “TG9. Classificação e qualificação do solo”, CCDRC. 
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 Cadastro fundiário; 

 Mercado imobiliário praticado (traduzido, por exemplo, no elevado valor dos prédios 

transacionados). 

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 do 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 (no caso da vila de Manteigas), mas que tem já algum significado.  

Os espaços industriais previstos em PDM93 referiam-se sobretudo a indústrias existentes à época e 

localizam-se de um modo geral na Vila de Manteigas. Atualmente estão quase todas devolutas e a 

necessitar de reconversão urbanística. Apesar disso as pequenas indústrias e/ou oficinas localizam-se um 

pouco por todo o concelho, agregadas geralmente aos aglomerados urbanos.  

A revisão do PDM constitui uma oportunidade de intervenção estratégica num município que necessita de 

reformular as suas prioridades e formas de ocupação do território, de modo a aproveitar os seus 

potenciais de forma sustentável e coesa, proporcionando um futuro com maior qualidade urbana, como 

refere o QREN 2007-2013: “O reforço do sistema urbano deve privilegiar a concretização de um modelo 

global de estruturação urbana do território valorizador de interações e complementaridades, assente em 

cidades qualificadas – nas suas dimensões física, económica, sóciocultural e ambiental - e em dinâmicas 

sustentáveis, bem integradas nos processos e dinâmicas pertinentes de nível europeu, ajustadas às 

necessidades concretas dos cidadão e cidadãs, potenciadoras da vivência de uma cidadania plena e de 

proximidade e dinamizadoras das respetivas regiões e dos espaços rurais das suas áreas de influência.”10 

Assim ao nível do solo urbano importa focar as seguintes questões, que são desenvolvidas na Proposta 

do Plano e respetivos elementos (nomeadamente Regulamento e Programa de Execução): 

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

principais aglomerados, e promovam a concentração nos núcleos existentes; 

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

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

garantindo a qualidade do espaço e das condições de vida;  

 Consolidação das áreas de expansão atuais; 

 Enriquecimento dos aglomerados no que concerne aos espaços coletivos (públicos, 

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

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

a recriar uma imagem urbana que identifique claramente Manteigas; 

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

de parâmetros e zonas específicas de nível para nível; 

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

intenções já formuladas; 

 Reforçar a estratégia de “(…) crescer completando"11 e paralelamente fazer 

crescer/expandir seletivamente algumas áreas mais periféricas, de forma a combater o abandono 
dos núcleos antigos; 

                                                           
10 Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 – Portugal, in “www.qren.pt”, Relatório, Set.2007. 
11 In “Políticas Urbanas” de Nuno Portas, Álvaro Domingues e João Cabral. 

http://www.qren.pt/
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 Promover a qualificação e requalificação urbana dos aglomerados; 

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

forma a promover novas dinâmicas desses locais; 

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

garantir a dinâmica que possa capturar as oportunidades de desenvolvimento; 

 Articulação do Plano com outras estratégias de âmbito regional e municipal; 

 Revisão das estratégias e das propostas de ordenamento preconizadas no PDM vigente face ao 

desenvolvimento e perspetivas sócio económicas para o concelho; 

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

gestão urbana mais eficiente na resposta às solicitações colocadas em cada momento. 

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. 

Para além disso, a existência de intenções e ações previstas revela uma importante dinâmica urbana 

municipal, mais importante ainda ao verificar-se que se reporta não somente à sede de concelho (o que 

seria expectável pelas características já enumeradas deste território), mas a outras áreas. 

3.3 APROVEITAMENTO E DISPONIBILIDADE DE ÁREAS URBANAS + INDISPENSABILIDADE 

DE ESTRUTURAÇÃO DO AGLOMERADO URBANO RESULTANTE DE FATORES DE 

MUDANÇA 

Durante os Estudos de Base foi efetuada a verificação do nível de preenchimento dos perímetros vigentes 

(como se referiu no capitulo anterior), através da intersecção dos perímetros urbanos em vigor com os 

polígonos das áreas consolidadas (Estudos de Base – Vol.VI – Níveis de Execução). Concluiu-se que os 2 

perímetros vigentes analisados ainda têm espaço disponível, permitindo assim o crescimento da 

população. Esta análise foi cruzada também com o relatório de compromissos urbanísticos, apresentado 

em volume independente. 

Contudo, esse espaço disponível está, também, associado a zonas de declives, que favorecem um tipo de 

ocupação distinta e que acaba por iludir na interpretação de existência de espaços livres dentro dos 

perímetros urbanos. Ainda relacionado com esta característica biofísica e com a própria cultura específica 

do local, identificam-se também diversos terrenos de agricultura de subsistência dentro dos aglomerados 

urbanos. Estas 2 características que conferem uma leitura própria e acabam também por induzir em erro 

uma análise da ocupação dos espaços urbanos meramente matemática. 

Mantendo-se o cenário atual e com base nas projeções demográficas apresentadas no estudo económico 

deste Plano, estima-se que até 2026, aparentemente, não existiria a necessidade de aumentar os 

perímetros urbanos. No entanto, pelas análises já efetuadas identificam-se alguns fatores de mudança: 

 Existência de inúmeros terrenos expectantes relacionados com a morfologia do terreno, e 

portanto inaliáveis dessa impossibilidade física de ocupação construída; 

 Alteração sócioeconómica da população nacional que gera, tendencialmente, alteração nas 

tipologias habitacionais que tradicionalmente albergavam a família alargada e que se transformou 

em casos mais repartidos por diversos edifícios, associado ao ideal de um pequeno logradouro 

próprio (gerando maior procura de unidades unifamiliares, o que promove um crescimento 

urbano com alguma expressão). 
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Verificou-se que existia 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 

Oeste, quer junto ao Rio Zêzere. Estas situações relacionam-se quase sempre com o aproveitamento da 

morfologia do terreno e acessibilidades viárias (veja-se Estudos de Base, nomeadamente Vol. III-Tomo 

III). 

Para além destes fatores de mudança, também a implementação de novas estratégias municipais e supra 

municipais irão gerar novos potenciais de atratividade e novas dinâmicas que interessa garantir que o 

município tenha capacidade de acompanhar/captar. Para além disso a necessidade de repensar e 

redefinir o perímetro é inegável, como forma de se ajustar e preparar o futuro deste município - 

relembre-se o referido no ponto 3 do art.6º do Decreto Regulamentar n.º11/2009, de 29 de Maio: “A 

classificação do solo como urbano fundamenta-se na indispensabilidade e adequação quantitativa e 

qualitativa de solo para implementar a estratégia de desenvolvimento local”. 

3.4 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO DO SOLO A 

RECLASSIFICAR 

A programação da execução e edificação será aferida no decorrer do desenvolvimento do presente 

trabalho, embora exista já algum apontamento destas questões em casos mais evidentes/com maior 

impacto. 

Assim, obedecendo à legislação vigente, a programação da execução do espaço terá dois níveis, que 

estarão em consonância com a funcionalidade do espaço, que para o município de Manteigas se dividirá 

nas seguintes categorias: 

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 

 

3.5 NECESSIDADE DE RELOCALIZAÇÃO OU REDISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS DE URBANIZAÇÃO 

PROGRAMADA 

Estas questões foram abordadas ao longo dos restantes capítulos, sendo explicado a necessidade de 

redefinição dos limites dos perímetros vigentes, decorrente de fatores de mudança, de análise da 

execução do PDM93 e respetiva dinâmica urbana, etc. 

De seguida desenvolve-se em pormenor esta temática, explicando perímetro a perímetro as opções 

assumidas. 
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4 PERÍMETROS URBANOS PROPOSTOS 

Conforme o exposto anteriormente e como forma de resolver os problemas detetados no concelho, é 

necessário recorrer à reclassificação do solo de acordo com o n.º4 do art.4º, art.7º e art.8º do Decreto 

Regulamentar n.º11/2009, de 29 de maio. 

A proposta para a Revisão do PDM prevê pequenos ajustes na reclassificação do solo, seja para solo 

urbano, seja para solo rural, prevendo uma alteração na ordem de 1.4%, ficando 97.3% solo rural e 

2.7% de solo urbano. 

O sistema urbano municipal prevê algumas mudanças não só na própria rede limitação dos perímetros 

urbanos, como na sua hierarquia, uma vez que passa a incluir Vale de Amoreira no sistema urbano. O 

lugar de Cabecinho passa a ser considerado como aglomerado rural. 

Assim, o sistema urbano municipal proposto é composto por uma hierarquia de três níveis: 

 Nível I – Manteigas (sede de concelho); 

 Nível II – Sameiro e Vale de Amoreira (sedes de freguesias) 

 

Fig. 12| Solo Urbano e Solo rural, PDM93 e proposta 

4.1 Metodologia adotada na definição dos perímetros urbanos 

A redefinição dos perímetros urbanos foi pensada de acordo com as necessidades do concelho e as 

projeções demográficas, calculadas de acordo com o modelo desenvolvido para o efeito e apresentadas 

de seguida.  

A proposta de ordenamento para cada aglomerado foi trabalhada para uma escala de maior pormenor 

(esc.1/10.000). Para cada um estabelece-se a classificação de solo urbano em solo urbanizado e solo 

urbanizável. Neste sentido, o cálculo prospetivo para a população estimada e a necessidade de 

perímetros urbanos do concelho resultam em valores distintos da tendência antes identificada nos 

últimos anos. No cálculo do crescimento populacional do lugar foi utilizado um modelo previsional que 

utiliza um conjunto de indicadores urbanísticos, que serviu de auxílio para a verificação da dimensão dos 

novos perímetros urbanos, embora, possa ser apurada com maior pormenor, utilizando em paralelo 
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outros parâmetros urbanos (índices de construção, etc.). Ou seja, 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 

34% da população do concelho, que incluirá também a população flutuante, que procura aqui 

estabelecer uma segunda residência. 

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 

PU - perímetro urbano proposto sem grandes áreas verdes/equipamentos 

Previsão da população - PU*(1-Iap) *DPc 

 

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% 

Fig. 13| Capacidade de carga dos aglomerados urbanos dos perímetro urbano em função dos indicadores urbanísticos  

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.  

4.1.1 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. 
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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% 
 

Fig. 14| Perímetro urbano em vigor e proposto e classificação de solo urbano – Vila de Manteigas (sobre Ortofotos 2010)  

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. O que se prevê é a definição 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. 

4.1.2 Sameiro 

Como se concluiu nos Estudos de Base, o perímetro urbano do 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. 
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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% 
 
 
 

 

Fig. 15| Perímetro urbano em vigor e proposto e classificação de solo urbano – Vila de Manteigas (sobre Ortofotos 2010)  

4.1.3 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 % 
 

 

 

Fig. 16| 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. 

4.2 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 

também consoante as suas características biofísicas (capacidade dos solos, morfologia do terreno, 

declives e exposição solar) 

A leitura direta da totalidade do solo urbano proposto é a seguinte: 
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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. 

Fig. 17| 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. 

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. 

Ao nível do enquadramento dos critérios de verificação da proposta de PROT Centro ( TG9 ponto 2), os 

aglomerados urbanos do concelho de Manteigas com perímetro urbano em vigor enquadram–se de um 
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modo geral no requisito necessário para a possibilidade de reclassificação de solo, sendo possível a 

expansão dos aglomerados em questão. 

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. 

Critério TG9 ponto 2.a) ii): 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. 

  

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% 
Fig. 18| Verificação do critério (TG9 ponto 2.a) ii)): áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas 

 

Critério TG9 ponto 2.a) iii): Somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a 

ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro urbano atual. 

  

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% 
Fig. 19| Verificação do critério (TG9 ponto 2.a) iii)): áreas livres dos perímetros em vigor e ampliações propostas 
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5 Anexo – perímetros urbanos propostos  

 
(Desenho 6: Planta de perímetros urbanos) 
 

 Manteigas (Vila) ……………………………………………………..………..…………………………1/10.000 

 Sameiro……………………………………………….………….………………….……………..…….…1/10.000 

 Vale de Amoreira……….….………………………….…………….……….……………………….…1/10.000 

 

 


