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Celtiberos

história



Viriato

o pastor guerreiro dos Montes Hermínios

o elo de união e o pai da identidade lusitana

Resistência Lusa da ocupação romana

história



história

D. Afonso Henriques 

1.º Rei de Portugal



Localização geográfica de Manteigas



.Manteigas

Peninsula Ibérica



a visão



Natureza

Biodiversidade

Floresta

Água

Recursos Naturais



Candidatura para Constituição de Geopark Estrela



O Pastor da Serra da Estrela

Pastorícia



Pastorícia

Queijo Serra da Estrela

Feito com leite de ovelha



Pastorícia

Lã de Manteigas



BUREL - 100% lã natural



burel ecolã



burel factory



melFumeiro

azeite

castanha

feijoca

cogumelo

Produtos endógenos de Manteigas



Turismo da Natureza



Turismo da Natureza

Desporto e Aventura



Penhas Douradas

Estância de Montanha Turística



TORRE – Ponto mais alto de Portugal Continental (1993 metros de altura)



água



Aquacultura – Viveiro de Trutas



água de abastecimento e engarrafamento



Termas de Manteigas – SPA e Saúde

Pista de Pesca Skiparque – Praia FluvialFonte dos Namorados Piscinas

água - spa e lazer



produção de energia hídrica

Energia renovável



Água é Vida

Lagoa do Vale de Rossim Covão d’ Ametade (Rio Zêzere)

Covão da Ponte (Rio Mondego) Aldeia Industrial S. Gabriel 



Apoio à Fixação de Empresas, 

ao Emprego e ao Investimento

Cedência de espaços no 

complexo multiusos 

da SOTAVE

Incentivo à Produção

de Feijoca

Programas de Apoio Municipais

Dedução de 5%

da coleta líquida 

de IRS

Não lançamento de derrama

(lucro das empresas)

Taxas de IMI no mínimo

Serviço de Apoio Empresarial

Ao abrigo do Protocolo com

o NERGA – Núcleo Empresarial

Da Região da Guarda

Manteigas Empreende +

Manteigas 

Pró-Emprego

PERID

Programa Especial de 

Recuperação de Imóveis

Degradados

PAPF

Programa de Apoio

À Pintura de Fachada

Apoio ao empreendorismo

Ninho de Empresas 

Gabinete de Apoio ao Investimento

Gabinete de Inserção

Profissional



Manteigas Pró-Emprego

O incentivo à criação de emprego em Manteigas consiste na atribuição de um
subsídio, não reembolsável, no valor de cinco mil euros por cada posto de trabalho
criado através do recurso a contrato de trabalho por tempo indeterminado e a tempo
inteiro, desde que o posto de trabalho se mantenha no mínimo durante três anos, a
contar da data da concessão ou deferimento do apoio.

Manteigas Pró-Emprego em números (até 2017)
- Foram realizadas 101 candidaturas;
- Foram apoiados 112 postos de trabalho;
- Foram pagos 489.662,50 €.



Cedência de espaços no complexo multiusos da SOTAVE
O regulamento visa incentivar o investimento empresarial do concelho de Manteigas e
o objetivo de atrair para ele investimentos e novas iniciativas que complementem
estruturalmente o seu desenvolvimento endógeno, e estimulem a fixação de
população e propiciem a criação de emprego, através de ocupação de espaços no
antigo complexo fabril da SOTAVE.

Cedência de Espaços em números (até 2017)
- Foram realizadas 13 candidaturas;
- Foram “arrendados” 5 espaços;
- Foram criados 36 postos de trabalho.



Obrigado pela vossa atenção

Manteigas Vale de Oportunidades


