
 
 

                      

TECNOFORMA REALIZA SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJECTO AGENDA 21 LOCAL – 

MUNICÍPIO DE MANTEIGAS 

 

 

Para comunicar a análise do estudo aprofundado sobre as áreas de intervenção prioritárias para o 

Município de Manteigas, ocorreu no passado dia 29 de Outubro, pelas 16 horas, no Auditório 

Municipal, o Seminário de Encerramento do Projecto Agenda 21 Local. 

 

Tratou-se de um evento de divulgação pública, que contou com a participação do presidente da 

Câmara Municipal de Manteigas, Dr. José Manuel Custódio Biscaia, o Dr. Carlos Santos, da 

Associação de Municípios da Cova da Beira e a equipa da Tecnoforma, S.ATecnoforma, S.ATecnoforma, S.ATecnoforma, S.A (empresa contratada 

para desenvolver o projecto). 

 

A Agenda 21 Local é um instrumento de gestão urbana e Municipal com características de “plano 

aberto” e programático, através do qual o executivo camarário trabalha em parceria com os vários 

sectores da comunidade, com vista a atingir o bem estar social, melhorando a qualidade do 

ambiente, sociedade, economia e cultura (conhecimento e inovação). 

 

O trabalho de campo desenvolvido pela Tecnoforma Tecnoforma Tecnoforma Tecnoforma teve início em Janeiro de 2007, no entanto e 

devido ao facto da Câmara Municipal de Manteigas ser uma Câmara activa, houve fragilidades 

detectadas na altura do estudo, que entretanto e à data do evento tinham sido colmatadas. 

 

Foi apresentada uma análise demográfica do concelho, assim como, as projecções para os anos de 

2011 a 2026. Manteigas é um concelho inserido no Parque Nacional da Serra da Estrela, que em 50 

anos perdeu cerca de 24% da população residente mas que, no entanto, apresenta uma série de 

potencialidades a serem exploradas. 

 

A visão da Tecnoforma para o Município de Manteigas no contexto de desenvolvimento sustentado 

é baseada no Turismo (eco turismo, turismo de aldeia, turismo de saúde e bem-estar na 

continuidade da imagem termal), na medida em que, o Concelho possui o encanto da Montanha, do 

verde, da água que corre, o encanto do frio e da neve. 

 

 

  

 


