
Políticas sociais do 
Município de Manteigas



Dados sociais e demográficos

Entre 1940 e 2011, o Concelho de Manteigas perdeu cerca de 1.500 pessoas (-30%)

Entre 2001 e 2011, o Concelho perdeu 664 pessoas (-16%)

Entre 1991 e 2011, o Concelho perdeu 534 crianças (-60%)

Entre 1991 e 2011, a população com mais de 65 anos aumentou 35% (-221 pessoas)

Em 2014, o Concelho tinha 293 idosos por cada 100 jovens

A taxa de natalidade, entre 2002 e 2010, baixou de 7,8‰ para 5,4‰

No mesmo período, a taxa de mortalidade subiu de 12,8‰ para 17,5‰

A densidade populacional que, em 1960, era de 50,2 passou para 28,1 em 2011

Conclusão: os valores residuais da taxa de natalidade, os índice de dependência, as 

taxas de mortalidade (altas) e fecundidade (baixas) põem em risco a população em 

idade ativa, o equilíbrio estrutural e a sustentabilidade de renovação geracional



Não há – nunca houve – uma política demográfica, económica e social de promoção da 
coesão territorial e social, uma vez que o governo retiram mais dividendos eleitorais nos 
territórios com mais altas densidades populacionais.

Esta lógica empresarial adotada pelos governos tem sido determinante nos índice de 
despovoamento de mais de dois terços do território nacional.

Os Municípios, quase todos, estão no limite daquilo que podem fazer e do lhes seria exigível, 
pois há muito que ultrapassaram o limite das suas atribuições e competências, sem que lhes 
fossem facultado os necessários recursos humanos e materiais indispensáveis à promoção do 
desenvolvimento, melhor aproveitamento dos recursos endógenos e criação de riqueza.

Não se podendo ir mais longe, numa linha de continuidade com a sensibilidade social, 
importa servir as pessoas, governar para as pessoas, satisfazer as suas necessidades em todos 
os domínios e promover a integração social, principalmente, dos públicos mais desfavorecidos 
e mais desprotegidos em termos de rendimento e capacitação, onde naturalmente se incluem  
grande parte dos idosos e trabalhadores com baixos rendimentos.
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Visa contribuir para a dignificação de vida dos idosos do Concelho de Manteigas.

Cartão Municipal do Idoso

. Acesso gratuito em todas as atividades, de índole cultural e recreativa,

realizadas pela Câmara Municipal de Manteigas.

. Acesso gratuito às piscinas municipais.

. Acesso gratuito a iniciativas e programas para a 3ª Idade promovidos pela

autarquia, nomeadamente, Oficinas de Trabalhos Manuais e Ginástica

Geriátrica.

. Descontos em estabelecimentos comerciais aderentes, nos termos definidos

em protocolo celebrado entre o Município e os mesmos.

. Descontos nas viagens e passeios promovidos pela Câmara Municipal de

Manteigas, de acordo com o escalão em que estão inseridos.



Cartão Júnior Municipal 
Visa contribuir para a fixação e atração de jovens ao Concelho de Manteigas,
proporcionando-lhes, através de benefícios concretos, as condições necessárias
ao seu bem-estar, realização pessoal e à sua plena participação cívica.

. Desconto de 50% nos bilhetes de entrada nas piscinas municipais do Concelho;

. Desconto de 50% em todas as iniciativas desportivas, recreativas e culturais,

promovidas/organizadas pela Câmara Municipal de Manteigas, tais como intercâmbios

culturais, férias desportivas, passeios, etc.;

. Descontos em estabelecimentos comerciais aderentes, nos termos definidos em

protocolo celebrado entre o Município e os mesmos.

. Acesso preferencial ao Programa de Especial de Recuperação de Imóveis Degradados

(PERID) e Programa de Apoio à Pintura de Fachada (PAPF), de acordo com os

respetivos regulamentos.



Apoio à natalidade
Visa a atribuição de um subsídio aos progenitores sempre que
ocorra o nascimento de um filho.

Atribuição dos seguintes valores pelo nascimento do/a: primeiro/a filho/a —1 

000 €; segundo/a filho/a —1 500 €; terceiro/a filho/a — 2 000 € e seguintes.

Apoio à constituição da família 

Visa apoiar recém-casais que queiram fixar residência no
Concelho de Manteigas.

Atribuição de uma prestação única no valor de 1 000 €, decorridos três anos 

sobre a data da celebração do casamento ou do reconhecimento da coabitação 

em união de facto.



Apoio à Fixação de Residência 

Visa apoiar agregados familiares oriundos de outros concelhos e que fixem
residência no concelho por período superior a três anos.

Atribuição de uma prestação única no valor de 1 000 €, decorridos três anos 

sobre a fixação da residência. 

Apoio ao Transporte de Estudantes do 

Ensino Superior 

Visa apoiar as deslocações dos estudantes entre a localidade do
estabelecimento de ensino e o Concelho de Manteigas.

Comparticipação dos bilhetes de transporte até 160 € por cada ano escolar, 

durante três ano letivos.



Prémios de Mérito Escolar

O prémio escolar a atribuir a cada um dos alunos consta de:

Diploma e prémio surpresa;

Entrada gratuita, durante um ano, em todas as infraestruturas geridas pela Câmara

Municipal e eventos da sua iniciativa;

Aquisição de livros na Feira do Livro de Manteigas até 50€ por aluno

Visa a atribuição de prémios escolares aos três melhores alunos dos 4º,
6º, 9º e 12º anos, que frequentam os estabelecimentos de ensino do
Concelho de Manteigas.

Apoio à Aquisição de Manuais Escolares

Comparticipação nos custos dos manuais escolares dos alunos de acordo com o

escalão em que está inserido:

Atribuição de auxilio económico para aquisição de manuais escolares



Atribuição de Bolsas de Estudo para 

a Frequência do Ensino Superior

Atribuição de uma prestação única, correspondendo ao valor mensal da bolsa,

calculado de acordo com o regulamento, a multiplicar por 9 meses.

Visa favorecer a correção das assimetrias de ordem socioeconómica da
população escolar do ensino superior, atribuindo anualmente um
máximo de 40 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior
matriculados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da
Educação.



Apoio à Deficiência

Acesso gratuito a todas as atividades de índole cultural, recreativa e desportiva,

promovidas pela Câmara Municipal de Manteigas

Acesso gratuito às piscinas municipais

Isenção do pagamento da tarifa de água correspondente ao 1º escalão para o

deficiente ou o agregado familiar no qual se encontra inserido;

Isenção de 50% dos custos previstos no Regulamento e tabela de taxas do Município

de Manteigas

Obtenção de descontos em estabelecimentos comerciais e serviços aderentes

Visa a atribuição de benefícios às pessoas portadoras de deficiência
do Concelho de Manteigas.



Fundo Municipal de Emergência Social

Atribuição de apoio monetário, até aos 1 000 €, orientado para medidas concretas nas

seguintes áreas, em função das necessidades apresentadas pelo requerente:

. Apoio nas despesas de saúde;

. Apoio no pagamento de mensalidades relativas a equipamentos sociais de apoio à

infância;

. Apoio no pagamento de despesas domésticas, nomeadamente, géneros alimentares,

faturação de água, resíduos e saneamento, eletricidade e gás;

. Apoio no pagamento de rendas com a habitação e despesas com pequenas

reparações;

. Outros apoios de natureza excecional.

Visa a atribuição de um apoio, de natureza pontual e temporária, com
objetivo primordial de minorar ou suprir situações de carência económica
de indivíduos e/ou famílias, prevenir o agravamento da situação de risco
social em que estes se encontram e promover a sua inclusão.


