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1. INTRODUÇÃO 

 

O Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, veio permitir a contratualização com 

subvenção global entre as autoridades de gestão dos PO Regionais e as Associações 

de Municípios, tendo por base as NUT III.  

Em 19 de Março de 2008, foi aprovada a deliberação que contém “Orientações para a 

contratualização com subvenção global entre as autoridades de gestão dos Programas 

Operacionais Regionais e as associações de municípios baseadas em NUTS III”. 

Estes dois documentos constituem a base para o documento que se apresenta em 

seguida denominado Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da 

Estrela. 

A existência deste programa, está associado, em grande medida, à implementação do 

QREN, pelo que, numa primeira fase foram considerados os objectivos enunciados 

aos diferentes níveis: do nível comunitário, ao nacional e regional. Seguidamente 

foram considerados os Programas Operacionais temáticos e o Programa Operacional 

Regional do Centro, bem como o Proder. 

Foram ainda tidos em conta os diferentes Planos Estratégicos, com destaque para o 

Ordenamento do território, mas atendendo também a outros: PNAI; PROF; PENT; etc. 

Não podemos deixar de salientar os documentos estratégicos de âmbito concelhio: 

PDM; Carta Educativa; Plano de Desenvolvimento Social; entre outros. 

 

O processo de elaboração do documento foi, por opção, conduzido pela ADRUSE – 

Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, que assumiu o papel de 

coordenação de uma equipa composta ainda por técnicos dos três municípios 

envolvidos. Pretendeu-se desenvolver, no território, competências nesta área, 

congregando esforços e know-how, assumindo-se a construção do documento numa 

perspectiva de participação dos actores locais. 

Esta solução veio a revelar-se importante, permitindo alcançar os consensos 

necessários num curto espaço de tempo. 
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Podemos, no entanto, destacar duas limitações que condicionaram o alcance do 

Programa, as quais convém desde já revelar: 

- A NUT III Serra da Estrela é composta por três Municípios. A pequena dimensão do 

território, associada à reduzida dimensão do conjunto dos concelhos que a compõem, 

limita, por um lado, o alcance da estratégia definida, face aos recursos existentes 

(próprios ou a que se podem candidatar), limitando também a possibilidade de atrair 

outros financiamentos indispensáveis para aumentar a atractividade do território. De 

facto, se atendermos exclusivamente à realidade desta NUT III, verificamos que não 

existem condições para aceder aos regulamentos da regeneração urbana e das redes 

urbanas para a competitividade e inovação. 

- As reais possibilidades de acesso a outros programas/medidas, como por exemplo o 

PROVERE, condicionando o alcance da articulação que a estratégia proposta exige. 

No entanto, atendendo ao papel desempenhado pela ADRUSE no desenvolvimento de 

outros documentos estratégicos, com destaque para o Eixo LEADER do PRODER, a 

articulação já foi aqui considerada, embora tendo presentes as limitações referidas. 

 

Com a elaboração do presente documento, fica a certeza de que se iniciou um ciclo, o 

qual terá consequências directas no processo de planeamento estratégico à escala 

regional e, consequentemente, na evolução das propostas aqui apresentadas. Neste 

sentido, o documento deve ser entendido com um ponto de partida, revestindo a forma 

de um “living document” que deve ser acrescentado e alterado. 
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2. A SERRA DA ESTRELA 

 

2.1. O POSICIONAMENTO DA SERRA DA ESTRELA 

 

A NUT III Serra da Estrela compreende três concelhos: 

Fornos de Algodres, Gouveia e Seia, com 48.281 

habitantes (INE: Anuário Estatístico da região Centro 

2006) distribuídos por uma área de 867,8 km2, 

registando, em consequência, uma densidade 

populacional média de 55,6 habitantes por km2.  

A Serra da Estrela e o Rio Mondego dominam este 

território.  

Na Serra está situada uma parte significativa dos 

Concelhos de Gouveia e Seia e nela estão implantadas 

as cidades de Gouveia e Seia e grande número de 

aldeias. 

O rio Mondego nasce no concelho de Gouveia, atravessa o concelho de Fornos de 

Algodres e faz a separação entre o Concelho de Seia e os concelhos de Mangualde e 

Nelas. 

A altitude dos terrenos da região que integra a zona de intervenção proposta  - 

distribuem-se entre os 175 metros - limite noroeste do concelho de Seia (freguesia de 

Paranhos da Beira) junto ao rio Mondego - e os 1993 metros (a máxima altitude de 

Portugal Continental) no planalto da Torre. 

 

A Serra da Estrela apresenta os níveis de PIB per capita mais baixos de toda a região 

Centro, demonstrando ainda uma fraca capacidade em recuperar dos reduzidos níveis 

de desenvolvimento, face ao afastamento que demonstra da média da região, mas 

também pela enorme distância aos valores nacionais e comunitários. Deve, no 

entanto, referir-se que o processo de convergência, embora seja lento, não tem 

registado inflexões dignas de registo. 
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2.2. TERRITÓRIO 

No contexto da Região Centro, a NUT III Serra da Estrela representa apenas 3,1 % da 

área e 2,0 % da população, resultando uma densidade populacional mais baixa que a 

média da região. 

O território é atravessado pelo IP 5, que constitui 

o principal eixo da rede viária fundamental de 

acesso à região. 

A Linha da Beira Alta atravessa o Concelho de 

Fornos de Algodres, existindo uma estação na 

sede de Concelho. 

A qualidade das acessibilidades vai piorando à 

medida que nos afastamos do IP 5 e nos 

aproximamos da Serra da Estrela.  

Se atendermos ao disposto no PRN, podemos 

verificar que as acessibilidades rodoviárias serão 

melhoradas substancialmente, com a construção 

dos IC6, IC7 e IC 37. 

PRN 2000: Estradas de Portugal 
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2.2.1. Situação geográfica e posicionamento estratégico 

Independentemente das dificuldades resultantes dos atrasos existentes na 

concretização do PRN, verificamos que o território apresenta uma boa localização face 

ao acesso, via A25, quer a Espanha, quer ao litoral e à A1. A Serra da Estrela que 

identifica o território, constitui um obstáculo importante na ligação a Sul. 

O afastamento do Litoral e das Áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa, transmitem 

um conjunto de características de interioridade bastante significativo. 

Os três concelhos pertencem ao Distrito da Guarda, no entanto a sua situação 

geográfica apresenta uma proximidade evidente à sede do Distrito de Viseu. Este facto 

terá sido relevante num conjunto de opções adoptadas pelos municípios no que se 

refere ao Associativismo Municipal, já que todos integraram a GAMVis. A distância 

quilométrica à Cidade da Covilhã também não é significativa, mas a serra cria 

bastantes obstáculos nesta ligação. 

O território é atravessado pela linha da beira alta, situando-se a única estação 

existente em Fornos de Algodres. No entanto, deve salientar-se a utilização das 

Estações de Mangualde e Nelas, devido à diversidade de oferta de circuitos que 

dispõem, substancialmente melhor do que em Fornos de Algodres. Também ao nível 

do Transporte de Mercadorias, Mangualde apresenta-se como a estação melhor 

vocacionada para o efeito, servindo, com vantagens, a região. 

Nos três concelhos não existem verdadeiras infra-estruturas logísticas, sendo 

reforçado o papel da A25 quer com a futura plataforma logística da Guarda, quer com 

a ligação a Aveiro. 

 

2.2.2. Sistema urbano e modelo de povoamento 

Considerando o documento que constitui o Programa Operacional Regional do Centro, 

constatamos que o território não é integrado em nenhum dos “cinco sistemas 
urbanos territoriais estruturantes do espaço regional”, remetendo-se Gouveia e Seia, 

conjuntamente com Oliveira do Hospital, num denominado “Sub-sistema Urbano 

embrionário”. Já na proposta de PROT – Centro, o “corredor urbano da Estrada da 

Beira” aparece associado ao Sistema Urbano de Viseu. 

Na lógica territorial, que enforma este plano, importa associar Fornos de Algodres, que 

pelo facto de ter um núcleo urbano de menor dimensão, quando comparado com a 
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Cidade de Gouveia ou Seia, não lhe é conferido o destaque devido por parte dos 

autores do documento. Por outro lado, Fornos de Algodres é atravessado pelo eixo de 

desenvolvimento Viseu – Mangualde – Celorico da Beira – Guarda, constituindo o nó 

de ligação deste eixo, com o sub sistema referido. 

A afirmação deste sistema urbano “embrionário” depende da concretização da rede 

rodoviária nacional, que no território apresenta um grau de execução e qualidade 

bastante deficitário, nomeadamente ao nível da concretização da rede nacional 

complementar. 

De facto, o IC7 previsto no PRN 2000, faz a ligação entre os concelhos previstos no 

sub-sistema urbano anteriormente referido, ligando-o ao IP 5. Já o IC 37 promove uma 

ligação deste IC a Viseu. Quanto ao IC 6, manifesta-se essencial na ligação à Covilhã 

e, consequentemente a sul, pela A 23. Estas vias permitem a ligação aos sistemas 

urbanos da região definidos nos diferentes Planos de Ordenamento de Território: 

 O eixo longitudinal Guarda – Covilhã – Fundão - Castelo Branco; 

 O sistema urbano do Dão-Lafões centrado em Viseu, que inclui Mangualde/ 

Nelas/S. Pedro do Sul/ Tondela. 
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A estrutura de povoamento na NUT III é caracterizada por uma grande dispersão da 

população e pela inexistência de centros populacionais especialmente relevantes. De 

facto a população é distribuída por duas cidades (Gouveia e Seia), seis vilas (Fornos 

de Algodres, Vila Nova de Tazem, São Romão, Loriga, Paranhos da Beira e Santa 

Marinha), num total de 146 lugares censitários. 

Considerando as características das 67 freguesias que compõem os três concelhos, 

podemos verificar que só existe uma classificada como área predominantemente 

urbana, na sede do Concelho de Seia (CCDRC: classificação das freguesias em 

1999). Constatamos ainda que a área de 50 freguesias corresponde a Áreas 

Predominantemente Rurais e as restantes 16 são classificadas como Áreas 

Mediamente Urbanas. 

Considerando os Censos de 2001 (Lugares censitários por município, segundo os 

escalões de dimensão populacional), podemos aferir que apenas a cidade de Seia 

apresenta mais de 5000 habitantes (5561), enquanto que as sedes dos concelhos de 

Gouveia e Fornos de Algodres dispõem de apenas 3.653 e 2.985 habitantes, 

respectivamente. Refira-se ainda que 4,5% da população reside em lugares 

classificados como isolados, sendo esta percentagem significativamente superior à 

média da Região Centro (mais 1%) e à realidade nacional (mais 1,8%). 

Face a esta realidade, importa desenvolver as condições para a criação e 

consolidação do sistema urbano sub-regional que estrutura a Região, com especial 

atenção à requalificação urbana, mas também a consolidação e qualificação do 

próprio sub-sistema. 

Estes desígnios devem ser colocados ao mesmo nível do objectivo de promoção da 

coesão, fomentando a dinamização das pequenas aglomerações do território. 

 

2.2.3. Património natural e paisagístico 

O Parque Natural da Serra da Estrela e o respectivo sítio da Rede Natura 2000, no 

qual se integra uma parte significativa dos concelhos de Gouveia e Seia, marca 

significativamente este território.  

A presença humana tem causado tensões evidentes face às preocupações de 

preservação do ambiente, mas o despovoamento das regiões de montanha vem 

aumentando a sua exposição, por abandono das actividades tradicionais essenciais à 

preservação da diversidade dos ecossistemas. 
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O Rio Mondego e a sua Bacia Hidrográfica abrange todo o território, constituindo um 

recurso fundamental, a todos os níveis. 

O aproveitamento dos recursos hídricos, através da produção de energia, foi pioneiro 

em Portugal, quando nas décadas de 50 e 60 foram construídas as primeiras 

barragens para produção de electricidade. Às barragens do Vale do Rossim e da 

Lagoa Comprida seguiu-se, já nos anos 90, o Lagoacho, todas em plena Serra da 

Estrela. 

Com o Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial, foi ainda demonstrada a 

viabilidade da construção da Barragem de Girabolhos, no rio Mondego, tendo já sido 

lançado o respectivo concurso público para a sua construção. Quanto à barragem de 

“Asse-Dasse” não foi, para já, incluída nas prioridades. 

Relativamente ao aproveitamento de energias renováveis, devemos ainda realçar a 

existência de um parque eólico, no limite do território, na Serra da Alvoaça.  

 

A floresta é um recurso importante da região, pela área que ocupa, mas acima de tudo 

pelo potencial que apresenta. De facto, analisando o quadro seguinte, podemos 

verificar que a percentagem do território ocupado por floresta até é inferior à média da 
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região Centro (42%) e à média nacional (38%), no entanto, a percentagem de incultos 

é claramente superior, denunciando uma possibilidade efectiva de aumento desta 

actividade. 

 

Uso do solo área (ha) % 

floresta 27.074 31

incultos 33.534 38

improdutivos 6.368 7

agricultura 18.887 22

social 1.230 1

águas interiores 67 0

Fonte: DGRF 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte refere que a Sub-

região Homogénea do Alto Mondego que inclui, para além dos 3 concelhos da NUT III 

Serra da Estrela, o Concelho de Celorico da Beira, embora com um peso pouco 

significativo (3%), apresenta um bom potencial produtivo lenhoso de várias espécies 

de actividade silvopastoril, realçando ainda a função protecção. Este plano defende 

que os modelos de silvicultura devem ter em conta determinadas condições 

específicas, que dizem respeito: 

 à defesa dos espaços florestais mais vulneráveis aos agentes bióticos e 

abióticos, principalmente fogo, pelo que foi elaborado um conjunto de normas 

técnicas de intervenção para a defesa da floresta contra incêndios e sobre 

infra-estruturas; 

 à preservação de valores ecológicos e biológicos que levaram à classificação 

dos habitats e das espécies de fauna e flora existentes, como relevantes em 

termos de conservação; 

 à conservação de ecossistemas de singular valor natural e à manutenção da 

diversidade biológica específica; 

 à sensibilidade de determinadas áreas do ponto de vista da protecção do solo 

e da água. 
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A organização dos produtores é um aspecto fundamental no sector, destacando-se a 

URZE – Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela, que cobre os Concelhos 

de Gouveia, Seia e Manteigas (NUT III – Beira Interior Norte). Esta Associação vem 

desenvolvendo o trabalho necessário para a criação de diversas Zonas de Intervenção 

Florestal, nomeadamente as apresentadas no quadro seguinte: 

ZIF Concelho Área Situação 

Seia Norte Seia 13.024,53 ha - 

Senhora do Desterro Seia 2.149,15 ha Constituição de processo 

Senhora do Socorro Seia 2.437,15 ha Requerimento 

Malhão Seia 1.087,00ha Requerimento 

Sarapitel Seia 1.346,59 ha Requerimento 

Rio Alvoco  Seia 6.591,01 ha - 

Senhora do Espinheiro Seia 1.462,94 ha Consulta prévia 

Alfátima Gouveia/ Seia 2.582,00 ha Constituída  ZIF 008/06 

Farvão Gouveia 1.858,39 ha Aguarda publicação de 
portaria 

Gouveia Este Geuveia 5.712,44 ha - 

Aljião / Mondego Gouveia 4.287,69 ha Aguarda publicação de 
portaria 

Pedra D´Orca Gouveia 1.307,20 ha - 

 

Através da consulta dos registos da Direcção Geral dos Recursos Florestais, podemos 

verificar a existência de outros processos: ZIF Rio Alvoco, em audiência final e ZIF 

Serra da Estrela Sul (2ª), em consulta pública  

 

2.2.4. Património histórico e arquitectónico e identidade cultural 

Cingindo-nos exclusivamente aos registos do IGESPAR – Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico, IP, podemos constatar a quantidade e a 

qualidade do património existente na NUT III Serra da Estrela. Ao nível do património 

arqueológico podemos constatar a existência de 178 sítios arqueológicos, dos quais 

76 situam-se em Fornos de Algodres, 83 em Gouveia e 21 em Seia. 

Relativamente ao património classificado e em vias de classificação, existem 37 

registos: 12 em Fornos de Algodres, 11 em Gouveia e 14 em Seia. Podemos destacar 
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os Monumentos Nacionais existentes: dois no concelho de Gouveia (pelourinho de 

Melo e Casa da Torre) e dois no concelho de Seia (Capela de S. Pedro – Seia e as 

Antas de Paranhos). 

Atendendo à categoria/tipologia, podemos agrupar este património em: 

 Arquitectura religiosa (Capelas, Igrejas e Santuário); 

 Arqueologia (Antas e Via romana); 

 Arquitectura civil (Casas, solares, Pelourinhos, Paço e Conjunto) 

 

Considerando os PDM dos três concelhos, publicados em 1995 (Fornos de Algodres e 

Gouveia) e 1997 (Seia), verificamos que são ainda reconhecidos outros elementos 

patrimoniais, tais com núcleos habitacionais ou património rural. 

O PDM de Fornos de Algodres incluí 20 imóveis classificados ou em vias de 

classificação, enquanto que no PDM de Gouveia são identificados os dois 

monumentos nacionais referidos, 14 imóveis de interesse público e 57 valores 

concelhios. Já o PDM de Seia salienta a relevância de 141 edifícios ou conjuntos de 

edifícios. 

 

Tendo sido preconizadas diferentes soluções na identificação do património relevante 

de cada concelho, também ao nível da identificação de núcleos antigos, existem 

diferentes opções. Em Fornos de Algodres e Gouveia, foi decidido reconhecer 

prioridades para a realização de outros instrumentos de planeamento: 

 em Fornos de Algodres para o conjunto Fornos de Algodres – Infias, Algodres, 

Forcadas, Matança e Maceira; 

 em Gouveia para Arcozelo da Serra, Folgosinho, Melo, Moimenta da Serra, 

Nespereira, Paços da Serra, Rio Torto e Vinhó. 

 

Da presença humana no território sobressaem as tradições e as diferentes 

manifestações culturais. Na pintura, na literatura, na música ou nas restantes vertentes 

da cultura, existem riquezas que devem ser promovidas e divulgadas. 

As tradições da região são transmitidas por um forte associativismo que congrega um 

número significativo de colectividades, que desenvolvem diferentes actividades: as 

bandas de música; os ranchos folclóricos; os grupos de teatro; os grupos corais; etc. 
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Estas colectividades animam as muitas festas e eventos culturais que acontecem 

regularmente por todo o território. 

Os produtos locais e a gastronomia são outros aspectos marcantes deste território. Ao 

Queijo Serra da Estrela e ao Vinho do Dão (sub-região Serra da Estrela) devemos 

juntar o Pão, os enchidos, algumas produções agrícolas e o Artesanato. A importância 

destes produtos é única a nível nacional, estando associada a uma imagem bastante 

positiva que existe da Serra da Estrela.   

 

2.2.5. Infra-estruturas Ambientais 

Os indicadores de ambiente por município (2005) publicados pelo INE, demonstram 

que a percentagem da população servida por sistemas de abastecimento de água 

(95%), na NUT III Serra da Estrela é superior à média nacional (92%), mas é inferior à 

média da Região Centro (97%). Quanto à população servida por sistemas de 

drenagem de águas residuais, a comparação com a média nacional e da região Centro 

é claramente favorável à Serra da Estrela, como podemos verificar no gráfico seguinte. 

Quanto à cobertura das estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 

verificamos um comportamento positivo, embora desigual dos diferentes concelhos. 
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Atendendo às metas do PEAASAR II, podemos verificar que ainda é necessário 

efectuar algum esforço relativamente à cobertura por estações de tratamento de águas 

residuais. 

Os municípios desta NUT III estão 

integrados no sistema multimunicipal de 

abastecimento do Alto Zêzere e Côa, o 

qual foi dimensionado para garantir o 

fornecimento de água, em quantidade e 

em qualidade, aos três municípios, 

através de dois subsistemas: o 

Subsistema da Ponte de Juncais que 

serve o município de Fornos de Algodres 

e o Subsistema de Sra. do Desterro que 

serve os municípios de Gouveia, Seia e 

Oliveira dos Hospital. 

 

O sistema é baseado nas seguintes infra-estruturas: 

 

 Fornos de 
Algodres 

Gouveia, Seia e 
Oliveira do Hospital 

Captações de Água 2 38 

ETA 1 4 

Estações 
Elevatórias 

8 4 

Reservatórios 8 20 

Adutoras 40 km 143 km 

Fonte: Águas do Zêzere e Côa 

 

O Sistema Multimunicipal de Saneamento do Alto Zêzere e Côa serve os três 

municípios, através dos seguintes sistemas municipais: 
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 Subsistema de Saneamento de 

Fornos de Algodres, que serve o 

Concelho de Fornos de Algodres, 

composto por três estações de 

Tratamento de Águas Residuais e 

um total de 1 Km de emissários; 

 Subsistema de Saneamento de 

Gouveia, que serve o Concelho de 

Gouveia, composto por 10 

Estações de Tratamento de Águas 

Residuais, 10 estações elevatórias 

e um total de 13 km de emissários; 

 Subsistema de Saneamento de 

Seia, composto por 20 Estações 

de tratamento de águas residuais, 

9 estações elevatórias e 39 km de 

emissários. 

 

A recolha e tratamento de resíduos é integrado em dois sistemas distintos: Nos 

concelhos de Gouveia e Seia pela Associação de Municípios do Planalto Beirão e em 

Fornos de Algodres pelas Águas do Zêzere e Côa. 

Nos concelhos de Gouveia e Seia a recolha selectiva é feita, nestes concelhos, 

através de ecopontos e ecocentros (Gouveia com 33 ecopontos e 1 ecocentro e Seia 

com 139 ecopontos e 1 ecocentro). Em Seia existe ainda uma Estação de 

transferência. O concelho de Fornos de Algodres é servido pela rede de ecopontos 

das Águas do Zezere e Côa 

 

2.2.6. Infra-estruturas Sociais 

Ensino 

A taxa de pré escolarização situa-se acima da média nacional e regional, 

demonstrando uma boa cobertura da NUT III, existindo, no entanto, situações 

concretas que importa resolver. 
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Quanto à taxa bruta de escolarização do ensino básico, os valores são idênticos aos 

registados para a região centro e para o país. Já quanto ao ensino secundário, 

constatamos que o Concelho de Fornos de Algodres – 70,1 %, apresenta uma taxa 

significativamente inferior à apresentada pelos restantes concelhos da NUT III 

(Gouveia com 95,4 % Seia com 104,3 %). 

As taxas de retenção e desistência no ensino básico são, na região, superiores à 

média nacional (10,7%) e à média da região Centro (9,1%). De facto, nenhum dos três 

concelhos apresenta médias inferiores, registando em Seia 10,9 %, Gouveia 11,6% e 

Fornos de Algodres 16,7% 

Relativamente às escolas do 1º ciclo existentes em 2005/2006 (80 escolas), podemos 

verificar que 29 tinham menos de 10 alunos. 

Todos os concelhos dispõem de estabelecimentos de ensino que cobrem todos os 

graus, incluindo o nível secundário. Porém, em Fornos de Algodres não existe 

qualquer Escola Profissional e, quanto ao ensino superior, apenas Seia dispõe da 

Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia do Instituto Politécnico da 

Guarda. 

Em matéria de planeamento, podemos constatar que as Cartas Educativas dos 

concelhos de Fornos de Algodres e Seia já se encontram homologadas, enquanto que 

em Gouveia, este documento estratégico, encontra-se numa fase de avaliação, tendo 

sido obtido o parecer favorável da DREC. 

Para além do esforço necessário à criação/adaptação das infra-estruturas existentes, 

importa realçar a importância da intervenção em diversas infra-estruturas, com 

destaque para a rede viária, tendo em vista permitir a concentração do ensino. Para 

além disso, são exigidas novas respostas, por exemplo ao nível dos transportes 

escolares. 

Na NUT III Serra da Estrela, as Escolas encontram-se organizadas da seguinte forma:  

Unidade 
de Gestão 

Escolas 

Escolas de 

Fornos de 

Algodres 

Escolas Básicas de Algodres, Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, 

Muxagata e Queiriz 

Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres 

Jardins de Infância de Algodres, Casal Vasco, Figueiró da Granja, 

Fornos de Algodres, Infias, Juncais, Maceira, Matança, Muxagata, 

Queiriz e Vila Soeiro do Chão 
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Unidade 
de Gestão 

Escolas 

Escolas de 

Gouveia 

Escolas Básicas de São Paio, Arcozelo, Figueiró da Serra, Folgosinho, 

Gouveia (S. Pedro e S. Julião), Melo, Moimenta da Serra, Nabais, 

Nespereira, Paços da Serra, Ribamondego, São Julião, São Pedro, Vila 

Cortês da Serra, Vila Franca da Serra e Vinhó. 

Jardins de Infância de São Paio, Arcozelo da Serra, Figueiró da Serra, 

Folgosinho, Gouveia (S. Pedro), Melo, Moimenta da Serra, Nabais, 

Nespereira, Paços da Serra, Vila Cortês da Serra, Vila Franca da Serra 

e Vinhó. 

Escolas de 

Vila Nova 

de Tazem 

Escolas Básicas de Lagarinhos, Rio Torto, Tazem e Vila Nova de Tazem 

Jardins de Infância de Tazem e Vila Nova de Tazem 

Escola 

Secundária 

de Seia 

Escola Secundária de Seia 

Escolas de 

Dr. 

Abranches 

Ferrão 

Escolas Básicas de São Martinho, Dr. Abranches Ferrão, Pinhanços, 

Sabugueiro, Santa Comba, Santa Eulália, Santa Marinha, Santiago e 

Travancinha. 

Jardins de Infância de São Martinho, Eiró, Pinhanços, Sabugueiro, Santa 

Comba, Santa Eulália, Santa Marinha, Santiago, Travancinha e Vodra. 

Escolas de 

Loriga 

Escola Básica de Loriga  

Escola Básica de Vide  

Jardins de Infância de Loriga,  Sazes da Beira e Vide 

Escolas de 

S. Romão 

Escolas Básicas de São Romão, Carragosela, Folhadosa, Sandomil, 

Torroselo e Vila Cova à Coelheira 

Jardins de Infância de São Romão, Carragosela, Corgas, Folhadosa, 

Sandomil, Torrozelo, Várzea de Meruge e  Vila Cova à Coelheira 

Escolas de 

Seia 

Escolas Básicas de Crestelo, Dr. Afonso Costa, Guilherme Correia de 

Carvalho e Ladeira 

Jardim de Infância de Seia 
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Unidade 
de Gestão 

Escolas 

Escolas de 

Tourais - 

Paranhos 

Escolas Básicas de Carvalhal da Louça, Paranhos e Tourais 

Jardins de Infância de Carvalhal da Louça, Girabolhos, Lajes, Tourais e 

Vila Verde 

 

Saúde 

A NUT III Serra da Estrela, dispõe de um Hospital (em Seia) e três Centros de Saúde, 

um dos quais (de Gouveia), com internamento. Nos concelhos de Gouveia e Seia 

existem, no conjunto, 29 extensões (Fornos de Algodres não dispõe de extensões). 

Na rede de serviços urgência recentemente aprovada, a NUT III será servida por um 

Serviço de Urgência Básico em Seia. Refira-se que em Seia encontra-se em 

construção um novo edifício para funcionamento do Hospital de Nossa Senhora da 

Assunção e em Gouveia, o Centro de Saúde encontra-se a funcionar, desde Março de 

2008, em novas instalações. 

Considerando o anuário estatístico da Região Centro de 2006, podemos constatar que 

a quase totalidade dos indicadores, nomeadamente os que se referem aos recursos 

colocados à disposição das populações (enfermeiros, médicos, camas de 

internamento, etc.) apresentam valores substancialmente inferiores à média nacional e 

da Região Centro. Dentro da NUT III, é importante considerar que o Concelho de 

Fornos de Algodres não dispõe de internamento e que apenas em Seia, existe um 

Hospital, reflectindo-se esse aspecto nos diferentes indicadores. 

Relativamente ao número de enfermeiros por 1000 habitantes, o valor da região (2,9) 

corresponde a 64% da média nacional e 63% da média da Região Centro (4,5), 

enquanto que em relação ao número de médicos, aquela percentagem diminui para 40 

% e 41%, respectivamente. Os indicadores referentes ao nº de camas e de 

internamentos aproxima-se dos valores relativos apresentados para a situação mais  

desfavorável anteriormente referida. 

 

Cultura e de lazer 

As estatísticas demonstram que os municípios realizam um esforço financeiro per 

capita acima da média nacional e da região centro, sem que esse esforço tenha 

consequências ao nível da utilização dos equipamentos existentes na região. 
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Em 2005, nos três concelhos existiam 2 recintos a exibir filmes de cinema com 2 ecrãs 

(em Gouveia e Seia), 5 recintos culturais (2 em Gouveia e 3 em Seia), 3 Museus (2 em 

Gouveia e 1 em Seia) e 5 Galerias de arte e outros espaços (1 em Fornos de Algodres 

2 em Gouveia e 2 em Seia). 

Mais do que os números, importa destacar espaços culturais existentes no território 

que são uma referência a nível Nacional. 

Em Fornos de Algodres é visível a reduzida oferta existente, no entanto, devemos 

salientar o CIHAFA - Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de 

Algodres que “dinamiza um museu com uma exposição permanente sobre a 

arqueologia local, e exposições temporárias com temas diversos. 

Para além disso existe ainda uma biblioteca, um auditório para colóquios e 

conferências, e um depósito arqueológico. 

No concelho de Fornos de Algodres o CIHAFA desenvolve circuitos arqueológicos, 

que permitem visitar os principais sítios da arqueologia local. Dos inúmeros locais a 

visitar destacam-se a Necrópole das Forcadas (Idade média), a Fraga da Pena 

(povoado fortificado da Idade do Bronze), a anta de Cortiço (neolítico) e a de Matança. 

As visitas têm uma duração que varia entre duas a três horas. Este Centro constitui 

uma peça fundamental na estratégia do concelho, a qual tem como uns dos pilares 

fundamentais a riqueza arqueológica do concelho. 

Em Gouveia, para além do Museu Abel Manta e da Biblioteca Vergílio Ferreira, entre 

outros equipamentos, foram mais recentemente abertos o Espaço Arte e Memória e o 

Museu da Miniatura Automóvel, que é já um sucesso, se atendermos ao número de 

visitantes. 

Dos Museus mais visitados a nível nacional, encontra-se o Museu do Pão em Seia, 

sendo ainda de destacar que este museu resulta da iniciativa privada. Ainda em Seia, 

existe outro museu de sucesso – O Museu do Brinquedo, propriedade da Autarquia. 

Outro espaço que merece todo o destaque, também a nível cultural, é o CISE – Centro 

de Interpretação da Serra da Estrela. 

 

Desporto 

No quadro seguinte são apresentados os equipamentos existentes na NUT III Serra da 

Estrela (Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População da Região Centro – 

2002), podendo verificar-se uma cobertura significativa do território por equipamentos 

 
20



 
Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da Estrela 

desportivos. No entanto, podemos constatar a desadequação de alguns equipamentos 

face às necessidades actuais, o que justifica intervenções em todos os Concelhos. 

 

 Fornos de Algodres Gouveia Seia Total 

Piscina 1 7 6 14 

Campo de jogos 

descoberto 

10 21 29 60 

Pavilhão desportivo ou 

ginásio 

1 2 6 9 

 

Equipamentos e serviços de protecção social 

Nos últimos anos, têm sido concretizados investimentos significativos na rede de 

equipamentos sociais da NUT III Serra da Estrela, permitindo melhorar 

significativamente a qualidade e diversidade dos serviços oferecidos. 

De acordo com a Carta de Equipamentos  e Serviços de Apoio à população, editado 

pelo INE referente a 2002, na Região existiam: 

 22 Lares de Idosos; 

 40 Centros de Dia 

 
Considerando os Acordos existentes em finais de 2007, celebrados entre as IPSS e a 

Segurança Social, a cobertura do território é a seguinte (valores correspondentes ao 

nº de pessoas abrangidas por acordos): 

 Concelho de Fornos de Algodres 

Número de IPSS com acordo: 10  

Apoio Domiciliário 317 

Actividades de Tempos Livres 14 

Centro de Actividades Ocupacionais 6 

Centro de Dia 114 

Creches 15 

Centro de Actividades de Tempos Livres 12 
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 Concelho de Gouveia 

Número de IPSS com acordo: 21  

Acamados 20 

Actividades de Tempos Livres 261 

Centro de Actividades de Tempos Livres 62 

Centro de Actividades Ocupacionais 52 

Centro de Dia 223 

Creches 180 

Lar Apoio 21 

Lar Idosos 265 

Lar Residencial 51 

Apoio Domiciliário 288 

Ensino Pré-Escolar 314 

UAI 6 

  

 Concelho de Seia 

Número de IPSS com acordo: 25  

Acamados 6 

Actividades de Tempos Livres 205 

Centro de Actividades de Tempos Livres 5 

Centro de Actividades Ocupacionais 60 

Centro de Dia 131 

Creches 231 

Lar Idosos 397 

Lar Residencial 40 

Apoio Domiciliário 330 

Ensino Pré-Escolar 634 

Centro de Acolhimento Temporário 14 
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2.3. Potencial Humano 

2.3.1 Base Demográfica 

À semelhança do interior da região Centro, também a NUT III Serra da Estrela 

enfrenta dois grandes problemas: por um lado o envelhecimento da população e, por 

outro lado, o baixo nível de qualificação dos recursos humanos. De facto, estes 

constrangimentos condicionam a competitividade e o crescimento dos três municípios 

que integram a referida NUT. 

A densidade populacional média na sub-região Serra da Estrela é de 55,6 hab/km2, 

sendo inferior ao valor médio da região Centro (84,6 hab/km2) e com os seguintes 

valores por concelho: Fornos de Algodres 40,8 hab/km2, Gouveia 52 hab/km2 e Seia 

62,6 hab/km2. 

A população residente na sub-região registou um decréscimo de cerca de 3%, entre 

2001 e 2006, enquanto que a média da região Centro, apesar de reduzido, apresenta 

um saldo positivo (0,14%). Esta situação tem repercussões significativas na pirâmide 

etária da NUT III Serra da Estrela: o índice de envelhecimento da população é aqui 

substancialmente superior à média da região (205,2% e 142,3%, respectivamente, em 

2006), e a população jovem tem decrescido, estando esta NUT III incluída nas sub-

regiões onde a percentagem da população jovem é menor. 

A aposta na qualificação escolar e profissional ainda não está ganha na sub-região da 

Serra da Estrela; de facto, os níveis de qualificação da população em geral são baixos, 

o que resulta em mão-de-obra pouco qualificada e a baixos custos. Esta situação não 

favorece a inserção dos jovens com qualificações médias e/ou superiores que perante 

a falta de perspectivas em termos de reconhecimento profissional preferem migrar 

para outras sub-regiões ou abandonarem o sistema de ensino precocemente. 

Porém, a NUT III Serra da Estrela tem uma boa cobertura ao nível da educação e 

formação: os três concelhos têm resposta escolar desde o ensino pré-primário ao 

ensino secundário; paralelamente existem duas Escolas Profissionais, que ministram 

cursos técnicos em áreas ligadas ao tecido empresarial local; está ainda sedeada no 

concelho de Seia a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações. Em todos os 

concelhos há ainda oferta formativa, através de entidades formadoras privadas, que 

procuram colmatar os indicadores da sub-região, aumentando os níveis de 

qualificação da população. 
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Quadro 2 – Indicadores Demográficos 

Indicadores Ano Unidade Portugal 
Região 
Centro 

Serra da 
Estrela 

População Residente 2006 n.º 10599095 2385891 48281

Densidade Populacional 2006 Hab/km2 115,1 84,6 55,6

Índice de Envelhecimento 2006 % 111,7 142,3 205,2

Índice de Dependência Total 2006 % 48,6 52,5 54,3

Índice de Dependência de 

Jovens 

2006 % 23,0 21,7 17,8

Índice de Dependência de 

Idosos 

2006 % 25,6 30,8 36,5

Fonte: INE – Estimativa da População 2006 

 

2.3.2. Mercado de Trabalho 

A situação narrada anteriormente tem repercussões efectivas no mercado de trabalho 

da sub-região, o que implica empregos pouco qualificados e com baixas 

remunerações. 

A crise da indústria têxtil que atingiu toda a região, e neste caso particular, os 

concelhos de Gouveia e Seia, a par da regressão do sector primário, não só 

implicaram o aumento do desemprego, com particular incidência nas mulheres, como 

também colocaram no desemprego um conjunto de pessoas com reduzidas 

qualificações e com dificuldades de reingresso na vida activa; 85% dos 

desempregados da NUT III Serra da Estrela não têm habilitações ou possuem um 

nível de instrução básico. Por outro lado, o nível de qualificação do emprego, nesta 

sub-região, é inferior à média regional (27% e 35%, respectivamente). 

Perante esta situação deverão ser equacionadas soluções, que contraponham a 

emigração e não se limitem às respostas convencionais; dever-se-ão reflectir e 

desenhar soluções integradas, que promovam a requalificação profissional e por 

conseguinte a empregabilidade da população. Não poderemos deixar de ter em conta 

a realidade demográfica (envelhecimento da população), a par das baixas 

qualificações escolares e profissionais, que condicionam sem dúvida as dinâmicas do 

mercado de trabalho e a localização de iniciativas económicas. Assim sendo, é 
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importante a aposta na dupla qualificação das pessoas da sub-região, bem como a 

promoção de acções de formação que valorizem os recursos endógenos, 

rentabilizando-os e integrando-os nas actividades económicas; é ainda fundamental a 

integração da inovação nos sectores de actividade mais tradicionais, quer seja pelo 

recurso a processos tecnológicos, quer seja pela integração de recursos humanos 

mais qualificados nas empresas. 

 

Quadro 3 – Indicadores do Mercado de Trabalho 

Indicadores Ano Unidade Portugal 
Região 
Centro 

Serra da 
Estrela 

Taxa de Actividade Total 2001 % 48,2 45,5 39,9

Homens 2001 % 58,1 52,9 47,3

Mulheres 2001 % 45,4 38,6 33,2

População Empregada por 

Sector de Actividade 

   

Total 2001 n.º 5.098.300 1.006.373 18354

Primário 2001 % 13,0 6,80 7,00

Secundário 2001 % 34,0 38,11 42,20

Terciário 2001 % 53,0 55,08 50,80

População Empregada sem 

o Nível de Instrução 

   

Total 2001 n.º 4850947 1006373 18354

Sem nível de instrução 2001 n.º 83165 17588 327

Ensino básico 2001 n.º 2762209 641388 13039

Ensino secundário 2001 n.º 1026680 203431 2879

Ensino médio 2001 n.º 33929 5949 89

Ensino superior 

 

2001 n.º 744964 138017 2020

Taxa de Desemprego Total 2001 % 3,9 5,8 5,8
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Indicadores Ano Unidade Portugal 
Região 
Centro 

Serra da 
Estrela 

Feminina 2001 % 5,1 8,1 10,9

População Desempregada 

sem Nível de Instrução 

   

Total 2001 n.º 214894 36465 1093

Sem nível de instrução 2001 n.º 5937 890 24

Ensino básico 2001 n.º 154084 29614 966

Ensino secundário 2001 n.º 35286 5876 102

Ensino médio 2001 n.º 857 85 1

Ensino superior 2001 n.º 18730 3562 67

Fonte: INE – Censos 2001 

 

 

2.4. Base Económica 

2.4.1. Estrutura Produtiva 

A NUT III Serra da Estrela representa 1,41% do VAB total da região Centro, no qual o 

sector terciário tem um peso significativo, correspondendo a mais de 50% das 

actividades económicas dos três sectores de actividade, ao contrário do que acontece 

com a média da região onde os sectores primário e secundário têm um peso maior. 

O PIB per capita da sub-região é o mais baixo da Região Centro e a produtividade do 

trabalho também se encontra nos valores inferiores da região. Tal situação poder-se-á 

justificar pelo facto da mão-de-obra ser pouco qualificada e a baixos custos. 

O sector primário tem actualmente um peso menos significativo na economia da NUT 

III Serra da Estrela, porém o seu peso no VAB é superior à média regional e nacional 

(5,2%). As principais actividades das explorações agrícolas estão associadas à 

ovinicultura, à vitivinicultura e à produção de fruta. Dever-se-á ainda salientar a 

silvicultura, uma vez que grande parte do território desta sub-região é área florestal e 

que nos últimos anos tem sofrido com os incêndios. 

O sector do turismo tem sido a grande aposta da sub-região, procurando valorizar os 

recursos naturais existentes e afirmando-se no mercado como um destino turístico 
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com qualidade. Desta forma, nos últimos anos a capacidade de alojamento tem 

aumentado, com particular incidência nas unidades de turismo em espaço rural, que 

têm de facto bastante procura. 

O peso do sector secundário também teve algum crescimento e ao nível das indústrias 

transformadoras destacam-se as indústrias têxtil e do couro e dos produtos do couro, 

com maiores volumes de vendas; porém é a indústria da madeira e da cortiça e suas 

obras que mais pessoal tem ao serviço. É interessante registar que, apesar da crise da 

indústria têxtil, esta ainda mantém um lugar de destaque. 

Por último, devemos referir o peso do emprego ao nível da acção social, 

nomeadamente em equipamentos sociais com valências de Lar de Idosos, Centros de 

Dia e mais recentemente Centros de Noite. 

Aumentar a competitividade e os níveis de produtividade da NUT III Serra da Estrela, 

passará sem dúvida pela introdução da inovação e tecnologia nos processos 

produtivos, a par de mão-de-obra qualificada que garantam uma expansão e uma 

afirmação nos mercados nacionais e transnacionais. 

 

Quadro 4 – Indicadores Económicos 

Indicadores Ano Unidade Portugal 
Região 
Centro 

Serra da 
Estrela 

PIB 2003 106€ 128458 24135 341

PIB per capita 2003 1.000€ 12,5 10,2 7,00

VAB 2003 106€ 112521 20808 294

Produtividade 

(VAB/Emprego) 

2003 1.000€ 22,5 19,1 15

VAB por Sectores de 

Actividade 

   

Primário  2003 106€  16

Secundário 2003 106€ 7346 88

Terciáio 2003 106€ 13257 203

Sociedades por Sectores de 

Actividade 
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Indicadores Ano Unidade Portugal 
Região 
Centro 

Serra da 
Estrela 

Primário 2004 n.º 13257 203

Secundário 2004 n.º 26514 406

Terciário 2004 n.º 61259 916

Pessoal ao Serviço nas 

Sociedades por Sector de 

Actividades 

   

Primário 2004 n.º 17357 111

Secundário 2004 n.º 262921 3757

Terciário 2004 n.º 213601 2481

Fonte: INE 

 

2.4.2. Infra-Estruturas de Suporte à Actividade Económica 

Apesar da existência de uma área específica para a localização industrial em cada um 

dos concelhos desta NUT III, sabemos que os mesmos não apresentam capacidade 

de acolhimento industrial, sendo evidente a necessidade de inverter esta situação. 

Assim, é importante que cada um destes concelhos tenha capacidade de atracção 

industrial, dispondo de espaços com infra-estruturas capazes, que respeitem as regras 

de ordenamento e o ambiente e que ofereçam serviços de manutenção e logísticos 

que incentivem na fixação de novas empresas. 

 

2.4.3. Sistema Científico e Tecnológico 

Os bens e/ou serviços produzidos pelas empresas não têm reflectido a incorporação 

de factores de inovação tecnológica; poderemos justificar esta situação pela própria 

estrutura e dimensão das empresas, em muitos casos de base familiar e de pequena 

dimensão. Por outro lado, não há uma cultura instituída que valorize esta aproximação 

e que seja favorável a um trabalho conjunto. Porém, consideramos que a inovação 

tecnológica introduzida nos processos produtivos poderá fazer a diferença, 

aumentando a competitividade, pelo que dever-se-ão equacionar formas de trabalho 

conjunto com a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações sedeada no concelho 

de Seia, e com Centros Tecnológicos existentes na Região Centro. Deverão ainda ser 
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criadas condições para que estes Centros se sintam atraídos pela sub-região e aqui 

queiram desenvolver algumas das suas investigações. 

No que concerne às tecnologias de informação e comunicação deram-se alguns 

passos significativos; as três autarquias já oferecem alguns serviços on-line, contudo a 

sua utilização pelas pessoas é reduzida. O acesso às TIC não é uma realidade para a 

população em geral, havendo dificuldades que se prendem com os próprios sistemas 

de acesso, mas também com a fraca apetência das pessoas para a sua utilização. 

 

2.4.4. Empreendedorismo e Serviços de Apoio 

Se durante os séculos XIX e XX houve algum espírito empreendedor associado à 

criação de empresas de base familiar na sub-região, ligadas na sua maioria à indústria 

têxtil, actualmente este espírito tem sido mais manifesto no sector turístico. 

Mas, porque o empreendedorismo deve ser trabalhado e apoiado, surgiram nos 

últimos anos um conjunto de serviços com know-how nesta matéria e que favorecem a 

criação de novas actividades. 

Em primeiro lugar, referir o CACE da Beira Interior, com sede em Seia, que 

proporciona a novas empresas um espaço físico para se instalarem a par de um 

conjunto de serviços logísticos de apoio. 

As Câmaras Municipais também elas preocupadas com esta situação, e incentivando 

a fixação de população e de actividades económicas nos seus concelhos, criaram os 

Gabinetes de Apoio aos Investidores, disponibilizando recursos humanos que apoiam 

tecnicamente os empreendedores. 

Por último, também a Associação de Desenvolvimento que actua nesta sub-região tem 

prestado serviços de apoio ao empreendedorismo, quer seja através de 

aconselhamento técnico, quer seja através do acompanhamento técnico desde a ideia 

de negócio à sua criação e posteriormente implementação e desenvolvimento. 

Promover o empreendedorismo na NUT III Serra da Estrela, passará evidentemente 

pela articulação dos serviços existentes actualmente, numa solução integrada e 

profícua que permita a fixação de empreendedores na sub-região e o aumento de 

novas actividades, que se querem sólidas e competitivas. 
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2.5. Capacidade Institucional e Governação 

A capacidade institucional da NUT III Serra da Estrala assenta, por um lado em 

organismos públicos e, por outro lado, num conjunto de entidades privadas que foram 

emergindo da sociedade civil. 

De entre os organismos públicos, destacam-se, em primeira instância, as três 

Câmaras Municipais existentes e as sessenta e sete Juntas de Freguesia (vinte e nove 

no concelho de Seia, vinte e duas no concelho de Gouveia e dezasseis no concelho 

de Fornos de Algodres). Para além da presença da Administração Local, existem 

ainda alguns serviços da Administração Central desconcentrada, realçando-se 

serviços do Ministério da Agricultura e do Ministério do Trabalho, Emprego e 

Segurança Social. 

A presença de entidades privadas é elevada, nomeadamente ao nível da prestação de 

serviços a Idosos. É ainda relevante a existência, nesta sub-região, de uma 

Associação de Desenvolvimento Local, promotora do desenvolvimento rural no 

território, seja através da gestão do PIC LEADER, ou através da aplicação de outros 

instrumentos financeiros. De referir que nos três concelhos existem organizações 

privadas, associadas especificamente a determinadas actividades profissionais: 

algumas Associações de Produtores, Associações Comerciais, etc. 

Numa rápida interpretação do descrito nestes parágrafos, poderíamos inferir que 

existe uma boa cobertura institucional na sub-região, porém tal não corresponde 

exactamente à realidade. 

No que diz respeito aos serviços públicos, existe alguma descoordenação de 

intervenções, provocada em grande medida por uma falta de coincidência na 

delimitação territorial, o que se reflecte muitas vezes na eficácia das políticas públicas. 

Relativamente às entidades privadas que actuam na sub-região, nem sempre existe 

uma articulação entre as intervenções encetadas por cada uma; apesar de todos os 

passos dados em prol de uma cultura de parceria, e das mudanças realizadas, 

partilhar intervenções ainda não é um hábito do quotidiano das instituições. 

É pois importante, desenvolver modelos de articulação entre os vários agentes do 

território, promovendo uma cultura de parceria, que permita a combinação de 

diferentes recursos na construção de respostas integradas que contribuam para o 

desenvolvimento do território. 
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3. ESTRATÉGIA 

 

3.1. Análise SWOT 

A caracterização do território permitiu-nos identificar cinco factores chave, a partir dos 

quais podemos traçar uma análise SWOT e reflectir estrategicamente acerca dos 

caminhos a percorrer. 

 

Factores Territoriais 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ Posição geoestratégica (a sub-região é 

atravessada pela A25 e pela linha 

ferroviária da Beira Alta) 

▪ A NUT III Serra da Estrela é atravessada 

pelo eixo de desenvolvimento Viseu – 

Mangualde – Celorico da Beira – Guarda 

▪ Gouveia e Seia pertencem, 

conjuntamente com Oliveira do Hospital, 

ao denominado “Sub-sistema Urbano 

embrionário” ou ao “Corredor Urbano da 

Estrada da Beira” (Proposta de PROT – 

Centro) 

▪ Existência de um aeródromo 

▪ Património natural e construído de 

interesse 

▪ Fraca concretização do PRN na sub-

região 

▪ Inexistência de plataformas logísticas 

▪ Localização periférica relativa aos 

grandes centros urbanos 

▪ Inexistência de transporte aéreo de 

passageiros e mercadorias 

▪ Baixa qualidade de serviço 

proporcionado pela rede viária municipal e 

entre municípios 

▪ Obstáculo natural que constitui a Serra 

da Estrela 

▪ Fraca relevância de aglomerados 

urbanos 

▪ Deficitária cobertura de transportes 

públicos 
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Oportunidades Ameaças 

▪ Intenção de concretização dos IC 

incluídos no PRN 2000 

▪ Aeródromo de Seia 

▪ Crescimento dos centros urbanos, à 

custa da população rural (poder de 

atracção exercido por estes pólos) 

▪ Concorrência directa de sistemas 

urbanos em desenvolvimento 

▪ Tendência para a concentração de 

serviços públicos da administração central

▪ Dimensão territorial desta NUT no 

contexto da região Centro 

 

Factores Ambientais 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ Sitio da rede natura 2000/PNSE 

(ambiente, turismo, paisagem, qualidade 

de vida...) 

▪ Bacia Hidrográfica do Mondego 

(barragens, abastecimento água, energia, 

pesca, turismo) 

▪ Recursos Naturais (água, floresta, fauna, 

flora, vento, neve...) 

▪ Infraestruturas existentes (CISE, 

CERVAS, Parque Biológico, CIHAFA) 

▪ Todos os municípios integram sistemas 

multimunicipais de abastecimento de 

água, tratamento de águas residuais e 

recolha de resíduos 

▪ Limitações à ocupação e utilização do 

território 

▪ Dispersão, reduzida dimensão e 

condições do terreno dos aglomerados 

urbanos que inviabilizam soluções em alta

▪ Insuficiente cobertura ao nível da 

drenagem e tratamento de águas 

residuais 

▪ Abandono dos espaços rurais 

▪ Degradação de espaços ambientalmente 

sensíveis 
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Oportunidades Ameaças 

▪ Intervenção Territorial Integrada Serra da 

Estrela 

▪ Desenvolvimento da consciência 

ecológica 

▪ Potencial das energias renováveis, como 

factor de protecção do ambiente 

▪ Barragem de Girabolhos 

▪ Possibilidade de aproveitamento da 

biomassa 

▪ Alterações climáticas 

▪ Continuação do processo de 

despovoamento 

 

Factores Humanos 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ Razoável cobertura educativa nos três 

concelhos (ensino público até ao 12ºano 

de escolaridade) 

▪ Existência da Escola Superior de 

Turismo e Telecomunicações de Seia 

▪ Existência de Cartas Educativas, nos 

três concelhos 

▪ Existência de equipamentos culturais e 

de lazer 

▪ Existência de Hospital distrital com SBU 

▪ Boa cobertura de equipamentos sociais 

(sector privado) – Idosos, Deficientes, 

Infância 

▪ Nos três municípios foi implementado o 

Programa Rede Social, estando em fase 

de implementação os respectivos Planos 

de Desenvolvimento Social 

▪ Decréscimo acentuado de população 

▪ Índice de envelhecimento muito superior 

à média nacional e à média da Região 

Centro 

▪ Fraca cobertura do Ensino Superior 

▪ Baixa qualificação da população 

residente 

▪ Insuficiente resposta, em determinados 

aglomerados, ao nível dos serviços de 

apoio à Infância 

▪ Baixo nível de qualificação escolar 

(abaixo da média regional) 

▪ Dispersão da população (com uma 

densidade populacional inferior à Região 

Centro) 

▪ Desemprego feminino, com reduzidas 

qualificações, o que dificulta o reingresso 

ao mercado de trabalho 
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▪ Reduzidas capacidades da população 

em geral, com reflexos nos baixos factores 

de inovação e adesão às TIC 

▪ Fraca percentagem de jovens e/ou 

pessoas com maiores qualificações 

▪ Elevados fluxos migratórios 

Oportunidades Ameaças 

▪ Possibilidade de construção de Centros 

Educativos 

▪ Forte aposta na dupla qualificação das 

populações 

▪ Redução da população escolar 

▪ Resistência de abertura de cursos de 

ensino superior na sub região 

 

Factores Económicos 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ Existência de produtos de qualidade  

▪ Imagem da label “Serra da Estrela“ 

▪ Existência de unidades de alojamento 

turístico (pequena dimensão – TER) e 

restauração 

▪ Existência de saberes-fazeres nos 

sectores tradicionais 

▪ Execução dos Planos de 

Desenvolvimento Social, desenvolvidos no 

âmbito das parcerias constituídas na 

implementação do Programa Rede Social 

▪ Possibilidade de incubação de negócios 

no CACE da Beira Interior, sedeado em 

Seia 

 

 

▪ Baixo nível do PIB per capita 

▪ Debilidade do tecido económico da 

região 

▪ Fraca capacidade de atracção de 

técnicos médios e superiores 

▪ Fraca articulação sub regional entre os 

serviços existentes e as ofertas 

disponíveis 

▪ Falência do Sector Têxtil 

▪ Regressão do Sector Primário 

▪ Fraca ligação ao Sistema Cientifico e 

Tecnológico 

▪ Deficiente comunicação entre entidades / 

serviços de apoio ao empreendedorismo 

▪ Ausência de cobertura de banda larga 
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▪ Gestão local do PIC LEADER e 

dinamização de instrumentos de política 

económico-social de desenvolvimento 

rural, através da ADL sedeada em 

Gouveia 

▪ Existência de serviços de apoio aos 

investidores – NERGA, Associações 

Comerciais e Gabinetes de Apoio ao 

Investidor dos Municípios 

▪ Existência de sistemas de incentivo ao 

investimento 

▪ Fraca diversificação do tecido económico

▪ Baixa densidade económica do território 

▪ Reduzidas qualificações da mão-de-obra 

disponível, nomeadamente da feminina, o 

que implica o aumento do desemprego e 

dificuldades de reconversão profissional 

▪ Introdução diminuta de factores 

inovadores nos sectores tradicionais e das 

TIC 

Oportunidades Ameaças 

▪ Turismo de natureza (em crescimento) 

▪ Pólo turístico da Serra da Estrela (PENT)

▪ Existência de programas de base 

territorial de apoio ao Desenvolvimento 

Rural 

▪ Existência de incentivos à criação do 

próprio emprego 

▪ Aumento da apetência do consumidor 

por produtos de qualidade / incorporação 

de valores naturais 

▪ Evolução do mercado dos produtos de 

qualidade 

▪ Aproveitamento de energias renováveis, 

como factor competitivo nos mercados 

económicos 

▪ Barragem de Girabolhos, enquanto 

produtora de energia eléctrica 

▪ Aproveitamento da Biomassa, enquanto 

uma nova área de negócios na sub-região 

▪ Introdução das TIC nas empresas 

▪ Baixa atractividade do sector primário 

▪ Mão-de-obra disponível como entrave à 

fixação de empresas 

▪ Contexto concorrencial dos territórios 

vizinhos 

▪ Crise nos mercados do sector têxtil 

existente 

▪ Fraca articulação entre a economia local 

e o sistema de ensino superior, devido à 

relutância na abertura de cursos na sub-

região 
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Factores Institucionais 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ N.º de entidades culturais, sociais, 

recreativas e desportivas 

▪ Existência de espaços NET 

▪ Existência de associativismo municipal 

▪ Existência do CACE da BI sedeado em 

Seia 

▪ Existência de uma ADL, com sede em 

Gouveia 

▪ Existência de Gabinetes de Apoio ao 

Investidor e Sistemas de incentivo ao 

Investimento 

▪ Existência de NERGA, Associações 

comerciais 

▪ Resistência na partilha do poder, 

reflectindo-se numa fraca participação 

associativa 

▪ Resistência das entidades em aderirem 

a novos processos de relacionamento 

com as populações 

▪ Insuficiente capacitação técnica 

▪ Dificuldade na concretização de 

parcerias 

▪ Não existência de banda larga 

Oportunidades Ameaças 

▪ Existência do projecto Guarda Digital 

▪ Desenvolvimento das TIC, como 

instrumento de relacionamento com o 

cidadão 

▪ Desajustamento da divisão 

administrativa à realidade da NUT III Serra 

da Estrela 

 

 

3.2. Prioridades estratégicas 

 
Tendo por base a análise SWOT, apresentada anteriormente, bem como as 

estratégias definidas ao nível do QREN e dos respectivos Programas Operacionais, foi 

delineada a Estratégia do Programa Territorial de Desenvolvimento para a NUT III  

Serra da Estrela. 
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Não se pretendeu definir um rumo para o território, tendo por base, exclusivamente, o 

objectivo de contratualização inerente a este programa. Antes foi estabelecido, de uma 

forma realista, apontar um conjunto de linhas estratégias que extravasam as 

elegibilidades do Programa Operacional Regional do Centro, contribuindo para a 

demonstração da necessidade do apoio ao conjunto de propostas, ainda que no 

âmbito de outros programas. 

 

A análise SWOT fez emergir um conjunto de fragilidades do território, que importa 

contrariar, de modo a serem criadas condições para o aproveitamento das 

oportunidades existentes. De facto, os objectivos de coesão, a diferentes níveis 

(social, económica, ambiental, territorial, etc.), são a base para a competitividade deste 

território.  

Por outro lado, é nos pontos fortes apresentados que encontramos um maior potencial 

de concretização das oportunidades existentes. Neste sentido, a Estratégia assenta, 

em grande medida, nas potencialidades do território que podem ser trabalhadas, tendo 

em vista a sua dinamização, oriento-as para a criação de riqueza. A inovação é 

fundamental neste processo de aproveitamento dos recursos endógenos, permitindo 

acrescentar valor e, simultaneamente, adequar a tradição à modernidade. 

A concorrência de outros territórios, com objectivos idênticos, apela, por um lado, ao 

aproveitamento dos factores distintivos do território, mas também à capacitação das 

suas forças vivas, garantindo a sua atractividade como um todo.  

 

Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades 

e proteja-se contra as ameaças. 

(Sun Tzu, 500 a.C.). 

 

Pretende-se criar uma Serra da Estrela atractiva, projectando-se para o exterior como 

um território com grandes potencialidades, mobilizadas através do Turismo. A redução 

dos “custos de contexto” deve assentar numa aposta no reforço da sua coesão, agindo 

sobre as fragilidades. Pretende-se ainda criar condições para a emergência das 

potencialidades da região, tendo por base a inovação, criando novas pontes para o 

futuro. 
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A aposta no Turismo surge em perfeita interligação com o PENT – Plano Estratégico 

Nacional do Turismo, o qual, realça dois produtos turísticos para o Pólo Serra da 

Estrela: o Touring e o Turismo de Natureza. Esta estratégia aponta como acções a 

implementar: 

• Desenvolvimento de rotas ou circuitos temáticos; 

• Desenvolvimento da oferta de alojamento hoteleiro multi-segmentado, visando 

os diferentes tipos de procura do pólo; 

• Desenvolvimento de rotas turísticas e serviços de apoio ao turista – 

aproveitamento das características específicas da Serra da Estrela; 

• Intervenção ao nível da qualidade do urbanismo, do desenvolvimento de 

factores distintivos e de infra-estruturas turísticas; 

• Promoção de actividades de suporte aos produtos prioritários da região e 

intervir ao nível da qualidade do serviço.  

 

A Estratégia global definida, foi operacionalizada através de um conjunto de 

dimensões (Territorial, Ambiental, Humana, Económica e Institucional), sendo 

identificadas acções consideradas importantes para a concretização das mesmas. 

 

3.2.1 - Dimensão Territorial 

A realização do PRN 2000 deverá possibilitar a concretização de eixos fundamentais 

para o território, incluídos na rede complementar (IC 6, IC 7, IC 37). Porém, estas vias 

não resolvem os problemas de mobilidade intra-regionais, nem atenuam as 

dificuldades existentes de mobilidade urbana, indispensáveis para a coesão territorial. 

A nova escala de análise das questões, ao nível territorial, determina a fixação de 

novas prioridades, com destaque para a mobilidade intra-regional. De facto, não pode 

haver implementação de políticas ao nível regional, sem que sejam resolvidos os 

problemas de acessibilidade entre os concelhos envolvidos, e consequentemente, 

entre as localidades nas quais o território é estruturado. 

Neste contexto, devem ser implementadas duas acções, tendo em vista o 

desenvolvimento de projectos de recuperação da rede viária dos três concelhos e a 

melhoria da mobilidade urbana. 
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Acção 1 – Mobilidade Urbana 

A atractividade dos centros urbanos está dependente da mobilidade urbana, pelo que 

é imprescindível qualificar estes espaços, criando alternativas de circulação rodoviária 

e promovendo melhores condições de deslocação das pessoas. 

Com o crescimento das cidades, vilas e povoações, sempre foi adiada a resolução de 

problemas decorrentes da compatibilização entre a evolução dos modos de vida e, 

consequentemente, das infraestruturas publicas disponibilizadas, com a preservação 

da parte mais antiga dos centros urbanos. A resolução destes problemas, passa pela 

adopção de medidas tendentes à revitalização dos centros urbanos, com uma 

diminuição da carga de veículos automóveis. A construção de variantes e vias 

alternativas de mobilidade urbana, são exemplos claros de acções a desenvolver. 

 

Acção 2 – Acessibilidades 

As acessibilidades intra-regionais são indispensáveis para a concretização de politicas 

de coesão a diferentes níveis. O combate à dispersão de infra-estruturas tendo em 

vista a criação de equipamentos de qualidade (ex. no âmbito escolar), exige uma 

melhoria das acessibilidades intra regionais. 

O desenvolvimento da actividade económica, a solidez da oferta turística, baseada no 

turismo de natureza e, consequentemente de pequena escala, mas disperso pelas 

riquezas existentes por todo o território, exige uma boa mobilidade interna que não é 

permitida com as estruturas rodoviárias existentes. As aldeias de montanha, 

localizadas na serra, ou nos locais mais distantes do concelho, podem ser um 

elemento base desta estratégia, mas devem estar acessíveis.   

 

3.2.2 – Dimensão Ambiental 

 

Como foi referido na caracterização do território, o ambiente é um aspecto 

determinante, na medida em que apresenta valores únicos, mas também porque cria 

limitações à ocupação dos solos. Neste âmbito, assistimos a situações identificáveis 

como pontos fracos do território, que podem, e devem, basear apostas estratégicas, 

baseadas no turismo de natureza. Desta forma, pretende-se reduzir os impactos da 

presença humana e o desenvolvimento da consciência ecológica, permitindo 

transformar esta riqueza em bens transaccionáveis.  
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A concretização desta dimensão assenta na melhoria dos sistemas de abastecimento 

de água e tratamento de águas residuais, no aproveitamento de energias renováveis e 

em intervenções directas de valorização do património natural e prevenção dos riscos 

que ele enfrenta. 

 

Acção 1 – Ciclo urbano da água 

Nos últimos anos, os municípios pertencentes a este território, enveredaram por 

soluções supra municipais para a resolução dos problemas de abastecimento de água 

e tratamento de águas residuais. No entanto, as características deste território 

inviabilizam soluções “em alta” que cubram a totalidade do território, nomeadamente 

em relação a povoações dispersas, de pequena dimensão.  

Por outro lado, ainda não se encontram reunidas as condições para a transmissão da 

“baixa” a serviços multi municipais, exigindo a intervenção directa dos municípios a 

este nível. 

Neste contexto, as acções promovidas pela Associação de Municípios Águas do 

Zêzere e Côa, candidatas ao POVT, devem ser complementadas por intervenções dos 

seus associados, candidatas ao POVT ou ao Mais Centro. 

  

Acção 2 – Energias renováveis 

Tendo este território sido pioneiro no aproveitamento das energias renováveis, 

aproveitando os recursos existentes, deverá ser ampliada, no futuro, a capacidade 

produtiva do território. A revisão do Plano de Ordenamento do PNSE vem criar 

limitações importantes a este aproveitamento, no entanto, existem potencialidades que 

podem ser exploradas. Destacamos o reforço da capacidade de produção de energia 

hidroeléctrica, com a construção da barragem de Girabolhos, no rio Mondego, mas 

também o aproveitamento da biomassa o aumento da produção de energia eólica. 

A utilização mais racional da energia é outro aspecto chave, podendo ser destacadas 

duas vertentes desta problemática: a sensibilização e a prestação de serviços 

técnicos. 

 

Acção 3 – Património natural  

Fazendo parte integrante da estratégia apresentada, o aproveitamento turístico do 

património natural, devem ser equacionadas diferentes intervenções que actuem 
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directamente sobre a requalificação ambiental e a reabilitação do património natural. 

Devem ainda se desenvolvidas acções de diagnóstico, investigação e estruturação 

dos agentes locais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável do território. 

A articulação com outras medidas do QREN e do FEADER é imprescindível para 

serem atingidos os objectivos propostos. A este propósito, é de realçar a importância 

do território inserto na rede natura 2000, abrangido pela respectiva Intervenção 

Territorial Integrada (ITI). 

Outro aspecto importante, consiste na implementação de acções de prevenção de 

riscos naturais, quer seja ao nível da concretização de acções de sensibilização, 

realização de estudos e planeamento de intervenções, quer por investimento directo 

em serviços de protecção civil ou em sistemas, com recurso às tecnologias da 

informação e conhecimento. 

 

3.2.3 – Dimensão Humana 

 

No desenvolvimento da sub-região da Serra da Estrela é fundamental o investimento 

ao nível da coesão social, de forma a inverter um conjunto de debilidades existentes e 

que muitas vezes condicionam o seu progresso: dever-se-á investir, quer em 

condições que incentivem a fixação da população, quer em condições que promovam 

a sua atractividade. Desta forma, incentiva-se uma oferta integrada de um conjunto de 

serviços que servem a população residente e a população turística. 

Neste contexto, faz sentido uma forte aposta a dois níveis: por um lado, a formação e 

qualificação da população, tendo particular atenção com a população jovem e, por 

outro lado, valorizar e facilitar o acesso à cultura e lazer. 

 

Acção 1 – Formação Escolar e Qualificação 

Os investimentos desta natureza deverão ter em consideração a importância da 

formação dos jovens, isto é, dever-se-á criar espaços escolares multifacetados, 

fomentando nos jovens o gosto pela aprendizagem, quer seja ela dentro dos modelos 

estritamente educacionais, quer seja através da dupla qualificação (escolar e 

profissional). 

Porque a qualificação profissional faz a diferença, deverá, sempre que possível, 

promoverem-se mecanismos de aproximação com Entidades Formadoras e Centros 
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Novas Oportunidades da sub-região, no sentido de investir no desenvolvimento de 

competências das pessoas, enquanto factor importante no dinamismo económico-

social. 

 

Acção 2 – Iniciativas de Carácter Recreativo 

A oferta cultural, recreativa e desportiva deve ter em consideração os modelos de 

comportamento social do século XXI, onde é primordial o bem-estar físico e psíquico 

dos indivíduos. Desta forma, são fundamentais os investimentos ao nível de infra-

estruturas vocacionadas para a prática desportiva, de competição ou de lazer. É ainda 

importante a promoção de actividades culturais, numa lógica integrada de promoção 

dos recursos endógenos existentes e do contacto com espectáculos de cariz nacional. 

Este tipo de investimentos servirá não só a população residente (funcionando até 

como um atractivo para a sua fixação), como também a população turística 

(contribuindo para a sua permanência). 

 

3.2.4 – Dimensão Económica 

 

A competitividade da sub-região depende da sua dinâmica económica, da capacidade 

do território oferecer condições para a criação de actividades em meio rural, através 

de soluções que combinem inovação e recursos endógenos, facilitando a expansão 

dos negócios existentes, mas também atraindo para este território novos investidores. 

Para a concretização deste desígnio dever-se-á investir na criação de condições 

favoráveis à fixação de novos investimentos, mas também valorizar e potenciar os 

recursos existentes em prol do desenvolvimento económico. 

 

Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação 

O acesso à Internet e a soluções associadas às novas tecnologias deve ser 

generalizado, pelo que é fundamental a existência de banda larga na sub-região, bem 

como municípios com serviços on-line, mais próximos dos cidadãos e das empresas. 

O recurso a estas soluções deve ser entendido como uma forma de redução dos 

custos de contexto, mas também como forma de internacionalização das empresas 

sedeadas neste território. 
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Acção 2 – Promoção do Empreendedorismo e Criação de Condições para a 
Fixação de Negócios 

Existem na sub-região um conjunto de Entidades com know-how a este nível, que 

devem trabalhar de forma articulada na promoção do empreendedorismo, publicitando 

estudos realizados que identificam áreas de negócio para o território, mas também 

apresentando aos empreendedores soluções de acompanhamento no 

desenvolvimento e criação de novos negócios. 

A par da promoção do empreendedorismo, os municípios deverão criar condições para 

a fixação de novas unidades empresariais, através da disponibilização de espaços 

físicos que permitam a sua instalação, e ofereçam um conjunto de serviços 

partilhados, facilitando o seu arranque. 

 

Acção 3 – Investigação & Desenvolvimento 

Inovar nos processos é fundamental, nomeadamente nos sectores tradicionais, de 

forma a revitalizá-los e torná-los mais competitivos no mercado actual. Neste sentido, 

é de todo pertinente a ligação a Centros de Investigação e Desenvolvimento, que 

estudem novas soluções e que fomentem a sua aproximação à economia local e aos 

seus recursos endógenos. 

 

Acção 4 – Turismo e Produtos Locais 

Os recursos endógenos do território associados aos produtos locais de qualidade e ao 

turismo, são por excelência duas áreas a explorar e com potencial económico. 

A Serra da Estrela é cada vez mais procurada como destino turístico, por isso é 

fundamental investir numa oferta turística diversificada, dando a conhecer ao exterior 

não só locais de beleza natural, como o património construído. A oferta turística deve 

ser articulada, apostando-se na venda de circuitos diferenciados, que contribuam para 

a permanência do turista no território. 

Relativamente aos produtos locais, deverão ser revitalizados os saberes-fazeres 

tradicionais, através da introdução de soluções inovadoras, que os tornem 

competitivos. 
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3.2.5 – Dimensão Institucional 

 

No desenvolvimento da sub-região é fundamental a existência de massa crítica e 

serviços com capacidade de resposta às exigências do mercado. Neste sentido, é 

importante a capacitação ao nível de recursos e ferramentas que facilitem os 

processos e coloquem o território mais perto dos centros de decisão. Assim sendo, faz 

todo o sentido investimentos ao nível das novas tecnologias de informação e 

comunicação, bem como o desenvolvimento de estudos e investigações de carácter 

supra-municipal. 

 

Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

Os municípios, através das novas tecnologias, devem desenvolver soluções que 

permitam a redução dos “custos públicos de contexto”, bem como a resposta mais 

eficaz às solicitações dos cidadãos em geral e das empresas em particular. Também 

as organizações, com intervenção no desenvolvimento do território, devem trabalhar 

neste sentido, adoptando no desenvolvimento das suas actividades ferramentas que 

promovam o exercício da cidadania. 

 

Acção 2 – Capacitação Institucional 

Na sub-região da Serra da Estrela actuam várias organizações ao nível do 

desenvolvimento do território, pelo que é importante a articulação de intervenções, a 

aproximação às comunidades locais e a promoção de intervenções em parceria, que 

conjuguem o know-how existente. É ainda importante fomentar atitudes e 

comportamentos participativos, que contribuam para reflexões e discussões mais 

ricas, que possam, por conseguinte, traduzir-se em respostas mais eficazes e 

eficientes. 
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3.3 – A Estratégia da NUT versus a Estratégia dos Municípios 

 

O presente programa reflecte as opções estratégicas de cada um dos três municípios 

que integram a NUT III Serra da Estrela; a sua prioridade central é de facto um 

desenvolvimento sustentável dos territórios, recorrendo-se a um aproveitamento 

racional dos seus recursos endógenos. Neste sentido a grande prioridade é de facto o 

turismo, justificando-se assim as intervenções propostas ao nível dos eixos 3 e 4, bem 

como os projectos estruturantes apresentados. De facto a região é emblemática e uma 

referência turística, pelo que para além de se potenciar os recursos existentes, existe 

ainda uma preocupação com a criação de novos produtos que correspondam à 

procura do mercado. 

Fixar a população e atrair investimentos são outras prioridades comuns aos três 

municípios. Por isso, a importância da criação de condições para a instalação de 

novas empresas na região, nomeadamente pequenas empresas, que aproveitem os 

recursos do território, contribuindo para a emergência das dinâmicas económicas 

locais e a valorização dos saberes fazeres tradicionais, introduzindo-lhe factores 

inovadores, que lhes permitam ser competitivos nos mercados nacionais e 

internacionais. 

Por último, são patentes duas prioridades: a educação e o ambiente. A primeira, 

através da qualificação dos equipamentos escolares, pretende-se contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino existente na região, tornando-o ainda acessível a 

todos. A segunda, através da preservação dos espaços de interesse ambiental, 

requalificando-os não só para o bem-estar da população residente, mas também como 

atractivo turístico. 

 

 

3.4 – Contributos do Programa para as Metas da Estratégia de Lisboa e 
Agenda de Göteborg 

 

Consideramos que o presente programa teve em consideração a Estratégia de Lisboa 

e a Agenda de Göteborg, na medida em que as grandes intervenções respondem às 

orientações estratégicas daqueles documentos: 
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 Investimento ao nível do crescimento e emprego – são construídas três áreas 

de acolhimento empresarial, que permitirão a instalação de um conjunto de 

empresas na região, criando empregos; 

 Inovação – é proposta a criação de novos produtos, nomeadamente ao nível 

do turismo; 

 Educação – a qualificação é uma prioridade, sendo relevante o investimento 

das três autarquias a este nível; 

 Ambiente – os projectos apresentados no eixo 4, demonstram a preocupação 

com a preservação ambiental, tendo em consideração as alterações ocorridas 

nos últimos anos e as necessidades actuais. 

 

Em suma, consideramos que o presente programa se apresenta numa lógica de 

desenvolvimento sustentável, considerando as suas diferentes dimensões – 

sociedade, ambiente, economia e cultura – contribuindo desta forma para que a região 

cresça de uma forma equilibrada. 
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Programa Operacional da Região Centro  

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5 
POVT POPH POFC FEADER 

Dimensão Territorial          
Acção 1 – Mobilidade Urbana                   
Acção 2 – Acessibilidades                   

Dimensão Ambiental                   
Acção 1 – Ciclo urbano da água                   
Acção 2 – Energias renováveis                   
Acção 3 – Património natural                   

Dimensão Humana                   
Acção 1 – Formação Escolar e Qualificação                   
Acção 2 – Iniciativas de Carácter Recreativo                   
Dimensão Económica                   
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação                   
Acção 2 – Promoção do Empreendedorismo e Criação 
de Condições para a Fixação de Negócios 

                  

Acção 3 – Investigação & Desenvolvimento                   
Acção 4 – Turismo e Produtos Locais                   

Dimensão Institucional                   

Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

                  

Acção 2 – Capacitação Institucional                   

Pertinência das dimensões propostas: QREN e FEADER 

Legenda:  - Muito Forte;  - Forte;  - Médio 
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Pertinência das dimensões propostas: Análise SWOT – Pontos Fracos 
 

Programa Operacional da Região Centro  

F. Territorial F. Ambientais F. Humanos F. Económicos F. Institucionais 
Dimensão Territorial      
Acção 1 – Mobilidade Urbana      
Acção 2 – Acessibilidades      
Dimensão Ambiental      
Acção 1 – Ciclo urbano da água      
Acção 2 – Energias renováveis      
Acção 3 – Património natural      

Dimensão Humana      
Acção 1 – Formação Escolar e Qualificação      

Acção 2 – Iniciativas de Carácter Recreativo      

Dimensão Económica      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação      

Acção 2 – Promoção do Empreendedorismo 
e Criação de Condições para a Fixação de 
Negócios 

     

Acção 3 – Investigação & Desenvolvimento      
Acção 4 – Turismo e Produtos Locais      

Dimensão Institucional      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

     

Acção 2 – Capacitação Institucional      

Legenda:  - Muito Forte;  - Forte;  - Médio 
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Pertinência das dimensões propostas: Análise Swot - Pontos Fortes 

Programa Operacional da Região Centro  

F. Territorial F. Ambientais F. Humanos F. Económicos F. Institucionais 
Dimensão Territorial      
Acção 1 – Mobilidade Urbana      

Acção 2 – Acessibilidades      

Dimensão Ambiental      
Acção 1 – Ciclo urbano da água      

Acção 2 – Energias renováveis      

Acção 3 – Património natural      

Dimensão Humana      
Acção 1 – Formação Escolar e Qualificação      

Acção 2 – Iniciativas de Carácter Recreativo      

Dimensão Económica      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação      

Acção 2 – Promoção do Empreendedorismo 
e Criação de Condições para a Fixação de 
Negócios 

     

Acção 3 – Investigação & Desenvolvimento      

Acção 4 – Turismo e Produtos Locais      

Dimensão Institucional      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

     

Acção 2 – Capacitação Institucional      

Legenda:  - Muito Forte;  - Forte;  - Médio 
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Pertinência das dimensões propostas: Análise SWOT - Oportunidades 

Programa Operacional da Região Centro  

F. Territorial F. Ambientais F. Humanos F. Económicos F. Institucionais 
Dimensão Territorial      
Acção 1 – Mobilidade Urbana      

Acção 2 – Acessibilidades      

Dimensão Ambiental      
Acção 1 – Ciclo urbano da água      
Acção 2 – Energias renováveis      

Acção 3 – Património natural      

Dimensão Humana      
Acção 1 – Formação Escolar e Qualificação      

Acção 2 – Iniciativas de Carácter Recreativo      

Dimensão Económica      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação      

Acção 2 – Promoção do Empreendedorismo 
e Criação de Condições para a Fixação de 
Negócios 

     

Acção 3 – Investigação & Desenvolvimento      

Acção 4 – Turismo e Produtos Locais      

Dimensão Institucional      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

     

Acção 2 – Capacitação Institucional      

Legenda:  - Muito Forte;  - Forte;  - Médio 
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Pertinência das dimensões propostas: Análise SWOT- Ameaças 

Programa Operacional da Região Centro  

F. Territorial F. Ambientais F. Humanos F. Económicos F. Institucionais 
Dimensão territorial      
Acção 1 – Mobilidade Urbana      
Acção 2 – Acessibilidades      
Dimensão Ambiental      
Acção 1 – Ciclo urbano da água      
Acção 2 – Energias renováveis      
Acção 3 – Património natural      
Dimensão Humana      
Acção 1 – Formação Escolar e Qualificação      
Acção 2 – Iniciativas de Carácter Recreativo      
Dimensão Económica      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação      
Acção 2 – Promoção do Empreendedorismo 
e Criação de Condições para a Fixação de 
Negócios 

     

Acção 3 – Investigação & Desenvolvimento      
Acção 4 – Turismo e Produtos Locais      
Dimensão Institucional      
Acção 1 – Novas Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

     

Acção 2 – Capacitação Institucional      

Legenda:  - Muito Forte;  - Forte;  - Médio
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4. Articulação com outras Acções de Desenvolvimento da NUT 
III Serra da Estrela 

 

4.1. Articulação com o Programa de Valorização Económica de Recursos 
Endógenos (PROVERE) 

A estratégia de desenvolvimento do território deve congregar os diferentes recursos e 

instrumentos disponíveis, e neste sentido é importante referenciarmos o trabalho que 

está a ser desenvolvido relativamente ao plano estratégico para a Serra da Estrela, a 

candidatar ao PROVERE, o qual permitirá combinar, por um lado, investimentos de 

carácter público com iniciativas privadas e, por outro lado, acções materiais e acções 

imateriais. 

A temática do plano estratégico será o turismo e os produtos locais, através de uma 

rota turística, que abrange cinco concelhos, e ao longo da qual haverá intervenções 

aos seguintes níveis: 

valorização do património construído, promovendo-se o turismo histórico e cultural; 

valorização do património natural, considerando a integração do território proposto no 

Parque Natural da Serra da Estrela, numa lógica de eco-turismo; 

criação de pequenos negócios associados aos produtos locais. 

Este plano resultará de uma parceria constituída entre cinco Municípios, Associações 

sectoriais e culturais com intervenção no território proposto, Instituições de Ensino 

Superior e uma ADL. A animação da parceria será da responsabilidade da ADL que 

está a preparar o plano, a saber a ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural 

da Serra da Estrela. 

 

4.2. Articulação com eixo LEADER do FEADER – Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural 

 

A estratégia para o território da Serra da Estrela, a ser apresentada no âmbito do 

FEADER, vai enquadrar a aplicação das medidas respectivas. Estando o documento 

em elaboração, podem já ser levantadas algumas opções estratégicas identificadas, 
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as quais aderem e complementam, na totalidade, o documento estratégico para a 

NUT III Serra da Estrela. De facto, podemos referir os seguintes aspectos: 

- A diversificação das actividades do agricultor, na exploração agrícola, procura 

incentivar o desenvolvimento de actividades associadas ao turismo e aos produtos 

locais. A diversificação das actividades do agricultor tem em vista, por um lado, 

garantir meios para a sua manutenção no território, permitindo a preservação da 

paisagem e dos ecossistemas e, por outro lado, pretende-se que desenvolva outras 

actividades criadoras de riqueza que assentam no aproveitamento dos recursos 

locais, incluindo o turismo em espaço rural, actividades inseridas em produtos 

turísticos, etc; 

- O apoio a micro empresas que pretendam desenvolver actividades que explorem de 

uma forma inovadora as potencialidades da região; 

- O desenvolvimento/criação de negócios de desenvolvimento do turismo, em que, 

para além da criação de capacidade de alojamento, em modalidades de TER e 

Turismo Natureza, pretende-se desenvolver actividades de animação turística que 

sustentem o crescimento do sector. Este instrumento permite a concretização de 

investimentos de pequena dimensão directamente direccionados para a criação dos 

produtos identificados para o pólo Serra da Estrela, previsto no PENT; 

- As três acções referidas anteriormente, com destaque para as duas últimas, são 

implementadas em estreita ligação quer com o PO da Região Centro, quer com o 

POFC; 

- A Conservação e Valorização do Património Rural, vai permitir a intervenção em 

património, permitindo a sua utilização para diversos fins, com destaque para o 

turismo e produtos locais. As intervenções a apoiar deverão incidir sobre freguesias 

em estreita ligação com projectos produtivos; 

- O FEADER dispõe ainda de uma medida destinada ao apoio na 

criação/desenvolvimento de Serviços Básicos para a população rural, através da 

partilha de recursos ou o desenvolvimento de soluções inovadoras, adaptadas à 

realidade do território. Se possível, podem aqui ser criados serviços de apoio a serem 

associados a centros multi-serviços.  
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4.3. Projectos Estruturantes 

Parque Geo-Ecológico da Mata do Desterro 

Localização: S. Romão - Seia 

Descrição: 

No intuito de valorizar o património ambiental da Serra da Estrela, o Município de Seia 

pretende estabelecer um protocolo com a EDP – Energias de Portugal, no qual esta 

empresa cede uma área com cerca de 140 hectares, florestada essencialmente com 

pinheiros (Pinus pinaster), Acácias (Acacia sp) e Eucaliptos (Eucaliptus globulus), ao 

Município de Seia, com vista à sua recuperação natural.  

O Município de Seia, através do Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), 

pretende implementar, na referida área, um projecto de uso múltiplo da floresta 

segundo um modelo que será exemplar e inovador a nível nacional e que se espera 

vir a constituir uma referência modelo para futuras intervenções em áreas florestais. 

A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS), será a base de 

um projecto de recuperação florestal que visa conservar a biodiversidade do meio 

natural e implementar um modelo económico sustentável da floresta numa área do 

concelho de Seia, incluída nos limites do Parque Natural da Serra da Estrela. 

Para a viabilidade económica é determinante que o aproveitamento desta área, para 

além da exploração directa dos recursos da floresta, inclua também actividades 

direccionadas para o ecoturismo, para a educação ambiental e para a ciência e o 

apoio à investigação científica. 

Para permitir o desenvolvimento das actividades ao nível da investigação, educação, 

lazer e turismo proceder-se-á à recuperação dos edifícios existentes. Assim, a casa 

de habitação deverá funcionar como centro de administração, de recepção e de 

alojamento para os investigadores e a serração funcionará como pousada para os 

visitantes. Deverá, ainda, ser equacionada a criação de um pequeno auditório e de 

uma sala de aulas de natureza. 

Em termos turísticos, a Mata do Desterro será uma floresta ambientalmente 

diversificada de grande valor paisagístico que, aliado às actividades a desenvolver e 

às condições de alojamento em meio natural, irá atrair os prováveis visitantes. 

A criação de um parque de lazer e a implantação de trilhos interpretativos constituirão 

outros motivos de interesse para o público. 
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Importância para a implementação da Estratégia proposta: 

Trata-se de uma intervenção directa de valorização do património ambiental (inserido 

em rede natura 2000), numa óptica que comporta diversas vertentes: a preservação 

do ambiente, a sensibilização ambiental, a investigação cientifica e o aproveitamento 

económico directo, em estreita ligação com a actividade turística. 

Devemos destacar a Importância das parecerias desenvolvidas/a desenvolver a 

diferentes níveis: Parque Natural da Serra da Estrela; Ensino Superior 

O projecto permite integrar a oferta neste sector, já que vai ampliar a actuação do 

CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

Em resumo, o projecto demonstra um impacto ao nível de todas as Dimensões 

estratégicas propostas, demonstrando a própria exequibilidade da mesma, bem como 

esta pode ser operacionalizada através de acções concretas. 

 

Efeito Multiplicador: 

Ao permitir integrar a oferta do município (actividade do CISE, museu natural da 

electricidade, etc.) reforça a sua capacidade de atracção de diferentes públicos 

(escolas ensino superior: investigação; turismo), induzindo o crescimento da 

economia local. 

O projecto demonstra um impacto à escala nacional, permitindo ainda atrair algum 

mercado espanhol. 

 

Valor de investimento previsto: 7.500.000 € 

 

Indoorsnow 

Localização: Gouveia 

Descrição: 

É um investimento com efeito “Alavanca”  que valoriza um recurso natural e projecta o 

território do ponto de vista da estratégia nacional para o turismo. 

Trata-se de um espaço de lazer destinado, por excelência, à prática de desportos de 

neve. Funcionará durante todo o ano, não estando condicionado às condições 

 
55



 
Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da Estrela 

atmosféricas, o que se torna possível por se tratar de um espaço coberto e 

climatizado, onde se irão reunir todas as condições para a prática deste tipo de 

desportos. As novas tecnologias permitem-nos que este tipo de desportos não sejam 

apenas praticados sasonalmente. 

A neve será o seu objecto primordial e o centro de todas as atenções.  

Trata-se de um complexo que engloba em termos de estruturas: 

• um pavilhão no qual se localiza a pista de neve e  

• um edifício de apoio com dois pisos. 

Ao nível do equipamento o projecto comporta: 

• o equipamento técnico de fabrico de neve;  

• o sistema informático de controlo e gestão de neve; 

• o material de aluguer de Ski e 

• o mobiliário e equipamento da área de restauração / bares 

O edifício não será apenas destinado aos praticantes destes desportos, mas também 

a visitantes que não os pratiquem, pois o projecto comporta infra-estruturas que 

permitem uma plena harmonia entra as diferentes áreas que o constituem.  

A estrutura estará dividida em três áreas distintas, não pela localização geográfica, 

mas pelo caracter logístico e de funcionamento.  

Primeira Área – Área destinada aos praticantes, com rampas de neve e de tudo o que 

lhe é adjacente, os balneários, os quartos de banho, os vestiários, uma zona para o 

aluguer de material e o play ground. 

Segunda Área – Área destinada ao público e visitantes não praticantes, composta por 

um restaurante e dois bares - um convencional e um outro de gelo – e cerca de 9  

espaços para lojas comerciais.  

Terceira Área – Área técnica, destinada ao staff, onde funcionará a administração do 

complexo e todos os serviços técnicos. 

Não obstante serem três áreas distintas, todas elas se comunicam, e interligam 

paralelamente, com um objectivo comum, o prazer de todos aqueles que o utilizam.  
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Importância para a implementação da Estratégia proposta: 

O projecto destina-se a captar turistas aproveitando o principal símbolo da Serra da 

Estrela: a neve. Neste contexto, adere, na totalidade, à estratégia definida no PENT 

para o Pólo Serra da Estrela. 

Fica também claro que a concretização do projecto responde fortemente à dimensão 

económica da estratégia proposta, mas compreende ainda aspectos que se integram 

nas restantes dimensões. Refira-se, por exemplo, a vantagem que apresenta, ao 

possibilitar a captação de fluxos significativos de desportistas e turistas, afastando-os 

dos pontos da Serra da Estrela mais sensíveis do ponto de vista ambiental 

 

Efeito Multiplicador: 

Demonstrando uma capacidade de atracção à escala nacional, será certamente um 

equipamento que potencia o desenvolvimento turístico, em todas as suas 

componentes, combatendo a sazonalidade do sector na região e captando novos 

segmentos de mercado.  

O impacto na região será significativo, na medida em que o projecto cria condições 

para a instalação de novos negócios, para além de possibilitar uma melhor utilização 

das infra-estruturas já existentes. 

A capacidade de atracção de população oriunda de Espanha será limitada, atendendo 

ao facto de existir em Madrid o Xanadú. 

 

Valor de investimento Previsto: 5.567.500 € 

 

Hotel da Serra da Esgalhada 

Localização: Fornos de Algodres 

Descrição: 

Pretende-se dotar o Concelho de Fornos de Algodres de um Hotel 4*, colmatando 

uma lacuna evidente do concelho ao nível da capacidade de alojamento. O Hotel 

disporá de 41 unidades de alojamento, 84 camas fixas, 8 convertíveis e 34 

suplementares, 1 restaurante com capacidade para 250 comensais, 1 Bar, 1 Business 
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Center com 2 ou 3 salas convertíveis com uma capacidade para 88 lugares, 1 Health 

Club, 1 Espaço Exterior com jardins e equipamentos diversos. 

O Hotel será instalado na Serra da Esgalhada, na sede do Concelho de Fornos de 

Algodres, a poucos quilómetros da Autoestrada A25. 

 

Importância para a implementação da Estratégia proposta: 

A ausência de uma infra-estrutura deste tipo, tem limitado a capacidade de atracção 

do Concelho de Fornos de Algodres e da região onde se insere, contrariando um 

turismo de “passagem”.   

O carácter estruturante do projecto, decorre do impacto que terá ao nível da dimensão 

económica, mas também pela resposta às restantes dimensões consideradas na 

estratégia proposta 

 

Efeito Multiplicador: 

O efeito económico do projecto é significativo a um nível local, podendo este ser 

ampliado pela possibilidade de fixar turistas na região, rentabilizando outros 

investimentos já feitos pelo município, com destaque para a área da Arqueologia, quer 

no Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres quer nos 

diferentes sítios arqueológicos. 

 

Valor de investimento Previsto: 3.179.803 € 

 

Roteiro Vergílio Ferreira 

Localização: Gouveia 

 

Descrição: 

O circuito rural prevê a recuperação de Caminhos, limpeza de calçadas, construção 

de pontões, colocação de grades de segurança nas áreas do percurso mais 

acidentadas, colocação de mesas e bancos em áreas de descanso, concepção e 

instalação de sinalética e implementação de acções de divulgação. Na área urbana, o 

projecto inclui a reconstrução de um edifício que será afecto a um Centro de 
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Interpretação e será o ponto de partida para os percursos. Inclui ainda alguns arranjos 

de espaços urbanos a assinalar e a aquisição de equipamento tecnológico e 

audiovisual. 

 

O projecto tem como objectivo a promoção do Turismo Temático com duas vertente, 

Cultural e Ambiental, tendo como via o pedestrianismo, por áreas urbanas e rurais.  

Pretende-se ainda promover a literatura portuguesa, através de uma rota que passará 

por lugares frequentemente citados pelo escritor na sua obra. 

 

Importância para a implementação da Estratégia proposta: 

O projecto é um exemplo claro da estratégia proposta de aproveitamento dos recursos 

existentes, numa óptica turística, correspondendo ainda aos produtos turísticos 

propostos no âmbito do PENT para o Pólo Serra da Estrela. 

Desta forma, o projecto responde equilibradamente às dimensões propostas na 

estratégia. 

 

Efeito Multiplicador: 

Para além do impacto directo do próprio projecto, será de esperar o aproveitamento 

económico do mesmo, por entidades privadas, nomeadamente junto de empresas de 

animação turística e todas as empresas que operam no sector turístico. 

 

Valor de investimento: 1.000.000 € 

 

Parque Eólico de Fornos de Algodres 

Localização: Fornos de Algodres 

 

Descrição: 

Pretende a Câmara Municipal dotar o Município de um Parque Eólico. 
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A utilização de energias renováveis é sem dúvida da extrema importância para o 

cumprimento das metas assumidas no Protocolo de Quioto, sobre as alterações 

climáticas, sobretudo na redução das emissões de dióxido de carbono. 

As condições climatológicas nacionais e o desconhecimento de reservas importantes 

e economicamente viáveis de qualquer tipo de combustível, coloca a energia eólica 

em lugar de destaque. As vantagens da energia eólica são inúmeras, além de 

representar uma fonte de energia renovável: não emitem poluentes nem gases para 

efeito de estufa (GEE), além de dinamizar actividades económicas diversas, ligadas à 

instalação do projecto (elaboração de projectos, comercialização e instalação – com 

forte vantagem no que diz respeito a criação de novos postos de trabalho). 

 

Importância para a implementação da Estratégia proposta: 

O projecto foi seleccionado, para demonstrar a vontade demonstrada pela região em 

valorizar os seus valores ambientais, procurando tirar proveitos dos recursos 

existentes. Neste projecto, é especialmente focada a dimensão Ambiental da 

Estratégia proposta.  

 

Efeito Multiplicador: 

O investimento em estudo, vai permitir o aproveitamento dos recursos naturais para a 

produção energética, criando também uma fonte de rendimento para o Município de 

Fornos de Algodres. 

Valor de investimento: 7.000.000 € 

 

 

Requalificação da Zona Industrial de Seia e Construção do Centro de 
Negócios 

Localização: Seia 

 

Descrição: 
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A criação de um Centro de Negócios, em Seia, insere-se na política empresarial 

definida pela Câmara Municipal, nomeadamente no que toca à modernização e 

diversificação das empresas, bem como a criação de emprego. 

Pretende-se com este Centro, apostar numa estratégia de promoção e incentivo ao 

empreendedorismo, sobretudo na sua interligação com os incentivos e o apoio para a 

criação de empresas (start up´s) disponibilizados pela Autarquia. 

 

O objectivo para além de aí sedear toda a estrutura de apoio ao empreendedorismo, é 

também, disponibilizar um espaço destinado aos potenciais empreendedores onde 

possam, numa fase inicial, desenvolver o seu negócio, a custos mais reduzidos. 

 

Importância para a implementação da Estratégia proposta: 

O esforço feito pelas diversas instituições para o desenvolvimento de novos negócios 

e promoção do empreendedorimo é significativo. De facto, existe no território o CACE, 

uma delegação do NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda, Associações 

Comerciais, uma Associação de Desenvolvimento Local, são ainda disponibilizados 

diversos apoios ao investimento. No entanto, a iniciativa existente fica abaixo das 

ambições, pelo que é oportuno procurar novas vias de apoio ao investidor. 

Este projecto, poderá ser o “laboratório de ensaio” da estratégia proposta, porque 

pode aplicar em iniciáticas concretas as diversas dimensões da estratégia. 

 

Efeito Multiplicador: 

Trata-se de uma iniciativa directamente direccionada para a promoção do 

empreendedorismo e, consequentemente, pretende-se que seja um foco de 

desenvolvimento da iniciativa que contagie todo o território.  

 

Valor de investimento: 1.650.000 € 
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5. Enquadramento dos Projectos 

 

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

É fundamental para o desenvolvimento dos concelhos que integram a NUT Serra da 

Estrela, um conjunto de investimentos associados à competitividade, inovação e 

conhecimento. Desta forma, apresentam-se os seguintes projectos: 

 

Áreas de Acolhimento Empresarial 

Estratégia ▪ Dimensão Económica 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento 

4.250.000,00€

Orçamento do Programa 

Requalificação de espaços destinados à instalação de 

empresas nos três concelhos, permitindo a criação de 

postos de trabalho e contribuindo para a fixação da 

população. Estas intervenções terão ainda impacto na 

política de coesão regional 4.250.000,00€

Projectos Propostos: 

▪ Zona Industrial de Juncais 

▪ Parque Industrial das Amarantes 

▪ Ampliação do Espaço Industrial da Vila Chã – Abrunheira 

▪ Requalificação da Zona Industrial de Seia e Construção do 

Centro de Negócios 

Projectos Incluídos no Programa 

Tipologia: AAE: Infra-estruturas físicas Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Zona Industrial de Juncais 1.300.000,00 € 693.160,00 €

Parque Industrial das Amarantes 1.000.000,00 € 533.200,00 €

Ampliação do Espaço Industrial da Vila Chã 

– Abrunheira 
300.000,00 € 159.960,00 €
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Tipologia: AAE: Empreendedorismo 

empresarial 
Investimento 

Co-Financiamento 
FEDER 

Requalificação da Zona Industrial de Seia e 

Construção do Centro de Negócios 
1.650.000,00 € 879.780,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados 
▪ Investimentos em novas infraestruturas/Total do 

Investimento na rede infraestrutural qualificada (%) 

Indicadores de Realização 

▪ N.º de lotes industriais criados; 

▪ N.º de lotes qualificados; 

▪ Área de acolhimento criada/qualificada 

 

Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento 

Estratégia 
▪ Dimensão Económica 

▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

13.000,00€

Orçamento do Programa 

Investimentos na promoção científica, tendo por base 

as especificidades do território, nomeadamente ao nível 

ambiental, através da produção de recursos e 

conteúdos. 0,00€

Projectos Propostos: ▪ Publicações de divulgação cientifica 

 

Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 

Estratégia ▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

Trazer a sociedade do conhecimento ao interior do 393.000,00€
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Orçamento do Programa 
país, promovendo a igualdade de oportunidades, isto é, 

facilitar o acesso à Internet, bem como promover 

serviços comunitários inovadores que promovam a 

literacia digital. 
0,00€

Projectos Propostos: 

▪ Leitura NET em Movimento 

▪ Plataforma Tecnológica Municipal 

▪ Disponibilização de rede wirless nos espaços públicos 

(Zona Antiga da Cidade) 

 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos 

Favorecer a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, através do 

melhoramento das acessibilidades, nomeadamente ao nível do acesso aos centros 

urbanos. 

 

Mobilidade Territorial 

Estratégia 
▪ Dimensão Territorial 

▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

1.938.126,07€

Orçamento do Programa 

Promover o acesso a serviços públicos, quer seja 

através de variantes, quer seja através de redes 

pedonais. 
0,00€

Projectos Propostos: 

▪ Requalificação da Av. Dr. Fernando Menano 

▪ Beneficiação da Ligação Pedonal entre o Centro de Saúde 

– Rua Sr.ª do Porto – Variante de S. Pedro 

▪ Variante de Acesso ao Hospital (Solar dos Botelhos) 

▪ Construção de Acesso Pedonal (Seia) – Av. Ester Barata –

Largo Marques da Silva 
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Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais 

Promover a fixação da população na sub-região, através da valorização dos seus 

recursos endógenos, do reforço da identidade e promovendo o bem-estar social, 

através da qualificação de espaços públicos. 

 

Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Estratégia ▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções 
Montante do 
Investimento 

7.373.533,49€

Orçamento do 
Programa 

Dar cumprimento ao enunciado nas Cartas Educativas dos 

três concelhos. 

7.019.083,49€

Projectos 
Propostos: 

▪ Centro Escolar de Fornos de Algodres 

▪ Ampliação da EB1/Jardim de Infância de Moimenta da Serra 

▪ Beneficiação da EB1/Jardim de Infância de Vinhó 

▪ Adaptação e Beneficiação da EB1/Jardim de Infância de 

Nespereira 

▪ Centro Escolar de Melo 

▪ Adaptação da EB1/Jardim de Infância de Vila Nova de 

Tazem 

▪ Construção do Centro Escolar de Seia 

▪ Construção do Centro Escolar de São Romão 

▪ Construção do Centro Escolar de Paranhos da Beira 

Projectos Incluídos no Programa 
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Tipologia: Ampliação/requalificação das 

escolas do 1.º ciclo do EB e pré-escolar, 

já existentes 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Centro Escolar de Fornos de Algodres 1.209.171,81 € 846.420,27 €

Ampliação e Beneficiação da EB1 e 

Jardim Infância de Moimenta 
164.700,00 € 115.290,00 €

Adaptação e Ampliação da EB 2 3 de 

Vila Nova em EB1 e Jardim de Infância 

de Vila Nova de Tazem 

341.039,00 € 238.727,30 €

Construção do Centro Escolar de São 

Romão 
968.000,00 € 677.600,00 €

Construção do Centro Escolar de 

Paranhos da Beira 
500.000,00 € 350.000,00 €

Tipologia: Construção de raiz de novos 

Centros Escolares (1.º ciclo e pré-

escolar) 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Criar o Centro Escolar de Melo 692.984,00 € 485.088,80 €

Construção do Centro Escolar de Seia 3.143.188,68 € 2.200.232,08 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados 
▪ Alunos abrangidos pela construção/remodelação da 

rede escolar 

Indicadores de Realização 
▪ Salas apoiadas; 

▪ Centro escolar remodelado/ampliado 

 

Património Cultural 

Estratégia ▪ Dimensão Territorial 
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▪ Dimensão Humana 

▪ Dimensão Económica 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

2.655.000,00€

Orçamento do Programa 

Promover o desenvolvimento sub-regional, valorizando 

o património existente, dando particular atenção à 

actividade turística 2.300.000,00€

Projectos Propostos: 

▪ Roteiro Vergílio Ferreira 

▪ Museu Abel Manta 

▪ Museu da Agricultura e Alimentação de Sandomil 

▪ Museu Natural da Indústria Têxtil 

▪ Ampliação do Museu do Brinquedo 

Projectos Incluídos no Programa 

Tipologia: Criação de centros 

interpretativos do património cultural e 

serviços de apoio ao visitante 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Roteiro Vergílio Ferreira 300.000,00 € 195.000,00 €

Museu Abel Manta 300.000,00 € 195.000,00 €

Museu da Agricultura e Alimentação de 

Sandomil 
600.000,00 € 390.000,00 €

Museu Natural da Indústria Têxtil 450.000,00 € 292.500,00 €

Ampliação do Museu do Brinquedo 650.000,00 € 422.500,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados ▪ % de população rural abrangida 

Indicadores de Realização 
▪ N.º de intervenções de reabilitação e valorização de 

monumentos apoiados 
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Rede de Equipamentos Culturais 

Estratégia ▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

900.000,00€

Orçamento do Programa 

Promover o acesso à cultura, de uma forma integrada 

(carácter supra-municipal), reforçando por conseguinte 

o exercício da cidadania. 
300.000,00€

Projectos Propostos: 
▪ Arquivo Municipal 

▪ Programação Cultural em Rede 

Projectos Incluídos no Programa 

Tipologia: Serviços de arquivos públicos Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Arquivo Municipal 300.000,00 € 150.000,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados ▪ % de população abrangida 

Indicadores de Realização ▪  

 

Equipamentos para a Coesão Local 

Estratégia 
▪ Dimensão Territorial 

▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

12.849.230,19€Promover a coesão territorial, de forma integrada, 

concorrendo para promoção da qualidade de vida das 
Orçamento do Programa 
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comunidades locais. 1.454.450,00€

Projectos Propostos: 

▪ Requalificações Urbanas 

▪ Reconversão da Cooperativa dos Ovinicultores: Casa do 

Queijo e do Azeite e Restaurante 

▪ Centro Cultural e de Animação Sócio-Juvenil 

▪ Construção das Piscinas Municipais – 2.ª Fase 

▪ Requalificação Urbana do Espaço da Cerca 

▪ Equipamentos Desportivos de Interesse Inter-Municipal 

▪ Requalificação Urbana da Zona Envolvente dos Lavadouros 

Públicos de Nabais 

▪ Requalificação Urbana da Zona Central de Gouveia desde o 

Jardim Lopes da Costa até à Praça de S. Pedro 

▪ Posto de Vendas 

▪ Sede da Sociedade Musical Gouveense/Orquestra Ligeira 

▪ Pavilhão de Desportos 

▪ Reabilitação de Espaços de circulação rodoviária 

▪ Reabilitação Urbana da Cabeça 

▪ Beneficiação Urbana do Sabugueiro no troço da EN 339 

▪ Reabilitação Urbana do Bairro do Outeiro em São Romão 

▪ Reabilitação Urbana da Rua 1º de Dezembro em Seia 

▪ Reabilitação do Mercado de São Romão 

▪ Requalificação do Parque da Vila de Loriga 

▪ Valorização da Praça do Município – Livraria Municipal 

▪ Construção da Piscina Coberta de Seia 

▪ Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Seia 

▪ Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Loriga 

Projectos Incluídos no Programa 
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Tipologia: Equipamentos públicos 

específicos vocacionados para a 

promoção de serviços, actividades e 

recursos 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Reconversão da Cooperativa dos 

Olivicultores - Casa do Queijo e do 

Azeite e Restaurante 

500.000,00 € 350.000,00 €

Centro Cultural e de Animação Sócio-

Juvenil 
264.450,00 € 185.115,00 €

Intervenção em Equipamentos Públicos 

Específicos e Zonas Envolventes em 

Gouveia 

250.000,00 € 175.000,00 €

Tipologia: Equipamentos desportivos, 

de proximidade e pequena escala global, 

de interesse inter e municipal 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Construção das Piscinas Municipais – 2.ª 

Fase 
400.000,00 € 280.000,00 €

Equipamentos Desportivos de Interesse 

Inter-Municipal 
290.000,00 € 203.000,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados ▪ 

Indicadores de Realização 

▪ 1 intervenção de reabilitação e valorização de 

património existente apoiados;  

▪ 1 intervenção em equipamentos desportivos; 100 % 

de população abrangida 

 

Mobilidade Territorial 

Estratégia ▪ Dimensão Territorial 

 
70



 
Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da Estrela 

▪ Dimensão Humana 

▪ Dimensão Económica 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

10.238.035,66 €

Orçamento do Programa 

Melhorar as acessibilidades intra e inter concelhias, de 

pessoas e mercadorias, reforçando a competitividade 

económica e territorial. 
3.440.000,00 €

Projectos Propostos: 

▪ Requalificação da Estrada Municipal Algodres – Maceira –

Cortiçô – Vila Chã – ER 330 

▪ Requalificação da Estrada Municipal Muxagata –

Cruzamento de Sobral Pichorro 

▪ Requalificação da Estrada Municipal Queiriz – Sobral 

Pichorro 

▪ Requalificação da Estrada Municipal Maceira – Matança 

▪ Requalificação de Pontes 

▪ Ligação Cruzamento do Ramirão – Cruzamento Algodres 

▪ Requalificação da EN 16 e Avenida Dr. Fernando Menano 

▪ Estrada Municipal de Ligação EN 17 – Melo – Freixo da 

Serra – Figueiró da Serra – Limite do Concelho 

▪ Saída Viária da Rua Senhora do Porto 

▪ Estrada Gouveia estrada de ligação – Limite dos concelhos 

Gouveia e Seia 

▪ Estrada Natural: Gouveia (Curral do Negro) – Folgosinho –

Covão da Ponte 

▪ Estrada Municipal Folgosinho – Freixo da Serra – Vila 

Cortês da Serra – Limite dos concelhos de Gouveia e Fornos 

de Algodres 

▪ EN 330 – Troço EN 17 – Nabais (nos primeiros 2 km no 

sentido EN 17 – Nabais) 
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▪ Acesso viário a Vila Nova de Tazem 

▪ Acessibilidade Gouveia / Curral do Negro 

▪ Beneficiação Viária e Urbana dos Troços das EM’s 503, 

503-1, 504. Entre a EN 17 e o Limite do Concelho (Catraia –

Várzea de Meruge) 

▪ Rectificação e Pavimentação do CM 1125 – Sabugueiro –

EN 232 

▪ Via de Acesso ao Aeródromo 

▪ Rectificação e Beneficiação do Estrada Seia Gouveia, entre 

o limite do Concelho (Seia – Eirô) 

▪ Beneficiação da EM 512 (Quintela – Santiago) 

▪ Construção do Edifício de Apoio ao Aeródromo 

Projectos Incluídos no Programa 

Tipologia: Troços da rede municipal e 

de eixos supramunicipais, e sinalização 

para conjuntos de municípios 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Requalificação da EN 16 e Avenida Dr. 

Fernando Menano 
650.000,00 € 455.000,00 €

Estrada Gouveia de ligação a Seia – 

Limite dos Concelhos de Gouveia e Seia 
590.000,00 € 413.000,00 €

Estrada Municipal de Ligação EN 17 – 

Melo – Freixo da Serra – Figueiró da 

Serra – Limite do Concelho 

700.000,00 € 490.000,00 €

Beneficiação Viária e Urbana dos Troços 

das EM’s 503, 503-1, 504. Entre a EN 17 

e o Limite do Concelho (Catraia – Várzea 

de Meruge) 

800.000,00 € 560.000,00 €
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Rectificação e Beneficiação do Estrada 

Seia Gouveia, entre o limite do Concelho 

(Seia – Eirô) 

700.000,00 € 490.000,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados ▪ 4,400 km de via rodoviária reabilitados 

Indicadores de Realização 

▪ 75 % de população abrangida pela intervenção; 

▪ 10 minutos de redução do tempo de percurso aos 

centros urbanos 1.º nível 

 

 

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental 

Os concelhos que integram a sub-região da Serra da Estrela são detentores de um 

vasto património ambiental, relembramos que uma área significativa está inserida no 

Parque Natural da Serra da Estrela; este património deve sem dúvida ser preservado 

e pode ser potenciado ao nível do lazer, desporto e turismo. 

 

Ciclo Urbano da Água “Vertente em Baixa – Modelo não Verticalizado” 

Estratégia ▪ Dimensão Territorial 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

3.089.208,69 € 

Orçamento do Programa 

Os investimentos a este nível, pretendem melhorar o 

abastecimento público de água e tratamento de águas 

residuais. 
300.000,00 €

Projectos Propostos: 

▪ Substituição da Tubagem de Abastecimento de Água em 

Maceira, Vila Chã e Fornos Gare 

▪ Complemento da Rede de Esgotos de Rio Torto 

▪ Complemento da Rede de Saneamento da Cidade de 
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Gouveia 

▪ ETAR de Vila Franca da Serra e Lugar da Ponte Nova 

▪ ETAR de Vila Cortês 

▪ ETAR de Freixo da Serra 

▪ ETAR de Ribamondego 

▪ Conclusão dos Sistemas de Abastecimentos e 

Saneamentos Municipais 

Projectos Incluídos no Programa 

Tipologia: Investimento corpóreo de 

redes de abastecimento de água em 

"vertente em baixa – modelo não 

verticalizado" 

Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Complemento da Rede de Esgotos de 

Rio Torto 
200.000,00 € 122.600,00 €

Complemento da Rede de Saneamento 

da Cidade de Gouveia 
100.000,00 € 61.300,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados 
▪ População suplementar servida pelos sistemas de 

abastecimento de água intervencionados 

Indicadores de Realização ▪ Km de conduta de abastecimento de água 

 

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções Materiais 

Estratégia ▪ Dimensão Ambiental 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

420.000,00€

Orçamento do Programa 

Investir na prevenção de riscos naturais e ambientais, 

nomeadamente ao nível da aquisição de viaturas 

equipamentos específicos. 
0,00€
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Projectos Propostos: 
▪ Acções Materiais de Protecção Civil 

▪ Unidade Operacional de Protecção Civil Municipal 

 

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções Imateriais 

Estratégia ▪ Dimensão Ambiental 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

10.000,00€

Orçamento do Programa 
Elaboração de planos de emergência de protecção civil 

e acções de sensibilização a este nível. 

0,00€

Projectos Propostos: ▪ Acções Imateriais de Protecção Civil 

 

Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados 

Estratégia ▪ Dimensão Ambiental 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

11.330.000,00€

Orçamento do Programa 

Promover actividades e iniciativas de conservação e 

valorização da natureza e da biodiversidade, através de 

uma utilização sustentável dos recursos naturais. 
1.780.000,00€

Projectos Propostos: 

▪ Parque Verde: Curral do Negro – Centro Hípico – Parque 

Biológico 

▪ Caminho Natural: Gouveia (Curral do Negro) - Folgosinho -

Covão da Ponte (Limite do Concelho) 

▪ Museu do Ar 

▪ Elaboração de rotas temáticas ambientais e sinalização de 

itinerários 

▪ Parque Geoecológico da Mata do Desterro, incluindo o 

acesso rodoviário à Serra da Estrela pela estrada do Cocharil

Projectos Incluídos no Programa 
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Tipologia: Acções de apoio à visitação Investimento 
Co-Financiamento 

FEDER 

Parque Verde - Curral do Negro / Centro 

Hípico - Parque Biológico 
500.000,00 € 306.500,00 €

Caminho Natural: Gouveia (Curral do 

Negro) – Folgosinho – Covão da Ponte 

(Limite do Concelho) 

850.000,00 € 521.050,00 €

Elaboração de rotas temáticas 

ambientais e sinalização de itinerários 
250.000,00 € 153.250,00 €

Tipologia: Ensaio de novas tecnologias 

e soluções inovadoras 
Investimento 

Co-Financiamento 
FEDER 

Abordagem Multidisciplinar à 

conservação da Plantas aromáticas e 

medicinais no Parque Natural da Serra 

da Estrela. (Projecto na área de 

Conservação Vegetal para o Centro de 

Interpretação da Serra da Estrela) 

180.000,00 € 110.340,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados ▪ N.º de intervenções apoiadas 

Indicadores de Realização 

▪ N.º de espaços de apoio à visitação criados;  

▪ N.º de centros de informação, interpretação à 

educação a melhorar/realizar nas áreas protegidas; 

▪ % de áreas sensíveis reabilitadas 

 

Acções de Valorização e Qualificação Ambiental 

Estratégia ▪ Dimensão Ambiental 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento
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1.491.000,00€

Orçamento do Programa 

Preservação e valorização dos recursos naturais, 

através da promoção de novas actividades associadas 

ao ambiente e da sensibilização para boas práticas 

ambientais. 500.000,00€

Projectos Propostos: 

▪ Rota dos Moinhos 

▪ Campanhas de Sensibilização Ambiental 

▪ Intervenções em Ribeiras – Limpeza de cursos de água 

▪ Requalificação do Paixotão 

▪ Requalificação e Valorização Ambiental de  Zonas de 

Ribeiras no Concelho de Gouveia 

▪ Naturalização de espaços contíguos às ruas Casimiro de 

Andrade e Fernão Botto Machado - Gouveia 

▪ Agenda XXI Local de Seia 

▪ Programas educação e sensibilização ambiental 

direccionados à comunidade educativa 

▪ Requalificação da Praia fluvial de Vide 

▪ Requalificação da Praia fluvial de Vila Cova à Coelheira 

Projectos Incluídos no Programa 

Tipologia: Requalificação ambiental e 

reabilitação do património natural 
Investimento 

Co-Financiamento 
FEDER 

Requalificação do Paixotão 380.000,00 € 232.940,00 €

Requalificação e Valorização Ambiental 

de  Zonas de Ribeiras no Concelho de 

Gouveia 

600.000,00€ 367.800,00€

Naturalização de espaços contíguos às 

ruas Casimiro de Andrade e Fernão 

Botto Machado - Gouveia 

250.000,00€ 153.250,00€
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Tipologia: Preparação e implementação 

das Agendas 21 Locais 
Investimento 

Co-Financiamento 
FEDER 

Agenda XXI Local de Seia 120.000,00 € 73.560,00 €

Indicadores 

Indicadores de Resultados ▪  

Indicadores de Realização 
▪ N.º de intervenções apoiadas ao nível da educação 

ambiental 

 

 

Optimização da Gestão de Resíduos 

Estratégia ▪ Dimensão Ambiental 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

60.000,00€

Orçamento do Programa 

Promover uma cultura ambiental, através de 

comportamentos e atitudes que concorram para a 

gestão eficaz de resíduos 
0,00€

Projectos Propostos: ▪ Campanhas de sensibilização para recolha selectiva 

 

 

Eixo 5 – Governação e Capacitação Institucional 

Introdução de modelos de governação que promovam uma aproximação às empresas 

e aos cidadãos, bem como uma articulação entre instituições que actuam no território. 

 

SAMA – Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa 

Estratégia ▪ Dimensão Institucional 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

Redução dos “custos de contexto” e aproximação às 
500.000,00€
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Orçamento do Programa empresas e cidadãos em geral. 

0,00€

Projectos Propostos: 

▪ Cartografia 1:2000 

▪ Aquisição de Dados e Desenvolvimento/Aplicação de 

Soluções SIG/TIC 

▪ Melhoria da Capacitação institucional ao nível dos serviços 

públicos  prestados pela Autarquia e Juntas de Freguesia 

 

 

Outros 

Estratégia 

▪ Dimensão Territorial 

▪ Dimensão Institucional 

▪ Dimensão Económica 

▪ Dimensão Ambiental 

▪ Dimensão Humana 

Tipologia de Intervenções Montante do Investimento

22.097.303,00€

Orçamento do Programa Diversas 

0,00€

Projectos Propostos: 

▪ Hotel da Serra da Esgalhada 

▪ Parque eólico de Fornos de Algodres 

▪ Criação do Gabinete de Sistema de Informação Geográfica 

▪ Arrelvamento do Estádio Dr. Moreira da Cruz 

▪ IndoorSnow 

▪ Requalificação e Valorização Ambiental da Baixa do Rio 

Seia 

▪ Plano de Reabilitação e Salvaguarda de Fachadas no 
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Centro Histórico da Cidade 

▪ Plano de Reabilitação e Salvaguarda das aldeias de 

Montanha 

▪ Elaboração de um Programa Estratégico de 

desenvolvimento centrado na promoção do 

empreendedorismo, competitividade e inovação  

▪ Beneficiação de caminhos Florestais tendo em vista a 

prevenção de áreas com elevado risco de incêndio 

▪ Parque logístico Florestal 

▪ Plano de eficiência energético concelhio, nomeadamente ao 

nível dos equipamentos Municipais 

▪ Campo de Tiro de Paranhos da Beira 

 

Agregando a informação anterior e considerando os Eixos, os Regulamentos e 

Tipologias do Programa Operacional Regional do Centro, podemos sintetizar, da 

seguinte forma, as propostas apresentadas. 

 

 
Montante de 
Investimento 

Orçamento do 
Programa 

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística 4.250.000,00 € 4.250.000,00 € 

Infra-estruturas físicas 2.600.000,00€

Empreendedorismo empresarial 1.650.000,00€

Promoção da Cultura Científica e Tecnológica 
e Difusão do Conhecimento 13.000,00 € 0,00 € 

Economia Digital e Sociedade do 
Conhecimento 393.000,00 € 0,00 € 

Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos 

Mobilidade Territorial 1.938.126,07 € 0,00 € 

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais 

Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e Pré-Escolar 7.373.533,49 € 7.019.083,49 € 

Ampliação/requalificação das escolas do 3.182.910,81 €
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1.º ciclo do EB e pré-escolar, já 
existentes 

Construção de raiz de novos Centros 
Escolares (1.º ciclo e pré-escolar) 3.836.172,68 €

Património Cultural 2.655.000,00 € 2.300.000,00 € 

Criação de centros interpretativos do 
património cultural e serviços de apoio ao 
visitante 2.100.000,00 €

Rede de Equipamentos Culturais 900.000,00 € 300.000,00 € 

Serviços de arquivos públicos 300.000,00 €

Equipamentos para a Coesão Local 12.849.230,19 € 1.704.450,00 € 

Equipamentos públicos específicos 
vocacionados para a promoção de 
serviços, actividades e recursos 1.014.450,00 €

Equipamentos desportivos, de 
proximidade e pequena escala global, de 
interesse inter e municipal 690.000,00 €

Mobilidade Territorial 10.238.035,66 € 3.440.000,00 € 

Troços da rede municipal e de eixos 
supramunicipais, e sinalização para 
conjuntos de municípios 3.440.000,00 €

Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 

Ciclo Urbano da Água - "Vertente em Baixa - 
Modelo não Verticalizado" 3.089.208,69 € 300.000,00 € 

Investimento corpóreo de redes de 
abastecimento de água em "vertente em 
baixa – modelo não verticalizado" 300.000,00 €

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos - Acções Materiais 420.000,00 € 0,00 € 

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos - Acções Imateriais 10.000,00 € 0,00 € 

Gestão Activa de Espaços Protegidos e 
Classificados 11.330.000,00 € 1.780.000,00 € 

Acções de apoio à visitação 1.600.000,00 €

Ensaio de novas tecnologias e soluções 
inovadoras 180.000,00 €

Acções de Valorização e Qualificação 
Ambiental 2.341.000,00 € 1.350.000,00 € 

Requalificação ambiental e reabilitação 
do património natural 1.230.000,00 €
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Preparação e implementação das 
Agendas 21 Locais 120.000,00 €

Optimização da Gestão de Resíduos 60.000,00 € 0,00 € 

Eixo 5 - Governação e Capacitação Institucional 

SAMA - Sistemas de Apoio à Modernização 
Administrativa 500.000,00 € 0,00 € 

Promoção e Capacitação Institucional 
 
Outros 22.097.303,00 € 

TOTAL 80.457.437,10 € 22.443.533,49 € 

 

Considerando a estrutura base do Programa Operacional Regional do Centro, a 

estrutura do programa é a seguinte: 

 

 
Montante de 
Investimento 

Orçamento do 
Programa 

Eixo 1 - Competitividade, Inovação e 
Conhecimento 4.656.000,00 € 4.250.000,00 € 

Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e 
dos Sistemas Urbanos 1.938.126,07 € 0,00 € 

Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos 
Espaços Sub-Regionais 34.015.799,34 € 14.763.533,49 € 

Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 17.250.208,69 € 3.430.000,00 € 

Eixo 5 - Governação e Capacitação 
Institucional 500.000,00 € 0,00 € 

 

Outros 22.097.303,00 € 

TOTAL 80.457.437,10 € 22.443.533,49 € 

 

Tendo por base uma taxa de comparticipação correspondente ao máximo previsto no 

regulamento ou à taxa média do respectivo eixo, o resultado é o seguinte: 

 
Orçamento do 

Programa 
Comparticipação 

FEDER 
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Eixo 1 - Competitividade, Inovação e 
Conhecimento 4.250.000,00 € 2.266.100,00 €

Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e 
dos Sistemas Urbanos 0,00 € 0,00 €

Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos 
Espaços Sub-Regionais 14.763.533,49 € 10.159.473,45 €

Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 3.430.000,00 € 2.102.590,00 €

Eixo 5 - Governação e Capacitação 
Institucional 0,00 € 0,00 €

TOTAL 22.443.533,49 € 14.528.163,45 €

 

Quadro Síntese do Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da 

Estrela 

 

 Montante de 
Investimento 

Orçamento do 
Programa 

Comparticipação 
FEDER 

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento 
Áreas de Acolhimento 
Empresarial e Logística 4.250.000,00€ 4.250.000,00€ 2.266.100,00€

Infra-estruturas físicas 2.600.000,00€ 1.386.320,00€

Empreendedorismo 
empresarial 1.650.000,00€ 879.780,00€

Promoção da Cultura Científica 
e Tecnológica e Difusão do 
Conhecimento 13.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Economia Digital e Sociedade 
do Conhecimento 393.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Eixo 2 – Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos 
Mobilidade Territorial 1.938.126,07€ 0,00€ 0,00€

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Pré-Escolar 7.373.533,49€ 7.019.083,49€ 4.913.358,45€
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Ampliação/requalificação 
das escolas do 1.º ciclo do 
EB e pré-escolar, já 
existentes 3.182.910,81€ 2.228.037,57€

Construção de raiz de 
novos Centros Escolares 
(1.º ciclo e pré-escolar) 3.836.172,68€ 2.685.320,88€

Património Cultural 2.655.000,00€ 2.300.000,00€ 1.495.000,00€

Criação de centros 
interpretativos do 
património cultural e 
serviços de apoio ao 
visitante 2.300.000,00€ 1.495.000,00€

Rede de Equipamentos 
Culturais 900.000,00€ 300.000,00€ 150.000,00€

Serviços de arquivos 
públicos 300.000,00€ 150.000,00€ 

Equipamentos para a Coesão 
Local 12.849.230,19€ 1.704.450,00€ 1.193.115,00€

Equipamentos públicos 
específicos vocacionados 
para a promoção de 
serviços, actividades e 
recursos 1.014.450,00€ 710.115,00€

Equipamentos desportivos, 
de proximidade e pequena 
escala global, de interesse 
inter e municipal 690.000,00€ 483.000,00€

Mobilidade Territorial 10.238.035,66€ 3.440.000,00€ 2.408.000,00€

Troços da rede municipal e 
de eixos supramunicipais, 
e sinalização para 
conjuntos de municípios 3.440.000,00€ 2.408.000,00€

Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental 
Ciclo Urbano da Água - 
"Vertente em Baixa - Modelo 
não Verticalizado" 3.089.208,69€ 300.000,00€ 183.900,00€

Investimento corpóreo de 
redes de abastecimento de 
água em "vertente em 
baixa – modelo não 
verticalizado" 300.000,00€ 183.900,00€

 
84



 
Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da Estrela 

Prevenção e Gestão de Riscos 
Naturais e Tecnológicos - 
Acções Materiais 420.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Prevenção e Gestão de Riscos 
Naturais e Tecnológicos - 
Acções Imateriais 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 11.330.000,00€ 1.780.000,00€ 1.091.140,00€

Acções de apoio à 
visitação 1.600.000,00€ 980.800,00€

Ensaio de novas 
tecnologias e soluções 
inovadoras 180.000,00€ 110.340,00€

Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental 2.341.000,00€ 1.350.000,00€ 827.550,00€

Requalificação ambiental e 
reabilitação do património 
natural 1.230.000,00€ 753.990,00€

Preparação e 
implementação das 
Agendas 21 Locais 120.000,00€ 73.560,00€

Optimização da Gestão de 
Resíduos 60.000,00€ 0,00€ 0,00€

Eixo 5 - Governação e Capacitação Institucional 
SAMA - Sistemas de Apoio à 
Modernização Administrativa 500.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Promoção e Capacitação 
Institucional 

Outros 22.097.303,00€ 0,00€ 0,00€

TOTAL 80.457.437,10€ 22.443.533,49€ 14.528.163,45€
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6. Fichas dos Projectos 

 

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

 

Ficha de Projecto N.º 1 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Zona Industrial de Juncais 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

3. Investimento Total 1.300.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 693.160,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 606.840,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2010-2012 

6. Eixo: (indicar) I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Sistema de Apoio a Áreas de 

Acolhimento Empresarial e Logística 

Tipologia: AAE: Infra-estruturas físicas 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de uma área de intervenção que visa o apoio 

a áreas de acolhimento empresarial. Dada a 

importância da localização da actividade produtiva e 

modelo de gestão dos espaços de localização, como 

factores de competitividade das empresas, trata-se de 

impulsionar a criação de espaços qualificados. 

O empreendimento contempla 75 lotes destinados a 

armazéns, oficinas de automóveis, e a serviços de 

apoio à indústria incluindo um lote destinado a um 

Ecoponto/Estação de Transferência de Resíduos 

sólidos e um lote destinado à implantação dos 

reservatórios de Abastecimento de água. 

É intenção da Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres, salvaguardar a qualidade do ambiente e 
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bem-estar dos futuros utentes bem como todos os 

Munícipes. Assim a Zona Industrial será envolvida por 

uma cortina arbórea de 20m de largura, prevendo-se 

também árvores ao longo de toda a rede viária. 

9. Caracterização do Projecto A Zona Industrial situa-se na Quinta da Regueira, perto 

do Rio Mondego e é servida pelas EN 330 e pela EM 

554, que liga esta zona a Juncais. A área de 

implantação é de 21 hectares. 

O empreendimento contempla 75 lotes destinados a 

armazéns, oficinas de automóveis, e a serviços de 

apoio à indústria incluindo um lote destinado a um 

Ecoponto/Estação de Transferência de Resíduos 

sólidos e um lote destinado à implantação dos 

reservatórios de Abastecimento de água. 

É intenção da Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres, salvaguardar a qualidade do ambiente e 

bem-estar dos futuros utentes bem como todos os 

Munícipes. Assim a Zona Industrial será envolvida por 

uma cortina arbórea de 20m de largura, prevendo-se 

também árvores ao longo de toda a rede viária. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 2 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Parque Industrial das Amarantes 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 1.000.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 533.200,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 466.800,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 
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7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Sistema de Apoio a Áreas de 

Acolhimento Empresarial e Logística 

Tipologia: AAE: Infra-estruturas físicas 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata se de um novo loteamento industrial, contíguo à 

estrada variante (EN 232), com uma área de 24.010 

m2, e oferta de 14 novos lotes. Para tal é necessária a 

infra-estruturação total, nomeadamente arruamentos, 

rede de águas, esgotos, pluvial, gás, eléctrica, 

telecomunicações e arranjos de espaços verdes e 

ambientais. 

9. Caracterização do Projecto A oferta de solo industrial tem sido uma forma de 

captação de investidores, de que os municípios se vão 

socorrendo como incentivo de localização do tecido 

económico e geração de emprego.  

Actualmente, o Parque Industrial de Gouveia esgotou a 

sua capacidade, pelo que é urgente a criação de um 

novo pólo com oferta diversificada quanto à área, à 

qualidade do espaço e infra-estruturas, à centralidade 

local (cidade de Gouveia), concelhia e regional.  

Neste contexto, o Município de Gouveia projectou um 

novo loteamento industrial, contíguo à estrada variante 

(EN 232), com uma área de 24.010 m2, e oferta de 14 

novos lotes. Para tal é necessária a infra-estruturação 

total, nomeadamente arruamentos, rede de águas, 

esgotos, pluvial, gás, eléctrica, telecomunicações e 

arranjos de espaços verdes e ambientais. Para o efeito 

servirá de base o projecto específico elaborado. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 3 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Ampliação do Espaço Industrial da Vila Chã – 

Abrunheira 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 
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3. Investimento Total 300.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 159.960,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 140.040,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2011-2012 

6. Eixo: (indicar) I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Sistema de Apoio a Áreas de 

Acolhimento Empresarial e Logística 

Tipologia: AAE: Infra-estruturas físicas 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

O investimento contempla o alargamento/expansão de 

um espaço industrial existente. A intervenção 

contempla a construção de novos lotes, edifício para 

instalação de micro empresas de serviços e de 

serviços de apoio ao espaço industrial (correios, banco, 

restaurante, atl etc), e outras infra-estruturas físicas de 

uso colectivo tais como infra-estruturas viárias, de 

telecomunicações, banda larga e outras tecnicamente 

necessárias 

9. Caracterização do Projecto Pretende-se com este projecto ampliar a zona 

industrial da Abrunheira e dotá-la de condições físicas 

adequadas para pequenas micro empresas de 

serviços, bem como serviços de apoio ao espaço 

empresarial. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 4 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Requalificação da Zona Industrial de Seia e 

Construção do Centro de Negócios 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 1.650.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 
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 FEDER 879.780,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 770.220,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2011-2013 

6. Eixo: (indicar) I – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Sistema de Apoio a Áreas de 

Acolhimento Empresarial e Logística 

Tipologia: AAE: Empreendedorismo empresarial 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de um projecto estruturado de criação de 

novas empresas, promovido pela Autarquia em 

pareceria com outras instituições direccionadas para a 

promoção do empreendedorismo. 

9. Caracterização do Projecto O centro de negócios a implantar Zona Industrial de 

Seia, insere-se numa estratégia de promoção do 

empreendedorismo assumida pelo executivo com 

prioritária. O objectivo para além da valorização urbana 

e ambiental da actual zona industrial de Seia é a 

construção de um edifício (tendo já sido adquirido para 

o efeito um edificío na respectiva zona industrial) que 

represente uma infra-estrutura de excelência 

direccionada para as empresas do concelho e região. 

Esta infra-estrutura, deverá acima de tudo servir as 

empresas e contribuir de forma evidente, através da 

disponibilização de meios humanos e técnicos, para o 

aparecimento de outras pequenas iniciativas 

empresarias.  

Ali se pretendem instalar todos os serviços de apoio às 

empresas como (gabinete de apoio ao investimento da 

Autarquia, associações empresarias etc). 

O espaço deverá assim disponibilizar às empresas do 

Concelho salas de formação e salas de reunião 

devidamente equipadas (ex.wirless e vídeo 

conferência), um pequeno auditório, restaurante, banco 

etc. 

No que concerne ao incentivo ao empreendedorismo é 
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objectivo criar um espaço, que em articulação com a 

oferta formativa existente e com os recursos 

financeiros que o Município disponibiliza às pequenas 

iniciativas empresariais (ex. prémio Municipal 

empreendedorismo e inovação, FINICIA), sirva os 

interesses dos jovens e não jovens que tenham 

vontade de arriscar, no entanto não têm meios quer 

técnicos e financeiros para dar o primeiro passo,  este 

espaço seria como um laboratório onde num prazo 

estipulado (2 ou 3 ou 4 meses) lhes seria 

disponibilizado apoio técnico na concepção do seu 

negócio mas também todos os meios para fazer como 

que uma prospecção, ou seja consolidar e validar a 

ideia, (contactos para potenciais clientes ou 

fornecedores, agendar reuniões, etc), ou seja teria 

como que um “sede de projecto” com secretária, PC, 

salas de reunião e principalmente apoio técnico. 

Paralelamente e de forma criteriosa, as experiências 

que saíssem da fase de laboratório teriam direito 

(também num prazo estipulado), a um pequeno 

módulo. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

 

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais 

 

Ficha de Projecto N.º 5 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Centro Escolar de Fornos de Algodres 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

3. Investimento Total 1.209.171,81 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 846.420,27 € 
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 OE 0,00 € 

 AL 362.751,54 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009-2011 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Ampliação/requalificação das escolas do 1.º 

ciclo do EB e pré-escolar, já existentes 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Está inscrito na Carta Educativa na Parte C da Carta 

Educativa – PROPOSTAS DE REORDENAMENTO E 

DE INTERVENÇÃO, sendo que a proposta 1 é a 

Criação do Centro Escolar de Fornos de Algodres. 

9. Caracterização do Projecto Pretende a Câmara Municipal, a remodelação e 

ampliação das instalações da Escola Básica do 1.º 

Ciclo. O Centro Escolar terá 9 salas de EB1 e 5 salas 

de Jardim de Infância, incluindo todos espaços de 

apoio e os correspondentes arranjos exteriores. Deste 

modo, a EB1 tem um aumento de duas salas (de 7 

para 9 salas) e são criados espaços que actualmente 

não existem: salas de professores, biblioteca, arrumos 

diversos, refeitório, sala polivalente e instalações 

sanitárias. O JI mantém as 5 salas de aulas, sendo que 

as quatro salas mais antigas são alvo de conservação, 

bem como a sala de auxiliares de educação e o 

pequeno refeitório existente. Para unir fisicamente 

estes dois espaços (EB1 e JI), pretende-se construir 

um pequeno edifício de dois pisos que será o ponto de 

entrada e saída do centro escolar, permitindo controlar 

o acesso ao mesmo. Foi ainda pensado o espaço 

interior e exterior de modo a permitir a circulação de 

pessoas com mobilidade condicionada. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 
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Ficha de Projecto N.º 6 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Ampliação e Beneficiação da EB1 e Jardim de Infância 

de Moimenta 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 164.700,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 115.290,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 49.410,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Ampliação/requalificação das escolas do 1.º 

ciclo do EB e pré-escolar, já existentes 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Projecto inscrito na Carta Educativa. 

9. Caracterização do Projecto O projecto tem por objectivos os que decorrem do 

Planeamento e reajustamento da Rede Escolar 

Concelhia, vertidos na Carta Educativa 

Inclui Refeitório, biblioteca, equipamento desportivo e 

espaços para as actividades de enriquecimento 

curricular (sala de Expressão Plástica, Informática, 

Educação Musical e Língua Estrangeira). 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 7 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Adaptação e ampliação da EB 2 3 de Vila Nova em EB 
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1 e Jardim de Infância de Vila Nova de Tazem 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 341.039,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 238.727,30 € 

 OE 0,00 € 

 AL 102.311,70 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Ampliação/requalificação das escolas do 1.º 

ciclo do EB e pré-escolar, já existentes 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Projecto inscrito na Carta Educativa. 

9. Caracterização do Projecto O projecto tem por objectivos os que decorrem do 

Planeamento e reajustamento da Rede Escolar 

Concelhia, vertidos na Carta Educativa 

Inclui Refeitório, biblioteca, equipamento desportivo e 

espaços para as actividades de enriquecimento 

curricular (sala de Expressão Plástica, Informática, 

Educação Musical e Língua Estrangeira). 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 8 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Construção do Centro Escolar de São Romão 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 968.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 677.600,00 € 
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 OE 0,00 € 

 AL 290.400,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2011-2012 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Ampliação/requalificação das escolas do 1.º 

ciclo do EB e pré-escolar, já existentes 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

O projecto encontra-se definido na carta educativa 

Municipal 

9. Caracterização do Projecto Pretende-se com este projecto ampliar e modernizar a 

Escola do 1.º CEB de são Romão 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 9 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Construção do Centro Escolar de Paranhos da Beira 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 500.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 350.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 150.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2011-2012 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Ampliação/requalificação das escolas do 1.º 

ciclo do EB e pré-escolar, já existentes 
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8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Projecto inscrito na Carta Educativa 

9. Caracterização do Projecto Ampliação e modernização da Escola do 1.º CEB de 

Paranhos da Beira 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 10 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Criar o Centro Escolar de Melo 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 692.984,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 485.088,80 € 

 OE 0,00 € 

 AL 207.895,20 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Construção de raiz de novos centros 

escolares (1.º ciclo e pré-escolar) 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Projecto inscrito na carta educativa 

9. Caracterização do Projecto O projecto tem por objectivos os que decorrem do 

Planeamento e reajustamento da Rede Escolar 

Concelhia, vertidos na Carta Educativa. 

Inclui Refeitório, biblioteca, equipamento desportivo e 

espaços para as actividades de enriquecimento 

curricular (sala de Expressão Plástica, Informática, 

Educação Musical e Língua Estrangeira). 
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* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 11 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Construção do Centro Escolar de Seia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 3.143.188,68 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 2.200.232,08 € 
 OE 0,00 € 
 AL 942.956,60 € 
 Outras 0,00 € 
5. Prazo de Execução 2008-2009 
6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar 

Tipologia: Construção de raíz de novos centros 

escolares (1.º ciclo e pré-escolar) 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Projecto inscrito na Carta Educativa 

9. Caracterização do Projecto Construção de um novo centro escolar (projecto já 

aprovado) 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 12 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Roteiro Vergílio Ferreira 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 300.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 
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 FEDER 195.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 105.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Património Cultural 

Tipologia: Criação de centros interpretativos do 

património cultural e serviços de apoio ao visitante 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Concepção e implementação de uma rota que passará 

por lugares frequentemente citados pelo escritor na 

sua obra. 

O circuito rural prevê a recuperação de caminhos, 

limpeza de calçadas, construção de pontões, 

colocação de grades de segurança nas áreas do 

percurso mais acidentadas, colocação de mesas e 

bancos em áreas de descanso, concepção e instalação 

de sinalética e implementação de acções de 

divulgação. 

Na área urbana o projecto inclui a reconstrução de um 

edifício que será afecto a um Centro de Interpretação e 

será o ponto de partida para os percursos. Inclui ainda 

alguns arranjos de espaços urbanos a assinalar e a 

aquisição de equipamento tecnológico e audiovisual. 

9. Caracterização do Projecto Promoção do Turismo Temático com duas vertente, 

Cultural e Ambiental, tendo como via o pedestrianismo, 

por áreas urbanas e rurais.  

Promover ainda a literatura portuguesa, através de 

uma rota que passará por lugares frequentemente 

citados pelo escritor na sua obra. 

O circuito rural prevê a recuperação de Caminhos, 

limpeza de calçadas, construção de pontões, 

colocação de grades de segurança nas áreas do 

percurso mais acidentadas, colocação de mesas e 

bancos em áreas de descanso, concepção e instalação 
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de sinalética e implementação de acções de 

divulgação. Na área urbana o projecto inclui a 

reconstrução de um edifício que será afecto a um 

Centro de Interpretação e será o ponto de partida para 

os percursos. Inclui ainda alguns arranjos de espaços 

urbanos a assinalar e a aquisição de equipamento 

tecnológico e audiovisual. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 13 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Museu Abel Manta 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 300.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 195.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 105.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Património Cultural 

Tipologia: Criação de centros interpretativos do 

património cultural e serviços de apoio ao visitante 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de um edifício com um espólio cultural notável 

ao nível da pintura e expressão plástica, que em muito 

contribui para o desenvolvimento turístico-cultural  da 

região 

9. Caracterização do Projecto O projecto consiste na valorização de um espaço 

museológico dedicado à Pintura. O Museu Abel Manta, 

assim designado, possui o espólio do pintor tendo uma 

exposição permanente, visitável durante todo o ano e 

dedicando-se por isso à interpretação da obra do 
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Autor. È um espaço onde, paralelamente se 

desenvolvem outras exposições de pintura e expressão 

plástica.  

Este espaço carece, todavia de obras de beneficiação, 

que garantam a salvaguarda do espólio e o 

desenvolvimento da actividade funcional a que se 

destina, por forma a permitir ao visitante usufruir de um 

equipamento cultural com qualidade. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 14 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Museu da Agricultura e Alimentação de Sandomil 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 600.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 390.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 210.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2012-2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Património Cultural 

Tipologia: Criação de centros interpretativos do 

património cultural e serviços de apoio ao visitante 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Este projecto insere-se no Regulamento específico 

Património Cultural.  

9. Caracterização do Projecto Pretende-se com este Projecto, instalar num antigo 

Solar classificado como Património Municipal, 

localizado na aldeia de Sandomil e recentemente 

adquirido pela Autarquia para o efeito, o Museu da 

Agricultura e da Alimentação. Este projecto, que se 
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quer interactivo, pretende dar a conhecer práticas 

agrícolas que, na região da serra da Estrela, se 

adaptam às condições climatológicas e de substrato 

consoante o andar altitudinal. Assim, os métodos 

agrícolas e as culturas que estão presentes no andar 

basal são claramente distintas das encontradas no 

andar superior. O cultivo em socalco é um exemplo 

emblemático do que se faz na serra em termos 

agrícolas pelo que se pretende destacar esta prática 

através da criação de percursos interpretativos. 

Por outro lado pretende-se criar um pólo 

exclusivamente dedicado à alimentação, 

nomeadamente recorrendo a suportes interactivos, que 

além de elucidar acerca dos hábitos alimentares das 

populações serranas, visa a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, aliados a sistemas de produção 

menos agressivos para o meio ambiente, conjugando 

assim a temática do desenvolvimento sustentável. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 15 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Museu Natural da Indústria Têxtil 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 450.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 292.500,00 

 OE 0,00 € 

 AL 157.500,00 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2011-2012 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo Regulamento Específico: Património Cultural 
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com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Tipologia: Criação de centros interpretativos do 

património cultural e serviços de apoio ao visitante 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Este projecto insere-se no Regulamento específico 

Património Cultural.  

9. Caracterização do Projecto Criar um espaço que retrate um dos sectores, que 

durante anos foi o motor desenvolvimento económico 

social do Concelho  e da região. 

De salientar que o Município de Seia é possuidor de 

um espólio valiosíssimo, adquirido nos últimos anos. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 16 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Ampliação do Museu do Brinquedo 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 650.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 422.500,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 227.500,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2011 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Património Cultural 

Tipologia: Criação de centros interpretativos do 

património cultural e serviços de apoio ao visitante 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

 

9. Caracterização do Projecto Localizado no centro da cidade de Seia, o Museu do 
Brinquedo está instalado no Solar de Santa Rita um 

edifício Barroco do século XVIII. 
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Foi inaugurado a 9 de Fevereiro de 2002 e tem como 

objectivos: 

Valorizar um período da nossa vida que é fundamental 

para o desenvolvimento global do ser humano: a 

infância; 

Valorizar a actividade lúdica e o direito de brincar; 

Preservar a memória dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras; 

Estudar, conservar, expor e comunicar esse património 

cultural; 

Tornar-se num espaço de cultura, educação e lazer. 

Relembra a todos aqueles que o visitam, que os 

brinquedos, além de serem fonte de alegria são, 

também, um elemento valioso para o pleno 

desenvolvimento da criança. 

Ele nasceu, não com a pretensão de reunir a melhor 

colecção de brinquedos, mas sim com o objectivo de 

popularizar o seu conhecimento entre o grande público 

e muito especialmente entre as jovens gerações.  

Além do espaço exterior, muito agradável, no qual 

podemos encontrar várias espécies do Património 

Natural da Região da Serra da Estrela, o Museu é 

constituído por várias salas temáticas, uma sala de 

Exposições Temporárias, Centro de Documentação, 

Oficina/Espaço Lúdico, Auditório, Posto de Vendas e 

Cafetaria. 

O Museu apresenta uma colectânea de brinquedos de 

Portugal e do mundo, do passado ao presente e assim, 

serve como uma lembrança da nossa infância e de 

como crescemos como indivíduos e comunidades 

transformando-nos na sociedade actual. 

Neste sentido, e a fim de que o Museu do Brinquedo 

seja a memória dos jogos e dos brinquedos de ontem e 

de hoje, que conserve, exponha e comunique esse 

património cultural e industrial, faz parte do seu 

programa de actuação a colaboração com os 
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estabelecimentos de ensino, as visitas guiadas com 

objectivos didácticos e as oficinas. 

Uma vez que o número de visitantes aumenta 

consideravelmente todos os anos e o espólio, neste 

momento, cresce diariamente na sequência das 

doações que vão surgindo, é fundamental a ampliação 

e a modernização deste espaço cultural. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 17 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Arquivo Municipal 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 300.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 150.000,00 €  

 OE 0,00 

 AL 150.000,00 € 

 Outras 0,00 €  

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Rede de Equipamentos 

Culturais 

Tipologia: Criação, instalação e desenvolvimento de 

serviços de Arquivos Públicos, de acordo com as 

especificações técnicas definidas no anexo B do 

presente regulamento. 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de um investimento perfeitamente enquadrado 

no Regulamento da Rede de Equipamentos Culturais 

do Eixo 3 do Programa 

9. Caracterização do Projecto Trata-se de um projecto que integra a instalação do 

Arquivo Municipal num edifício já existente mas que 

necessitará de ser sujeito a obras de adaptação para o 
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efeito. O projecto prevê ainda a aquisição de 

equipamentos se suporte à instalação, conservação e 

utilização do património a arquivar e de serviços de 

digitalização ao mesmo. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 18 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Reconversão da Cooperativa dos Olivicultores - Casa 

do Queijo e do Azeite e Restaurante 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

3. Investimento Total 500.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 350.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 150.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2011-2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Equipamentos para a Coesão

Tipologia: Equipamentos públicos específicos 

vocacionados para a promoção de serviços, 

actividades e recursos, sobretudo quando concorrem 

para requalificar e animar o património 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

A cooperativa dos Olivicultores não irá manter 

actividade produtiva, mas será como que um Museu, 

que estará disponível a qualquer visitante que o 

pretenda, visitar uma vez que goza da arquitectura 

industrial existente, que não irá comprometer o 

funcionamento do lagar.  

O Restaurante será concessionado a uma entidade 

privada. 

O Lagar pertence ao Município de Fornos de Algodres 
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9. Caracterização do Projecto O projecto de reconversão do Lagar de Azeite em 

Restaurante e Casa do Queijo e do azeite, situado na 

área da EN 16, em Fornos de Algodres. Constitui-se 

pela requalificação do edifício principal do lagar, pela 

demolição dos edifícios menos qualificados e pela 

construção de um novo edifício que se desenvolve 

entre os edifícios menos qualificados pela construção 

de um novo edifício que se desenvolve entre os 

existentes. 

O conceito desta intervenção é valorizar o edifício 

existente criando serviços qualificados que, gozando 

da arquitectura industrial existente, não virão a 

comprometer o funcionamento do lagar. A grande nave 

do lagar e os principais compartimentos manter-se-ão 

intactos e os diversos engenhos contidos no edifício 

permanecerão no local onde se encontram 

actualmente. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 19 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Centro Cultural e de Animação Socio-juvenil 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 264.450,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 185.115,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 79.335,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 

Regulamento Específico: Equipamentos para a Coesão

Tipologia: Equipamentos  Públicos Específicos 
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Regulamento Específico: (indicar) 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de um projecto que visa a reabilitação de um 

imóvel com interesse patrimonial dando-lhe um 

carácter funcional que contribua para a promoção de 

actividades de carácter cultural e de animação das 

camadas mais jovens da população. 

9. Caracterização do Projecto A dotação de equipamentos colectivos de âmbito 

cultural é fundamental para o serviço das populações, 

quer no directo serviço aos residentes, objectivando-se 

a garantia de um nível de vida equilibrado e um 

conforto social complementar. A localização destes 

equipamentos deverá ser geograficamente correcta, 

quer na procura dos “centros de gravidade” locais, quer 

na sua extrapolação para um nível regional.  

Nespereira é uma das Freguesia que tem mantido, em 

termos de pirâmide etária um crescimento da camada 

jovem da população, o que significativa que a 

população, por si, justifica a localização de um 

equipamento de carácter cultural e juvenil.  

Por outro lado é uma freguesia do Concelho de 

Gouveia, com um forte dinamismo ao nível do 

associativismo, nas camadas mais jovens.  

É neste contexto que se pretende a criação de um 

Centro Cultural e juvenil, adaptando para o efeito um 

edifício existente cujas obras remetem para uma 

solução e materiais adequados ao nível patrimonial do 

edifício. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 20 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Intervenção em Equipamentos Públicos Específicos e 

Zonas Envolventes em Gouveia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 
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3. Investimento Total 250.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 175.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 75.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Equipamentos para a Coesão

Tipologia: Equipamentos Públicos Específicos 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de um projecto que visa a reabilitação 

equipamentos públicos de carácter específico e das 

zonas adjacentes.  

9. Caracterização do Projecto A dotação de equipamentos colectivos de âmbito 

cultural é fundamental para o serviço das populações, 

quer no directo serviço aos residentes, objectivando-se 

a garantia de um nível de vida equilibrado e um 

conforto social complementar. A localização destes 

equipamentos deverá ser geograficamente correcta, 

quer na procura dos “centros de gravidade” locais, quer 

na sua extrapolação para um nível regional.  

Recuperação da Biblioteca Vergílio Ferreira e áreas 
envolventes. - Praça de S. Pedro  - Gouveia 
A Biblioteca Vergílio Ferreira, antigo solar dos 

Marqueses de Gouveia, imóvel do Sec. XVIII, implanta-

se em pleno centro da cidade de Gouveia, sendo 

contíguo à Praça de S. Pedro.  

Pretende-se com a presente intervenção, para além de 

pontuais acções de recuperação no edifício, reabilitar a 

Praça de S. Pedro, no sentido de associar este espaço 

à Biblioteca, como uma sala de leitura ao ar livre, 

transformando-o num equipamento único para 

implementação e desenvolvimento de actividades 

culturais. 
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Como intervenções principais destaca-se a 

reorganização do espaço da praça incluindo-se áreas 

de estar e acessibilidades, e respectivas obras de 

construção civil ajustadas à nova utilização, relevando-

se a adequação da iluminação publica, equipamento 

urbano plantação de espécies arbóreas etc 

Recuperação das Capelas do Senhor do Calvário e 
Recinto - S. Pedro  - Gouveia 
O recinto e Capelas do Senhor do Calvário, resultou de 

uma acção de graças dos Padres Jesuítas por a vila de 

Gouveia ter sido poupada ao Terramoto de 1775. 

Desde a sua fundação foi lugar de peregrinação e 

pagamento de promessas tendo-se tornado numa das 

maiores Romarias do Distrito da Guarda, assumindo 

ainda hoje uma importância vital no domínio cultural, 

social e religioso. 

Tratando-se de um conjunto (capelas e recinto), com 

utilização publica especifica. Pretende-se com a 

presente intervenção, para além de pontuais acções de 

recuperação dos edifícios, reabilitar condignamente o 

recinto. 

Como intervenções principais destaca-se a 

organização do espaço, incluindo-se áreas de estar e 

recolhimento, respectivas obras de construção civil e 

arranjos exteriores ajustados, relevando-se a 

adequação da iluminação pública, equipamento urbano 

recuperação de espécies arbóreas e arbustivas. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 21 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Construção das Piscinas Municipais - 2.ª fase 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

3. Investimento Total 400.000,00 € 
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4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 280.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 120.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2010-2012 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Equipamentos para a Coesão

Tipologia: Equipamentos desportivos, de proximidade e 

pequena escala global, de interesse inter e municipal 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Esta tipologia de piscinas classifica-se como, 

instalações desportivas de base recreativa, segundo o 

art.º 3 do Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de Novembro. 

9. Caracterização do Projecto Estão previstos os equipamentos abaixo 

descriminados: 

Piscina ao Ar Livre 
A piscina terá uma área de 379 m2, em forma orgânica 

tipo feijão e será pouco profunda e terá uma queda de 

água virada para a paisagem  

Court de Ténis 
O court-ténis será executado em betão poroso e 

vedado com rede metálica, será iluminado com pontes 

de iluminação que permitam a sua utilização no 

período nocturno. 

Bar/Esplanada 
Pretende-se com o edifício do bar, articular os espaços 

exteriores ao equipamento, num edifício de construção 

tradicional que se apoia num muro em pedra. Este 

muro criará um eixo forte em direcção ao Parque de 

merendas. 

Parque Infantil 
O parque infantil será um equipamento em madeira, 

constituído por escorregas, baloiços e passadiço, 

devendo ser seguro, duradouro e resistente às 

intempéries.  
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Área de Merendas 
Esta área desenvolver-se-á numa zona inclinada e 

será constituída por plataformas que possuirão 2 

mesas com bancos corridos de madeira, apoiadas por 

um pequeno churrasco de granito 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 22 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Equipamentos Desportivos de interesse inter-municipal 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 290.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 203.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 87.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Equipamentos para a Coesão

Tipologia: Equipamentos desportivos, de proximidade e 

pequena escala global, de interesse inter e municipal 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Consideram-se duas possibilidades em termos de 

enquadramento: 

Decreto Lei nº 317/97 de 25 de Novembro: 

1. Instalações Desportivas de Base Recreativa – 

artº 3º, alínea e) – espaços com dimensões não 

normalizadas para iniciação aos pequenos 

jogos desportivos incluindo os espaços de 

aprendizagem e recreio. 

2. Equipamento de Base Formativa – artº 4º  

9. Caracterização do Projecto A dotação de equipamentos colectivos de âmbito 

desportivo e cultural é fundamental para o serviço das 
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populações, quer no âmbito do apoio à formação, quer 

no directo serviço aos residentes, objectivando-se a 

garantia de um nível de vida equilibrado e um conforto 

social complementar. A localização destes 

equipamentos deverá ser geograficamente correcta, 

quer na procura dos “centros de gravidade” locais, quer 

na sua extrapolação para um nível regional.  

Paços da Serra implanta-se no limite do Concelho de 

Gouveia, dispondo, em conjunto com Moimenta da 

Serra, de significativa população que, por si, justifica a 

localização de um equipamento desportivo de nível 

concelhio. Paralelamente, enquadra-se no eixo 

intermunicipal Gouveia/Seia, podendo considerar-se a 

utilização regional de equipamentos, como condição 

estrutural de coesão. 

É neste contexto que se pretende a construção de um 

recinto polidesportivo, com solução e materiais actuais, 

a equipar com balneários ajustados, prevendo-se a 

possibilidade da sua cobertura com estrutura metálica, 

por forma a garantir a possibilidade de utilização ao 

longo de todo o ano. 

Vila Nova de Tázem é outra das Freguesias limítrofes 

de Concelho de Gouveia, com o concelho de Seia. 

Nela se pretende executar um outro investimento que 

tem como fim a recuperação de instalações existentes 

e a melhoria das condições da prática desportiva da 

população do concelho. 

A construção existente integra as bancadas do estádio 

do Vilanovense. A remodelação projectada prevê a 

renovação dos balneários masculinos, da área de 

lavandaria e do posto médico e a construção de um 

espaço para sala de reuniões e uns balneários 

femininos, dando assim resposta à crescente procura 

da prática desportiva pelo sector feminino. Num piso 

superior, o espaço amplo será destinado a ginásio e 

preparação e manutenção física com espaço para 
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aulas e aparelhos. Com acesso do exterior 

projectaram-se umas instalações sanitárias de apoio 

aos utentes das bancadas. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 23 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Requalificação da EN 16 e Avenida Dr. Fernando 

Menano 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

3. Investimento Total 650.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 455.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 195.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009-2011 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Mobilidade Territorial - Redes 

e sistemas nacionais, regionais e locais 

Tipologia: Troços da rede municipal melhorar a 

mobilidade e as acessibilidades aos centros Urbanos 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Requalificar um troço de uma das principais vias da vila 

de Fornos de Algodres. 

9. Caracterização do Projecto Procura-se, com este projecto, desenvolver uma 

solução que tenha em conta as condições mínimas de 

funcionamento, procurando que em todos os eixos do 

projecto a faixa de rodagem fique com o necessário ao 

bom funcionamento do trânsito e à circulação de 

peões. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 
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Ficha de Projecto N.º 24 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Estrada de ligação a Seia -Limite dos Concelhos de 

Gouveia e Seia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 590.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 413.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 177.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Mobilidade Territorial - Redes 

e sistemas nacionais, regionais e locais 

Tipologia: Troços da rede municipal e de eixos 

supramunicipais, e sinalização para conjuntos de 

municípios 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

A estrada municipal identificada assume-se como um eixo de 

ligação directo entre os concelhos de Gouveia e Seia. 

9. Caracterização do Projecto A estrada Municipal em causa, com um comprimento 

médio de 7.100 Mts, no concelho de Gouveia, para 

além de garantir a acessibilidade de vários 

aglomerados urbanos deste concelho à sua sede, 

define-se como um eixo intermunicipal entre os 

concelhos de Gouveia e Seia. Esta ligação de carácter 

regional assume uma importância inegável nos 

movimentos pendulares da população, para além de 

funcionar como rede viária de apoio ao 

desenvolvimento urbano, económico, social e cultural 

dos dois concelhos, como elemento estrutural de 

coesão.  

A beneficiação da via exige a sua repavimentação, 
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tratamento de bermas, valetas e drenagem geral, 

sinalização, para além de pontuais 

alargamentos/correcções de traçado e intervenções de 

carácter mais urbano, como sejam a construção de 

passeios e colocação guardas de protecção. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 25 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Estrada Municipal de Ligação EN 17 - Melo - Freixo da 

Serra - Figueiró da Serra - limite do concelho  

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 700.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 490.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 210.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Mobilidade Territorial - Redes 

e sistemas nacionais, regionais e locais 

Tipologia: Troços da rede municipal e de eixos 

supramunicipais, e sinalização para conjuntos de 

municípios 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

A estrada municipal identificada assume-se como um 

eixo de ligação directo entre os concelhos de Gouveia 

e Fornos de Algodres. 

9. Caracterização do Projecto A Estrada Municipal identificada, com um comprimento 

médio de 7400 mts, assume-se como um eixo de 

ligação directo entre os concelho de Gouveia e Fornos 

de Algodres, potenciando o fluxo Turístico à zona 

Nascente do  Concelho de Gouveia, com interligação 
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assumida à povoação de Vila Ruiva ( Fornos de 

Algodres ), onde já funciona uma unidade hoteleira. 

A via em causa exige uma repavimentação, tratamento 

de bermas, drenagens e sinalização, para garantia de 

um traçado minimamente confortável e seguro. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 26 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Beneficiação viária e urbana dos troços das EM's 503, 

503-1, 504 entre a EN 17 e o limite do concelho 

(Catraia - Várzea de Meruge) 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 800.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 560.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 240.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2010-2011 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Mobilidade Territorial - Redes 

e sistemas nacionais, regionais e locais 

Tipologia: Troços da rede municipal e de eixos 

supramunicipais, e sinalização para conjuntos de 

municípios 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

 

9. Caracterização do Projecto Este projecto será desenvolvido em parceria com o 

Município de Oliveira do Hospital e tem como objectivo 

melhorar as acessibilidades intermunicipais entre os 

dois concelhos 
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* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 27 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Rectificação e beneficiação da estrada Seia - Gouveia, 

entre o limite do concelho (Seia - Eirô) 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 700.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 490.000,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 210.000,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2001-2012 

6. Eixo: (indicar) III – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Mobilidade Territorial - Redes 

e sistemas nacionais, regionais e locais 

Tipologia: Troços da rede municipal e de eixos 

supramunicipais, e sinalização para conjuntos de 

municípios 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

 

9. Caracterização do Projecto Este projecto será desenvolvido em parceria com o 

Município de Gouveia e tem como objectivo melhorar 

as acessibilidades intermunicipais entre os dois 

concelhos. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

 

 

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental 
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Ficha de Projecto N.º 28 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Complemento da Rede de Esgotos de Rio Torto 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 200.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 122.600,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 77.400,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Ciclo Urbano da Água 

"Vertente em Baixa - Modelo não Verticalizado" 

Tipologia: Investimento corpóreo de redes de 

abastecimentos de água em "vertente baixa - modelo 

não verticalizado" 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Ver DDE (Documento de Enquadramento Estratégico). 

9. Caracterização do Projecto O Município de Gouveia integra a empresa 

multimunicipal " Águas do Zêzere e Côa" que tem por 

competência o tratamento dos efluentes de esgotos em 

" Alta", onde se encontra englobado o equipamento de 

tratamento da rede da povoação de Rio Torto. Não 

obstante, o aglomerado urbano cresceu, nos últimos 

anos, ao longo da estrada municipal, no sentido da 

Estrada Nacional -E.N 17, encontrando-se toda a nova 

área urbana por servir com rede de saneamento.  

Neste contexto, por evidentes razões ambientais que 

preocupam o Município e são bandeira qualitativa da 

região, será obrigatória a ampliação da rede de 

esgotos (num comprimento médio de colector de 1200 

metros), para além da construção de uma estação 
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elevatória, por razões de altimetria. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 29 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Complemento da Rede de Saneamento da Cidade de 

Gouveia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 100.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 61.300,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 38.700,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Ciclo Urbano da Água 

"Vertente em Baixa - Modelo não Verticalizado" 

Tipologia: Investimento corpóreo de redes de 

abastecimentos de água em "vertente baixa - modelo 

não verticalizado" 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Ver DDE (Documento de Enquadramento Estratégico). 

9. Caracterização do Projecto O Município de Gouveia integra a empresa 

intermunicipal “Águas Zêzere e Côa”, que tem por 

competência o tratamento dos efluentes de esgotos em 

“Alta”. A cidade de Gouveia dispõe já de rede de 

saneamento (incluindo ETAR) que cobre a quase 

totalidade da área urbana consolidada. Não obstante, 

mesmo no coração da cidade é constatável existir um 

bairro sem ser este serviço, cuja resolução foi 

protelada por razões de altimetria e de dificuldade de 

execução, tendo-se assim criado um problema 
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ambiental que urge resolver. Neste contexto, pelas 

perceptíveis e referidas razões ambientais que 

preocupam o Município e são bandeira qualitativa da 

região, será obrigatória a ampliação da rede de 

esgotos, num cumprimento médio de 500 mts, numa 

zona de elevada sensibilidade, junto à Ribeira de 

Gouveia. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 30 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Parque Verde - Curral do Negro - Parque Biológico - 

Centro Hípico de Gouveia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 500.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 306.500,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 193.500,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados 

Tipologia: Acções de apoio à visitação 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Pretende-se proceder à abertura/beneficiação em 

alguns casos, de trilho, com materiais e sinalização 

adequada à realização de um percurso pedestre e 

paralelamente de uma pista adequada à prática de 

Downhill, entre o Curral do Negro, o Parque Biológico e 

o Centro Hípico de Gouveia, num comprimento 

aproximado de 500 mts.  

Este projecto irá permitir a promoção de actividades, o 

pedestrianismo,  e o desporto de aventura, associadas 
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à fruição e valorização do ambiente. 

Concepção e edição de suportes de divulgação do 

projecto. 

9. Caracterização do Projecto Criar um espaço de ambiente vivo, com espécies 

autóctones locais, passível de ser visitado, através da 

implementação do trilho e da sua sinalização. 

Unir o Curral do Negro, o Centro Hípico e o Parque 

Biológico, potenciando, assim a utilização em 

simultâneo dos três espaços, através da criação de um 

trilho. 

Promoção da oferta turística através da criação de uma 

“pista” de Downhill e de um Circuito de manutenção 

com equipamentos de suporte a actividades  de 

relação com a natureza.  

Desenvolvimento de suportes de divulgação. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 31 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Caminho Natural: Gouveia (Curral do Negro) - 

Folgosinho - Covão da Ponte (limite do concelho) 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 850.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 521.050,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 328.950,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados 

Tipologia: Acções de apoio à visitação 

8. Justificação do enquadramento Trata-se de um projecto que promove a valorização do 
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no respectivo Regulamento 
Específico 

património natural, ao potenciar o acesso a uma área 

do Parque Natural da Serra da Estrela, praticamente 

inacessível aos visitantes. 

9. Caracterização do Projecto Pretende-se que o actual acesso, com características 

de Caminho Florestal, seja pavimentado e requalificado 

ao longo do seu comprimento médio de 19.000 mts. 

Este caminho, parcialmente integrado na já antiga 

pretensão da “Estrada Verde”, constitui-se como um 

objectivo perseguido pelos diversos concelhos 

contíguos e ligados pelo maciço da Serra. O traçado 

que se pretende tratar garante a ligação entre os 

concelhos de Gouveia, Manteigas e Seia, 

indirectamente, para além de potenciar o acesso a esta 

área do Parque Natural, praticamente desconhecida e 

inacessível para o visitante comum. Esta ligação 

assume, assim, uma significativa importância regional, 

alicerçada na melhoria da atractibilidade à Serra da 

Estrela, na integração nesta valência das aldeias de 

nascente, de que é exemplo Folgosinho, e no induzido 

incremento da indústria turística. A beneficiação da via 

exige um tratamento adequado à área natural que 

atravessa, sendo condicionantes a boa integração de 

perfil longitudinal, o condicionamento do perfil 

transversal a 5 mts, com a consequente minimização 

do impacto físico no ambiente. Como trabalhos 

relevantes referem-se o movimento de terras 

necessário, a pavimentação, o tratamento de bermas, 

valetas e drenagem geral e a sinalização. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 
   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

 

 

Ficha de Projecto N.º 32 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 
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1. Identificação do Projecto Elaboração de rotas temáticas ambientais e sinalização 

de itinerários e publicações 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 250.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 153.250,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 96.750,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução Até 2010  

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados 

Tipologia: Acções de apoio à visitação 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Projecto com componente imaterial (roteiros e 

publicações) e material (sinalização e marcação de 

percursos)  

9. Caracterização do Projecto O Município de Seia, no âmbito do seu programa de 

apoio ao desenvolvimento do Turismo Ambiental e 

Cultural, pretende concretizar a marcação de percursos 

pedestres em diversas localidades do concelho, bem 

como, publicar pequenas brochuras que permitam que 

o visitante seja autónomo na visita e consiga assimilar 

os valores paisagísticos e ambientais que a serra 

oferece. 

A marcação de percursos deverá recorrer a materiais 

que se integrem na paisagem de forma harmoniosa. 

As brochuras deverão incluir um mapa, o traçado do 

percurso e textos elucidativos sobre a geologia, fauna 

e flora, bem como, referencias ao património 

construído e outros valores culturais. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 33 
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Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Abordagem multidisciplinar à conservação de plantas 

aromáticas e medicinais no Parque Natural da Serra da 

Estrela. (Projecto na área da conservação vegetal para 

o Centro de Interpretação da Serra da Estrela) 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 180.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 110.340,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 69.660,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução Até 2010 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados 

Tipologia: Ensaio de novas tecnologias e soluções 

inovadoras 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

O projecto pretende valorizar economicamente o 

património natural, através de novas formas de 

aproveitamento dos recursos endógenos existentes. 

9. Caracterização do Projecto Com este projecto pretende-se estabelecer bases 

científicas para a conservação da diversidade vegetal, 

em particular das plantas aromáticas e medicinais 

(PAM) no PNSE. Alia-se o potencial científico da 

Universidade de Coimbra (UC), às infra-estruturas que 

o Município dispõe no Centro de Interpretação da Serra 

da Estrela (CISE).  

Neste contexto, pretende-se fazer um levantamento 

etnofarmacológico das PAM, investigar as 

potencialidades económicas da exploração de algumas 

delas e desenvolver produtos a partir de estratos 

seleccionados. Simultaneamente, criar-se-á um banco 

de sementes que permitirá reunir informação genética 

que deverá ser utilizada para fins científicos e de 
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sensibilização ambiental. 

Pretende-se ainda, editar um livro, fazer Workshops 

sobre o tema e aplicar alguns dos conhecimentos que 

se forem obtendo na Educação ambiental. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 34 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Requalificação do Paixotão 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 380.000,00€ 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 232.940,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 147.060,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009 - 2013 

6. Eixo: (indicar) IV –  Protecção e Valorização Ambiental  

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Acções de valorização e 

Qualificação Ambiental 

Tipologia: Requalificação Ambiental e Reabilitação do 

Património Natural 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

Trata-se de um Parque no Centro da Cidade, cujo 

património natural associado à  proximidade de 

equipamentos públicos remetem para uma intervenção 

cuidada. 

9. Caracterização do Projecto O Paixotão é um pequeno parque natural, situado no 

centro da cidade de Gouveia, cujo património em 

termos de flora urge por uma intervenção cuidada. 

Nele se encontram algumas espécies autóctones com 

largos anos.  

Por outro lado, também a sua proximidade - trata-se do 

espaço contíguo – em relação ao Salão da Miniatura 

Automóvel, propriedade da Câmara Municipal, do 
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espaço Arte e Memória, espaço de Exposição também 

pertencente à Câmara Municipal e do próprio edifício 

da Câmara Municipal – em relação ao qual é 

sobranceiro -, impõe uma intervenção cuidada, em 

termos paisagísticos, associada à criação de zonas de 

lazer e de visitação que permitam que toda a zona 

arborizada  que aqui existe à mais de um século, possa 

ser apreciada e preservada.  

Propõe-se, por isso, a requalificação deste espaço, 

com intervenções quer do ponto de vista ambiental 

quer através de algumas obras e da aquisição e 

instalação de algum equipamento que permitam a 

preservação, a fruição e valorização deste património 

natural. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 35 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Requalificação e Valorização Ambiental de  Zonas 

de Ribeiras no Concelho de Gouveia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 600.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 367.800,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 232.200,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009-2010 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental  

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: 
(indicar) 

Regulamento Específico: Acções de valorização e 

Qualificação Ambiental 

Tipologia: Requalificação Ambiental e Património 

Natural 

8. Justificação do enquadramento Trata-se de património natural que urge preservar, 
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no respectivo Regulamento 
Específico 

dada a centralidade de todas as zonas 

consideradas  e necessidade os inegáveis 

benefícios quer em termos ambientais quer em 

termos de fruição da natureza 

9. Caracterização do Projecto As acções de valorização e requalificação 

ambiental das zonas envolventes às ribeiras, têm 

vindo a assumir particular importância no concelho 

de Gouveia, onde a população, na época estival 

duplica, havendo por isso necessidade de tornar 

estas áreas aprazíveis fruiveis, quer do ponto de 

vista ambiental, quer do ponto de vista do lazer.  

É neste contexto se enquadra a necessidade de 

intervir em diversas ribeiras e zonas envolventes 

do Concelho de Gouveia: 

Requalificação da Zona da Ribeira e 
Lavadouros de Nabais 
 No centro urbano da povoação de Nabais, 

objectivando-se acções de limpeza da ribeira e o 

arranjo de percursos pedonais junto da mesma, a 

reconstrução dos lavadouros públicos e demais 

arranjos de integração. Para a  implementação 

deste objectivo será necessária também, a 

construção de um muro de suporte. 

Requalificação da área da Ribeira de Gouveia: 

-  junto á Rua da Senhora do Porto  - Gouveia 

A ribeira de Gouveia atravessa a área urbana da 

Cidade de Gouveia, devendo considerar-se um 

elemento físico fundamental em termos de 

caracterização e naturalização da Cidade. Tendo 

em conta o estado de degradação atingido no leito 

e margens exige uma intervenção de 

requalificação no sentido de contribuir para o 

reforço da biodiversidade, para a melhoria 

ambiental/paisagística do espaço e sua 

associação ao utilização lúdica de apoio á área 

urbana. 
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Como intervenções principais destacam-se a 

limpeza do leito da ribeira,  consolidação e limpeza 

das margens recuperação e implementação de 

percursos pedonais onde se inclui a substituição 

de pontão existente, a colocação de aguardas de 

segurança e eventual pavimentação de acessos. 

-  junto á Mata do Dique  -  Gouveia 

O troço da ribeira em causa encontra-se 

abandonado, degradado e descaracterizado, 

exigindo uma urgente intervenção de 

requalificação no sentido de contribuir para o 

reforço da biodiversidade, para a melhoria 

ambiental/paisagística do espaço e sua 

associação ao utilização lúdica de apoio á área 

urbana. 

Como intervenções principais destacam-se a 

limpeza do leito da ribeira,  consolidação pontual e 

limpeza das margens, construção de açudes,  

recuperação e implementação de percursos 

pedonais onde se inclui a construção de pontão, a 

colocação de aguardas de segurança e 

pavimentação de acessos, e plantação de 

espécies autóctones ripículas. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 

 

Ficha de Projecto N.º 36 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Naturalização de espaços contíguos às ruas 

Casimiro de Andrade e Fernão Botto Machado - 

Gouveia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Gouveia 

3. Investimento Total 250.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 153.250,00 € 
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 OE 0,00 € 

 AL 96.750,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009-2010 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental  

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: 
(indicar) 

Regulamento Específico: Acções de valorização e 

Qualificação Ambiental 

Tipologia: Requalificação Ambiental e Património 

Natural 

8. Justificação do 
enquadramento no respectivo 
Regulamento Específico 

Trata-se da requalificação ambiental de espaços 

dentro da cidade de Gouveia, que dada a sua 

centralidade necessitam de inegáveis benefícios 

quer em termos ambientais quer em termos de 

fruição paisagística. 

9. Caracterização do Projecto Dentro da cidade encontram-se espaços com 

características naturais, envolvidos pela malha 

urbana consolidada, em situação de abandono, 

constituindo-se como potenciais pólos de 

degradação ambiental. 

Enquadram-se nesta caracterização as áreas 

contíguas á EN232, na rua Casimiro de Andrade, 

na zona da Fonte das Pombas e na rua Fernão 

Botto Machado. 

Urge, assim, o seu tratamento no sentido de 

manter as suas características contribuindo para a 

naturalização do meio urbano, embora de uma 

forma integrada, possibilitando a sua utilização 

pelos cidadãos. 

Como intervenções principais destacam-se a 

limpeza e tratamento natural e paisagístico dos 

espaços em causa, bem como, o tratamento de 

acessos e passeio publico existentes, reabilitação 

do fontanário, recuperação e plantação de 

espécies e iluminação de apoio e segurança. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 
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Ficha de Projecto N.º 37 

Associação de Municípios: Associação Intermunicipal da Serra da Estrela 

1. Identificação do Projecto Agenda XXI local de Seia 

2. Município(s) Promotor(es) Câmara Municipal de Seia 

3. Investimento Total 120.000,00 € 

4. Fontes de Financiamento Com base na taxa média do Eixo* 

 FEDER 73.560,00 € 

 OE 0,00 € 

 AL 46.440,00 € 

 Outras 0,00 € 

5. Prazo de Execução 2009-2010 

6. Eixo: (indicar) IV – Protecção e Valorização Ambiental 

7. Tipologia do Projecto de acordo 
com as constantes no 
Regulamento Específico: (indicar) 

Regulamento Específico: Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados 

Tipologia: Preparação e implementação das Agendas 

21 Locais 

8. Justificação do enquadramento 
no respectivo Regulamento 
Específico 

A expectativa da Câmara Municipal de Seia, é que a 

Agenda 21 Local contribua efectivamente para a 

resolução dos seus problemas, sobretudo através do 

delinear de um conjunto de politicas e estratégias que 

em articulação com o QREN correspondam 

efectivamente aos problemas e necessidades dos 

munícipes e os envolvam em várias das soluções. 

9. Caracterização do Projecto A Agenda 21 Local de Seia surge da vontade de 

envolver da sociedade local no desenvolvimento 

sustentável desejado para o concelho, garantindo 

assim a protecção e a valorização dos recursos 

naturais e a qualificação ambiental, tendo sempre 

como meta a satisfação das necessidades da 

população. Estes princípios têm sido perseguidos pelo 

Município de Seia mas, atendendo ao contexto social 

nacional e regional e ao nível de exigência dos 

munícipes, e considerando as naturais limitações 

orçamentais das autarquias locais, acredita-se ser este 
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momento de tentar soluções inovadoras e ambiciosas 

em termos de gestão local da sustentabilidade. Seia 

pretende assumir-se como um concelho da Região 

Centro que trabalha no sentido de consolidar o seu 

empenho no desenvolvimento sustentável a nível 

ambiental, social e económico, envolvendo decisores e 

cidadãos.O processo de Agenda 21 Local de Seia será 

adaptado à realidade local mas partilhará com 

iniciativas semelhantes em toda a Europa o facto de 

usar o mesmo referencial de sustentabilidade: os 

Compromissos de Aalborg, o que significa “Pensar 
globalmente e actuar localmente”. Apesar de terem 

passado já quatro anos após a apresentação dos 

Compromissos de Aalborg, em Portugal poucos 

municípios assinaram este compromisso e menos 

ainda desenvolvem as suas políticas de 

sustentabilidade considerando este importante 

referencial. 
* Taxas Médias do Programa Operacional do Centro 2007-2013: 

   Eixo 1 – 53,32%; Eixo 2 – 51,37%; Eixo 3 – 70%; Eixo 4 – 61,30%; Eixo 5 – 59,83%; Eixo 6 – 85% 
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