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1. INTRODUÇÃO
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi efectuado pela Ideia Verde - Arquitectura
Paisagista, Consultadoria Ambiental e Formação Profissional Lda., para a empresa proponente TURISTRELA – Turismo da Serra da Estrela SA.
O EIA foi realizado tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro e de acordo com a Portaria n.º 330/2001 de 2
de Abril.
O presente relatório constitui o Resumo Não Técnico sendo o documento de suporte à participação
pública, que transcreve de forma sumária as informações mais relevantes contidas no EIA relativas ao
Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela.
O objectivo principal do Resumo Não Técnico é caracterizar o espaço actual afectado pelo projecto,
avaliar os impactes nas várias vertentes ambientais, sociais e económicas
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Quando entregou o Projecto de Ampliação da Estância de Esqui da Serra da Estrela, para aprovação
na entidade licenciadora, a Turistrela – Turismo da Serra da Estrela, SA., requereu o Pedido de Dispensa do
Procedimento de AIA do projecto.
Em 27 de Dezembro de 2007, a entidade licenciadora, atendendo à localização e à dimensão da
intervenção resultante do aumento considerável da área dos equipamentos, entendeu que a avaliação dos
efeitos ambientais da obra exigia a realização de um procedimento de AIA, não tendo sido por isso autorizado
a sua dispensa.
No decorrer do primeiro trimestre do ano de 2008, a Turistrela – Turismo da Serra da Estrela, SA,
procedeu à análise da viabilidade económica do Projecto de Ampliação da Estância de Esqui na Serra da
Estrela e tendo em conta as necessidades verificadas no decorrer do tempo de funcionamento, constatou a
necessidade de alterar o projecto da estância de esqui inicialmente aprovado.
Deste modo, a Turistrela reestruturou o projecto inicial e procedeu à elaboração do Projecto de
Alteração da Estancia de Esqui da Serra de Estrela. Este Projecto consistia em alguns melhoramentos ao
nível de cabos nos tele-esquis que se encontram em funcionamento e na substituição dos tele-esquis H90 e
H40 por uma telecadeira. De igual modo, previa a alteração do posicionamento do tele-esqui escola, que na
nova situação iria provocar menos constrangimentos de esquiadores na proximidade do edifício de apoio às
pistas e do restaurante. O projecto previa ainda a implementação de um tapete rolante no parque de trenós
localizado a Sul da Torre.
No que se refere às pistas, o projecto previa uma alteração em termos de largura e em termos de
número de pistas, que passariam de 9 para 15, com um aumento do grau de dificuldade.
De igual modo estava prevista a ampliação da área afecta aos serviços prestados nomeadamente as
instalações sanitárias e vestuários, centro de assistência médica, aluguer de material e caixas.
Em Junho de 2008 o proponente efectuou o pedido de dispensa de procedimento de AIA do Projecto
de Alteração da Estância de Esqui da Serra de Estrela à entidade licenciadora, Câmara Municipal de Seia,
que solicitou um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), na qualidade de
Autoridade de AIA no processo de pedido de dispensa de procedimento de AIA, solicitou parecer ao Parque
Natural da Serra da Estrela (PNSE).
No dia 11 de Agosto de 2008 a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC), efectuou uma visita à estância de esqui. Após a recepção do parecer do PNSE, que emitiu o
indeferimento ao pedido de dispensa de AIA, a CCDRC propôs, na qualidade de Autoridade de AIA, que
fosse emitido um parecer desfavorável ao pedido de dispensa de AIA efectuado pelo proponente.
Em Setembro de 2008, o Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, com base no parecer da
Autoridade de AIA, indefere o pedido de dispensa de AIA do projecto.
Desta forma, surge o Projecto de Requalificação da Estancia de Esqui da Serra da Estrela, em fase
de Estudo Prévio, que agora se apresenta para apreciação em Estudo de Impacte Ambiental, sendo
resultante de todo este processo administrativo reflectindo todas as orientações técnicas obtidas no âmbito de
reuniões desenvolvidas com o Parque Natural da Serra da Estrela.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTÂNCIA
A Serra da Estrela constitui um inestimável património, quer do ponto de vista natural, quer do ponto
de vista do turismo, conferindo à Serra da Estrela a capacidade de se tornar num pólo de desenvolvimento
turístico. A Serra da Estrela oferece muitas oportunidades de aproveitamento que vão desde o turismo rural
ao turismo de habitação, passando pelo campismo, montanhismo, pesca, caça e pelos movimentos ligados à
natureza.
O desenvolvimento turístico da região da Serra da Estrela é uma importante via para se contrariar o
tradicional desequilíbrio entre o interior do País e as zonas costeiras. O seu correcto desenvolvimento
traduzir-se-á ainda, na defesa do património natural que, de outra forma, se irá necessariamente degradando.
A Turistrela, Turismo da Serra da Estrela SA, tem-se tornado num instrumento da intervenção que, de
forma coordenada e equilibrada, tem permitido realizar o desenvolvimento e aproveitamento turístico de um
vasto património da Serra da Estrela.
A intervenção realizada no ano de 2003 na estância de esqui visou principalmente a instalação de
uma telecadeira e de um edifício de apoio à estância. Os tele-esquis existentes, e que já se encontravam em
funcionamento há largos anos, foram mantidos tendo somente sofrido alguns melhoramentos ao nível de
cabos, por questões de segurança e de aspecto em geral.
Deste modo, ao longo dos anos de funcionamento da estância de esqui, surgiram algumas questões
pertinentes no sentido de melhorar e aperfeiçoar o serviço prestado aos utilizadores. Os meios mecânicos de
transporte dos utilizadores existentes na estância estão ultrapassados em termos de capacidade de
transporte, gerando grandes filas de espera.
A experiência adquirida demonstrou também falhas ao nível da área esquiável, sendo importante
requalificar a área esquiável de modo a proporcionar uma maior atractividade e conforto da mesma aos
utilizadores.
As pistas existentes não são longas nem oferecem grandes dificuldades aos utilizadores o que, na
opinião dos mesmos se torna desmotivador. Os utilizadores da estância de esqui classificam os meios
mecânicos disponíveis de ineficazes e desactualizados, não oferecendo capacidade de resposta adequada
ao número de utilizadores das pistas.
Com este projecto de requalificação pretende-se que a estância de esqui da Serra da Estrela possua
meios mecânicos e oferta de serviços equiparáveis a outras estâncias, de modo a captar os utilizadores
evitando que os mesmos se dirijam para outras estâncias europeias, nomeadamente estâncias de esqui
espanholas, como acontece actualmente. Com este projecto a estância de esqui terá uma nova dinâmica,
será mais atractiva e com maiores potencialidades ao nível do desporto praticado.
Pretende-se assim, que a estância de esqui da Serra da Estrela se torne um destino cada vez mais
válido para a prática de desportos de inverno e um espaço turístico de referência nacional.
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Com o projecto de requalificação da estância não se pretende o aumento da área da estância de
esqui, mas sim a requalificação dos meios mecânicos e da área esquiável, através do melhoramento e
aperfeiçoamento dos seus equipamentos.
Assim sendo, pretende-se eliminar dois tele-esquis (H90 e o H40) e substitui-los por uma telecadeira,
alterar o posicionamento da Pista Escola ou do Cântaro e eliminar do tele-esqui escola, sendo substituído por
um tapete rolante amovível. Pretende-se ainda a substituição da vedação existente por outra que ofereça
maior segurança e integração com a paisagem envolvente.
Estas alterações permitirão áreas esquiáveis com melhores características para a prática do esqui,
com melhoria em termos de área, largura, comprimento das pistas e diversidade de situações. Permitirão
também uma melhoria significativa no transporte dos esquiadores devido ao maior débito conseguido com a
instalação da telecadeira, e permitirão ainda um maior conforto e motivação dos utilizadores para a prática
deste desporto.

3.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
O Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela, terá uma área total de cerca
de 643.813 m2 inserida no Planalto Superior da Serra da Estrela, situada maioritariamente no lugar de
Covões da Loriga, freguesia de Loriga, concelho de Seia, sendo que uma pequena área se localiza na
freguesia de S. Pedro, concelho de Manteigas, ambos do distrito da Guarda
A estância de esqui localiza-se perto da área da Torre da Serra da Estrela, inserindo-se na sua
totalidade dentro do perímetro do Parque Natural da Serra da Estrela.
O acesso á estância é feito a partir da estrada nacional EN339 que constitui também o acesso à zona
da Torre.
As povoações mais próximas da área da estância de esqui são Penhas da Saúde a 10,7 k m, Alvoco
da Serra a cerca de 31,3 km, Loriga a cerca de 22 km e Unhais da Serra a cerca de 20,9 km.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTÂNCIA DE ESQUI
3.3.1

Situação actual da estância de esqui

A Estância de Esqui actualmente é constituída por 4 tele-esquis (H90, H40, F12 e tele-esqui escola) e
uma telecadeira. A telecadeira tem 4 lugares com capacidade de transporte de 2.000 pessoas/hora.
Para cada um dos tele-esquis existentes e para a telecadeira existem casas de apoio em madeira,
que se encontram localizadas junto a essas estruturas. Nessas casas de apoio são mantidos os
equipamentos de manutenção e de funcionamento das estruturas.
Nos espaços existentes entre os tele-esquis e a telecadeira, localizam-se as pistas de esqui, com
grau de dificuldade variável. O grau de dificuldade das pistas depende do comprimento, da inclinação da
pista, da largura e da forma do traçado da mesma. Os graus de dificuldade das pistas variam desde os muito
elevados, elevados, médios e baixos. Esta classificação tem uma tradução ao nível de identificação em cores.
Assim, existem as cores:
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Ainda dentro da área da estância, encontram-se a funcionar duas áreas de trenós sendo estas
também vedadas, esta vedação é de regime sazonal, isto é, amovível. Junto a cada um dos acessos a estas
áreas, localiza-se um ponto de aluguer de trenós.
As pistas de esqui são actualmente mantidas com uma espessura constante de neve através de um
sistema de produção artificial de neve composto por 48 unidades (que funcionam como aspersores) de alta
pressão e 1 unidade de baixa pressão. Estas unidades de produção artificial de neve são abastecidas com a
água proveniente da barragem da Torre. A água é reaproveitada e conduzida para um tanque de água de
retorno, sendo, deste modo, recirculada. Todo este sistema será mantido futuramente com o projecto de
requalificação da estância de esqui.
3.3.2

Projecto de requalificação da estância de esqui

A afluência turística à Estância de Esqui da Serra da Estrela tem vindo a aumentar desde Agosto
2003. Contudo, não foram realizadas as adaptações necessárias capazes de acompanhar as necessidades
decorrentes desse aumento da procura da estância de esqui.
Esta afluência criou assim, situações bastante desagradáveis para a prática de esqui, tais como filas
de espera para os tele-esquis, sucessivas interrupções de funcionamento devido a avarias pela antiguidade
dos meios mecânicos, zona de conflito no espaço da Pista Escola, uma vez que a mesma se localiza no final
de 3 pistas e no meio de 1 pista levando à ocorrência de acidentes.
Desta forma, foram identificados e registados os pontos fracos da estância de esqui para os quais se
torna urgente dar resposta no sentido de continuar o trabalho de qualidade na prestação de serviços da
estância de esqui.
O projecto de requalificação da estância de esqui, permite o aumento do domínio esquiável sem
aumentar o perímetro actual da estância de esqui, permite melhorar a capacidade de transporte e conforto
dos utilizadores e permite melhorar o nível de atendimento e a prestação dos serviços. Com a requalificação
da estância de esqui promove-se uma maior circulação das pessoas no espaço diminuindo a pressão nesse
espaço natural.
3.3.2.1 Meios mecânicos
3.3.2.1.1

Tele-esquis e Telecadeiras

A requalificação destes meios de transporte passa pela permanência do tele-esqui F12 com
intervenção apenas ao nível da manutenção do equipamento, e caso se justifique a substituição de cabos, por
questões de segurança.
As fotografias apresentadas seguidamente mostram os tele-esqui existentes na estância de esqui da
Serra da Estrela.
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Dos equipamentos actualmente existentes na estância de esqui, irá ser mantido em funcionamento
apenas o tele-esqui F12, com comprimento total de 425 m e com uma capacidade de transporte de cerca de
350 pessoas por hora a uma velocidade de 2 metros/segundo, e a telecadeira.
O tele-esqui escola, que dá actualmente apoio à Pista da Escola ou do Cântaro, será substituído por
um tapete rolante amovível que será armazenado durante o período de encerramento das pistas de esqui.
De igual modo, se pretende alterar o posicionamento da Pista Escola que nesta nova localização irá
provocar menos conflitos na proximidade do edifício de apoio à estância, das pistas e do restaurante,
permitindo assim, uma diminuição da ocorrência de acidentes.
Resumidamente o Projecto de Requalificação da estância de esqui da Serra da Estrela, no que se
refere aos meios mecânicos prevê as seguintes alterações:








Remoção de 2 tele-esquis (tele-esqui H90 e tele-esqui H40) uma vez que a sua área de
implantação é unicamente usada para o transporte dos esquiadores para o inicio das pistas,
não havendo a possibilidade dos corredores formados pelos tele-esquis constituírem área
esquiável porque o transporte dos esquiadores é feito ao nível do solo;
Substituição dos 2 tele-esquis (H90 e H 40) por uma nova telecadeira com 520 m de
comprimento, a qual permite ainda que se efectue a prática de esqui no seu corredor de
implantação, com excepção das zonas de segurança dos seus postes de fixação, uma vez
que, com este equipamento, o transporte de esquiadores é efectuado em altura;
Alteração do posicionamento da Pista Escola, ou Pista do cântaro, para Oeste, uma vez que,
actualmente, se encontra ao fundo das pistas com um grau de dificuldade maior;
Remoção do tele-esqui escola;
Substituição do tele-esqui escola por um tapete rolante amovível (a armazenar durante o
período de encerramento das pistas de esqui) para o transporte dos utilizadores da Pista
Escola ou Pista do Cântaro,

É importante salientar, que todas as infra-estruturas, dos três tele-esquis que serão removidos, tais
como fundações, permanecerão no solo, de modo a não criar remeximento do solo, sendo apenas
desgastadas de modo a não ficarem visíveis à superfície.
Estas alterações dos meios mecânicos permitirão corredores esquiáveis com melhores
características para a prática do esqui (com ganhos em termos de área, largura, comprimento e maior
diversidade de situações), uma maior capacidade de transporte de esquiadores (pelo uso da telecadeira em
vez dos tele-esquis) e, portanto, um maior conforto.
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A nova telecadeira apresentará características idênticas à telecadeira que actualmente funciona na
estância de esqui. A telecadeira a implementar, terá uma capacidade de transporte de 1.800 pessoas por
hora a uma velocidade média de 2,3 metros/segundo.
A telecadeira a implementar na estância de esqui será semelhante à apresentada nas fotografias
seguintes.

A Turistrela – Turismo da Serra da Estrela, pretende igualmente neste projecto de requalificação
implantar um tapete rolante com 150 m de comprimento no parque de trenós localizado a Sul da Torre. Este
tapete rolante é um equipamento amovível, que será colocado no início da época de esqui e retirado e
armazenado, no final da época, nos mesmos termos do tapete rolante que dará apoio à Pista da Escola.
Prevê-se com este tapete facilitar a deslocação dos utilizadores dos trenós.
3.3.2.2 Domínio esquiável
3.3.2.2.1

Pistas

Na elaboração do projecto de requalificação foi necessário procurar uma melhor utilização do espaço
existente, aproveitando ao máximo a forma do terreno, evitando assim movimentações no terreno, durante o
processo de acondicionamento das pistas.
Assim, será alterada a largura das pistas definidas, de modo a que o esquiador tenha a possibilidade
de usar uma área mais abrangente, que permita a realização de curvas amplas, aumentando assim a
percepção de maior comprimento das pistas (ao deslizar com maior amplitude, o tempo de chegada ao final
da pista é prolongado). Esta estratégia torna a prática de esqui mais gratificante para o utilizador.
O facto de se eliminarem os dois tele-esquis, tele-esqui n.º H90 e tele-esqui n.º H40 e de se
substituírem os mesmos por uma telecadeira, faz com que as pistas fiquem mais largas, com menos
obstáculos e consequentemente com uma maior área esquiável e com a ocorrência de menor número de
acidentes. A telecadeira, ao contrário do que se verifica com os tele-esquis, permite a prática de esqui no seu
corredor de implantação, porque o transporte dos utilizadores é realizado em altura.
3.3.2.3 Sistema de produção artificial de neve
A estância de esqui, tal como foi referido anteriormente, actualmente possui um sistema de produção
artificial de neve que será mantido com o projecto de requalificação da estância de esqui proposto. Prevendose contudo, a aquisição de duas unidades de produção artificial de neve (que funcionam como aspersores) de
baixa pressão e amovíveis, como medida de apoio.
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3.3.2.4 Sistema de Pára-Ventos
O projecto de requalificação prevê a instalação de 1500 m de pára-ventos, que irão permitir a
acumulação e conservação por um período mais logo a neve nas pistas de esqui. Esta técnica é a mais
utilizada pelas estâncias de esqui europeias, especialmente, aquelas com condições climáticas semelhantes
às existentes na Serra da Estrela (ventos fortes).
3.3.2.5 Projecto de requalificação da área de serviços
3.3.2.5.1

Aluguer de material

Devido ao elevado custo do material necessário para a prática de esqui, assiste-se a uma tendência
para a crescente procura de material para alugar, quer porque existe cada vez mais um número maior de
pessoas que pretendem iniciar este desporto, quer porque o transporte deste equipamento se torna
incómodo.
A actual percentagem de aluguer de material na Estância de Esqui da Serra da Estrela é
aproximadamente de 50%, prevendo-se um forte aumento deste serviço, uma vez que é o serviço mais
solicitado por parte dos utilizadores da estância de esqui.
Os 400 equipamentos existentes actualmente na estância são claramente insuficientes, e também se
encontram em algum estado de degradação. Assim com o projecto de requalificação prevê-se a aquisição do
seguinte material:
 1.050 Pares de Esquis de Alpino;
 1.250 Pares de Botas de Esqui;
 1.200 Pares de Bastões de Esqui;
 450 Unidades de Pranchas de “Snowboard”;
 480 Pares de Botas de “Snowboard”;
 150 Unidades de Capacetes.
O processo de entrega do material também será modificado, de modo a eliminar as filas de espera,
que actualmente são uma realidade, facilitando a sua entrega com maior rapidez.
Também se prevê a aquisição de 45 suportes específicos para armazenar material de esqui que inclui
um sistema de secagem e desinfecção de botas em regime de aluguer, com o propósito de proporcionar um
maior conforto e higiene ao utilizador.
Além do aluguer de equipamento para a prática de esqui, pretende-se a aquisição de duas motos de
neve para igualmente funcionar em regime de aluguer. Estas circularão dentro da área da estância de esqui
em locais previamente definidos pelos monitores. Estes serão os responsáveis pelo planeamento e gestão do
espaço para as actividades que se perspectivam dia-a-dia e deste modo, definirem os possíveis percursos a
executar em moto de neve.
3.3.2.5.2

Sistema de caixas

Foram aumentados e reorganizados os pontos de venda, diferenciados por unidade e pelo tipo de
produto, “Forfait”, Aluguer e “Forfait”, Escola e Grupos. De igual modo, modificou-se o processo de venda,
com o objectivo de ganhar fluidez e eliminar as filas de espera nas caixas.
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3.3.2.5.3

Escola de esqui

A Escola de Esqui encontra-se no interior do edifício de apoio. Prevê-se a melhoria deste serviço de
modo a proporcionar ao usuário uma maior qualidade e eficiência com grupos, maior disponibilidade de
professores (número de profissionais disponíveis), maior número de níveis de aprendizagem, inclusão de
aulas de aperfeiçoamento da técnica de esqui, programas específicos para pessoas com algum tipo de
deficiência física, criação de pacotes específicos para actividades desportivas e de lazer a integrar nos
programas de educação física, tais como, actividades extra-curriculares para escolas públicas e privadas da
região.
3.3.2.5.4

Jardim de Neve (Parque de diversões)

O parque de diversões, consiste num insuflável amovível que funciona com ar quente, e ocupará,
sazonalmente, uma área útil de cerca de 40 m2 com um WC amovível. Será um espaço de lazer para as
crianças pequenas, que não tendo ainda idade para a prática de esqui, poderão ficar ao cuidado de pessoal
especializado, enquanto os seus pais exercem a prática de esqui na estância.
3.3.2.5.5

Serviço Médico

Este serviço está localizado numa sala no interior do Edifício de Apoio, com acesso directo ao
exterior.
Em dias de actividades na estância de esqui, duas ambulâncias juntamente com alguns elementos da
corporação regional de bombeiros são deslocadas para este recinto.

3.4 NECESSIDADES E ORIGENS DE ÁGUA
Os sistemas de produção artificial de neve são alimentados a partir da barragem da Torre. A água
resultante da descongelação da neve é reaproveitada e conduzida para um tanque de água de retorno,
permitindo a reutilização da água.
A água consumida no edifício de apoio à estância de esqui tem igualmente, origem na barragem da
Torre e serve unicamente os usos sanitários. Água para consumo humano é engarrafada e adquirida no
comércio local.
Salienta-se o facto de o edifício de apoio à estância ter um funcionamento sazonal de acordo com a
época de funcionamento das pistas de esqui, ou seja, cerca de 4 a 5 meses por ano.

3.5 VIDA ÚTIL DO PROJECTO
Atendendo ao facto, de que durante a fase de exploração se procederá sempre que necessário à
manutenção e reabilitação dos equipamentos e infra-estruturas existentes na estância de esqui, torna-se
difícil prever um horizonte temporal aceitável de vida útil da mesma. Contudo, fazendo uma comparação com
o período de vida dos equipamentos, podemos considerar um período de 30 a 40 anos.
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3.6 ALTERNATIVAS AO PROJECTO
Relativamente a alternativas ao Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela
não foram equacionadas alternativas de localização do projecto, uma vez que a estância de esqui já se
encontra em pleno funcionamento, sendo que o actual estudo pretende apenas a requalificação da mesma.

3.7 PROJECTOS COMPLEMENTARES E/OU ASSOCIADOS
A Estância de Esqui da Serra da Estrela tem associadas algumas actividades consideradas
fundamentais para o seu sucesso e o desenvolvimento turístico e económico da região da Serra da Estrela.
Estas actividades traduzem-se em projectos existentes associados à Estância de Esqui da Serra da
Estrela, de entre os quais se salientam:
 Projectos de Turismo Ambiental promovidos pela Turistrela;
 Unidades Hoteleiras, das quais se destaca a transformação do antigo Sanatório em Pousada;
 Ski Parque;
 Ampliação do estacionamento ao longo da estrada nacional EN 339 e junto à Torre;
 Pretensão de instalação de uma telecabine de ligação entre Alvoco da Serra e a Torre.

4. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Seguidamente apresenta-se sucintamente a caracterização do estado actual do ambiente, social e
económico da região na qual se insere o Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da
Estrela.
Em termos geológicos a Serra da Estrela localiza-se na unidade geomorfológica designada por
maciço Antigo, sendo dominada pela ocorrência de rochas graníticas hercínicas, que intruíram os
metassedimentos précâmbricos-câmbricos que constituem o Complexo Xistograuváquico. Aquelas rochas
apresentam composição mineralógica variada, desde granodioritos a leucogranitos.
Segundo a Carta de Solos de Portugal, a estância de esqui localiza-se numa zona onde se verifica a
presença de afloramentos rochosos associados a Solos Litólicos, Solos Litólicos Húmicos Normais e
Afloramentos Rochosos. Os solos dominantes possuem fertilidade deficiente.
A Estância de Esqui da Serra da Estrela desenvolve-se em áreas de pastagem natural e matos, em
áreas de rocha nua e solos sem cobertura vegetal.
No que se refere ao clima a região em estudo apresenta características típicas de um clima
Mediterrâneo, como sejam, verões quentes e secos e algumas características de um clima mais oceânico,
como sejam precipitações abundantes no período frio com valores superiores aos 2.500 mm nas zonas mais
altas da Serra.
As temperaturas médias mensais anuais são da ordem dos 7,4ºC tanto na Lagoa Comprida como nas
Penhas da Saúde, sendo que o mês mais quente é Agosto e o mês mais frio é Fevereiro.
Relativamente ao regime de ventos, estes apresentam variações locais importantes no que se refere
à frequência e velocidade por rumo, sendo que no Outono/Inverno registam-se velocidades de vento maiores
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Os zimbrais são matos dominados pelo zimbro-rasteiro na maioria das vezes acompanhado por urzes
e, ocasionalmente, por outras espécies arbustivas. Os cervunais são prados pobres em nutrientes que
ocupam solos orgânicos. São relativamente pobres em espécies e são dominados pelo cervum, onde
ocorrem espécies endémicas. O cervum encontra-se bem adaptado ao pastoreio e ao pisoteio, e tem o seu
óptimo nas pastagens de verão da Serra Estrela.
A área total da estância de esqui encontra-se integrada no Parque Natural da Serra da Estrela, no
qual ocorrem diversas espécies com estatuto de ameaçadas, segundo o livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal e constantes dos anexos I e II da Convenção de Berna.
Na Serra da Estrela encontra-se uma população única no mundo de uma subespécie de lagartixa de
montanha restrita a uma pequena área do Planalto Central, sensivelmente correspondente à zona da Torre.
A área em estudo encontra-se inserida dentro dos limites do Parque Natural da Serra da Estrela e no
Sitio da Rede Natura 2000 – PTCON0014 – Sítio de Interesse para a Conservação Serra da Estrela.
Tendo em conta o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, constata-se que o
Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela, irá desenvolver-se em solos com pouca
cobertura herbácea ou arbustiva, rocha nua ou solos com vegetação arbustiva baixa constituída por matos.
A Estância de Esqui da Serra da Estrela localiza-se maioritariamente na freguesia de Loriga,
concelho de Seia, sendo que, uma pequena parte se encontra na freguesia de S. Pedro, concelho de
Manteigas, ambos pertencentes ao distrito da Guarda.
O concelho de Seia situa-se na vertente ocidental da Serra da Estrela, é formado por 29 freguesias e
115 localidades, ocupando uma área de 436 Km2, e pertence ao distrito da Guarda. Loriga é uma aldeia
tipicamente beirã, situada entre as freguesias de Sabugueiro e Alvoco da Serra, caracterizando-se pelas suas
cinco capelas, cruzeiros e fontanários.
O concelho de Manteigas pertence igualmente ao distrito da Guarda está integrado na Cordilheira
Central, na região da Beira Interior Norte. Este concelho é constituído por 4 freguesias: Sameiro, Santa Maria,
São Pedro e Vale de Amoreira.
Relativamente à população, verificou-se na última década um decréscimo generalizado da população
na região da Serra da Estrela.
Em termos de estrutura etária da população está-se perante populações envelhecidas devidas em
parte ao processo de desertificação do interior em busca de melhores condições de vida. A população
apresenta de um modo geral um baixo nível de qualificações académicas.
Relativamente às actividades económicas constatou-se uma diminuição de actividades do sector
primário tendo perdido uma grande percentagem dos seus efectivos. As explorações são na sua maioria de
reduzida dimensão o que impede de certa forma a rentabilidade devido aos processos de produção e
comercialização utilizados.
A actividade industrial assenta sobretudo no domínio dos têxteis, confecções e vestuário, tendo vindo
a salientar-se as indústrias agro-alimentares nomeadamente as relacionadas com as águas de mesa e de
transformação dos produtos agro-pecuários locais. O sector dos lanifícios tem vindo a manifestar dificuldades
competitivas conduzindo para uma crise acentuada do sector.
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O sector terciário tem vindo a aumentar os seus efectivos progressivamente, mais evidentes nos
concelhos da Covilhã, Seia e Guarda. Este sector assenta sobretudo no pequeno comércio tradicional e em
algumas empresas ligadas ao turismo.
O turismo é assumido como um motor de desenvolvimento da região em termos de alojamento,
restauração e animação turística e desportiva.
Em termos de acessibilidades, salienta-se a estrada nacional EN339 que permite a ligação entre
Covilhã e Seia. A estrada nacional EN 339 permite o acesso à estância de esqui da Serra da Estrela e à
Torre.
Analisando a cartografia do Plano Director Municipal (PDM) de Seia e de Manteigas, verifica-se que
em toda a área de estudo e na sua vizinhança mais próxima, não existem áreas pertencentes à RAN, isto é,
não existem solos incluídos na RAN em toda a área em estudo.
De igual modo, analisando a distribuição da REN na área do projecto de requalificação da estância de
esqui da Serra da Estrela e na sua vizinhança mais próxima, constata-se que o projecto em análise
intercepta, segundo o Plano Director Municipal de Seia, áreas incluídas em REN, nomeadamente “Cabeceiras
de Linha de água”. Tendo por base o PDM de Manteigas constata-se que uma pequena área do projecto em
análise também intercepta áreas incluídas na REN “Áreas com risco de erosão”.
No que diz respeito a outras figuras de planeamento legalmente definidas por planos especiais e
regionais de ordenamento do território, nomeadamente as que incidem sobre áreas protegidas, pode-se
constatar que o Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela, salvaguarda a sua
conformidade com legislação em vigor.
Após a prospecção arqueológica e análise bibliográfica foi identificado um elemento patrimonial,
denominado - Malhão da Estrela. Trata-se de uma estrutura em pedra, composta por pequenas lajes de
granito sobrepostas, formando uma estrutura cilíndrica com cerca de 1,60 m de altura e 1 m de diâmetro. Está
localizado sobre uma grande laje de granito na vertente Este do planalto, visível a grande distância. Esta
estrutura assinala um limite de espaço, ou seja é um marco de território, como se pode ver na fotografia
seguinte. Nas imediações são visíveis mais alguns malhões.

A área da Estância de Esqui da Serra da Estrela insere-se, como o próprio nome indica, na Serra da
Estrela, mais concretamente na zona planáltica da Torre, numa paisagem de carácter forte, mas com baixa
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biodiversidade. A zona planáltica da Torre apresenta uma situação de paisagem relativamente equilibrada,
pois embora tenha uma matriz de afloramentos rochosos, solos sem cobertura vegetal, pastagens pobres e
matos rasteiros, havendo também lagoas e linhas de drenagem natural, estão-lhe associadas condições
climáticas próprias e uma altitude elevada, que levam a que seja um local único de distribuição de espécies e
sub-espécies de aves e de fauna. Por outro lado, tem uma presença humana pontual na área social da Torre,
com edificações vocacionadas para o turismo. A estância de esqui também se localiza aqui, tendo sido
necessário criar estruturas de apoio à mesma de modo a que a paisagem continue a ter um sistema
equilibrado e funcional, em épocas de grande afluência à serra, sendo o caso das férias da neve.
Nas duas bacias visuais da área em estudo (Bacia Visual do Vale de Loriga e Bacia Visual do
Planalto) dominam os afloramentos rochosos, solos sem cobertura vegetal, pastagens pobres e matos
rasteiros. Este tipo de ocupação do solo, associado à morfologia do terreno, permite a visibilidade da estância
de esqui a partir da área social da Torre e a partir da Estrada Nacional n.º 339.
A estância de esqui encontra-se no espaço natural da Serra da Estrela, cuja paisagem varia ao longo
do ano, devido à presença ou ausência da neve. Pelo que, no Inverno, a base das estruturas de apoio da
estância não será totalmente visível, as formas ficarão mais suavizadas devido ao manto branco. No Verão,
sem a neve, as formas da serra tornam-se mais proeminentes e as estruturas da estância de esqui serão
mais visíveis. Porém, é no Inverno que há uma maior afluência de turistas à serra, que vêem à procura de
recreio na estância, ou simplesmente de recreio informal na neve.
Relativamente aos resíduos, fase de exploração, prevê-se que os mesmos sejam essencialmente
resultantes da presença humana no local, tanto devido ao pessoal em serviço na estância, como dos próprios
utentes e visitantes da mesma. Estes resíduos dizem respeito a resíduos alimentares, papel, cartão,
embalagens de metal e vidro, devendo ser feita a sua recolha selectiva.
Na fase de construção, os resíduos serão armazenados em contentores multiusos metálicos, durante
o mínimo espaço de tempo possível, sendo encaminhados para o seu destino final. Estes contentores
deverão ser colocados em locais sem declive e distanciados de redes de drenagem e de escorrência natural.
Em épocas de chuva deverão ser cobertos com uma capa impermeabilizadora própria.

5 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PRECONIZADAS
Após a identificação e avaliação dos impactes, são propostas medidas de minimização com objectivo
de diminuir os impactes negativos mais significativos.
5.1 GEOLOGIA
Os impactes na geologia na fase de construção são negativos, mas pouco significativos e estão
relacionados com as escavações necessárias para a implantação das fundações dos postes das linhas de
transporte da telecadeira e subestações e cabines de controle.
Na fase de exploração não são esperados impactes na geologia uma vez que para a exploração da
estância de esqui, será necessário a existência de neve o que por sua vez irá proteger o substrato geológico,
desta forma o impacte classifica-se como positivo, e pouco significativo.
Como principais medidas de minimização temos:
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 Todas as valas e caboucos abertos deverão ser cobertos com materiais semelhantes ao meio geológico
envolvente e posteriormente cobertos com vegetação autóctone;
 No que se refere às operações de escavação propriamente ditas, privilegiar as que se efectuam por meios
mecânicos e que não introduzam perturbação excessiva no maciço;
 A colocação das infra-estruturas eléctricas necessárias para o funcionamento da telecadeira, deverá
recorrer à derivação das infra-estruturas eléctricas que permanecerão no solo após a remoção dos teleesquis existentes, diminuindo desta forma a área a escavar;
 Na implantação da nova vedação, fazer coincidir a localização dos postes com os já existentes, por forma
a diminuir o número de novos caboucos para implantação das fundações;
 Delimitação das zonas de circulação de máquinas condicionando a acessibilidade apenas nas zonas
estritamente necessárias à boa execução da obra;
 Localizar o estaleiro fora da área de intervenção com vegetação, recorrendo ao uso do parque de
estacionamento existente.

5.2 SOLOS E USO ACTUAL DO SOLO
A remoção dos tele-esquis envolve a necessidade de retirar as estruturas metálicas de apoio (postes
de apoio), dos cabos aéreos de transporte, não se prevendo a remoção das respectivas fundações. Esta
actividade terá no solo um impacte negativo e pouco significativo uma vez que não se prevê o remeximento
dos solos aquando à remoção dos tele-esquis.
A colocação da telecadeira implica a instalação no local de um conjunto de elementos
nomeadamente infra-estruturas eléctricas, cabos de transporte e postes de apoio e respectivas fundações de
suporte dos postes de apoio. Esta acção terá um impacte negativo e significativo.
Na fase de exploração os impactes sobre o solo resultam da presença humana na área da estância,
não se prevendo nesta fase a existência de impactes directos sobre o solo. A quantidade de neve necessária
para a prática do esqui exerce também uma função de protecção do solo.
Não se prevêem impactes directos sobre o solo na fase de exploração do projecto de requalificação
da estância de esqui uma vez que para a prática do desporto ao qual se destina é necessária uma quantidade
significativa de neve, sendo que esta protege os solos.








Como medidas de minimização, sugere-se:
Evitar os processos que induzam erosão do solo, minimizando o tempo de exposição de solos e terras aos
agentes erosivos, designadamente através da implantação de coberto vegetal por sementeira ou
plantação de espécies da flora local adaptadas às condições edafoclimáticas locais;
No sentido de causar a menor afectação possível no Parque Natural da Serra da Estrela recomenda-se
que, durante a fase de construção, a circulação e movimentação de pessoas, maquinaria e veículos
afectos a esses trabalhos sejam cuidadosamente planeadas;
Reutilizar os inertes resultantes das escavações na própria obra, de forma a minimizar o volume de inertes
sobrantes;
Guardar a terra vegetal a remover dos locais de obra para a recuperação paisagística a efectuar no fim
dos trabalhos, por exemplo para colocar por cima das fundações dos tele-esquis removidos, depois de as
mesmas serem desgastadas até uns centímetros abaixo do nível do solo;
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 A colocação das infra-estruturas eléctricas necessárias para o funcionamento da telecadeira, deverá
recorrer à derivação das infra-estruturas eléctricas que permanecerão no solo após a remoção dos teleesquis existentes, diminuindo desta forma a área a escavar;
 Na implantação da nova vedação, fazer coincidir a localização dos postes com os já existentes, por forma
a diminuir o número de novos caboucos para implantação das fundações;
 Prever sistemas de drenagem das águas pluviais em todas as fases do projecto e elementos de obra de
forma a evitar a erosão hídrica dos solos e tanto quanto possível efectuar as obras de maior envergadura
no período seco do ano, conforme o indicado em projecto;
 Delimitação das zonas de circulação de máquinas condicionando a acessibilidade apenas nas zonas
estritamente necessárias à boa execução da obra;
 Executar todas as operações de reparação de veículos e maquinaria afecta à obra em locais devidamente
credenciados para o efeito e não no local da obra, para evitar derrames acidentais;
 Instalar contentores para resíduos sólidos no estaleiro para que não haja contaminação dos solos;
 Fiscalizar in loco o cumprimento das normas ambientais por parte dos empreiteiros e trabalhadores;
 Proceder, após a desactivação do estaleiro e estruturas associadas, à remoção de todo o material e
deposição em nova obra e /ou deposição em locais de resíduos próprios para cada tipologia de material
que não seja possível a sua reutilização.

5.3 CLIMA
Considera-se que o Projecto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela não provoca
impactes negativos no clima regional ou local, não se considerando portanto medidas de minimização.

5.4 RECURSOS HÍDRICOS
Os impactes sobre o meio hídrico superficial associados à fase de construção são negativos, e pouco
significativos. Estes estão associados aos trabalhos de movimentação de terras que poderão provocar, caso
ocorra precipitação, o transporte de solo e outros materiais às linhas de água existentes, provocando o
aumento de turvação e aumento das partículas em suspensão.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos não são esperadas alterações na rede de drenagem
subterrânea, pelo que os impactes não têm significado na área em estudo.
Na fase de exploração os impactes sobre os recursos hídricos superficiais estão relacionados com a
utilização do edifício de apoio e da própria estância de esqui. A exploração da estância de esqui implica uma
maior presença humana no local, pelo que os sistemas naturais envolventes estarão mais sujeitos a actos
negligentes por parte dos visitantes.
Relativamente à alteração da qualidade das
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 Na fase de construção poderá verificar-se a necessidade de utilização de algumas máquinas, as quais
carecem para o seu funcionamento de manutenção e/ou abastecimento de combustíveis. Essas
operações deverão ser efectuadas em locais apropriados para o efeito, fora da área da Serra, tendo em
conta a sensibilidade da mesma;
 Sensibilização dos trabalhadores afectos aos trabalhos, relativamente às medidas e precauções a tomar,
no sentido de preservar em boas condições as áreas envolventes aos locais das obras propriamente ditas,
tendo em conta tratar-se de uma Área Protegida;
 A circulação de máquinas deverá respeitar a área que estará devidamente assinalada na área de estudo.
 Manutenção adequada das infra-estruturas existentes e a instalada;
 Colocação de infra-estruturas básicas de recolha do lixo nos locais onde se prevê maior ocupação
humana;
 Colocação de painéis informativos e de sensibilização ambiental, em locais estratégicos, nomeadamente
no edifício de apoio à estância de esqui;
 A circulação de máquinas para a preparação das pistas deverá ser efectuada nas áreas de pista;
 A manutenção do equipamento automóvel será efectuada em local credenciado para o efeito.
5.5 QUALIDADE DO AR
Na fase de construção os impactes estão relacionados com as acções de construção necessárias,
que poderão originar a emissão de poeiras e a libertação de gases pelas máquinas e veículos afectos à obra.
Na fase de exploração os impactes prendem-se sobretudo com o aumento da circulação automóvel
gerada pelo afluxo de pessoas à estância de esqui. O aumento de tráfego terá como consequência o
aumento das emissões de poluentes atmosféricos, contudo estas emissões não são consideradas
significativas.
Os impactes na qualidade do ar classificam-se assim de negativos mas pouco significativos. Alguns
destes impactes serão minimizados se forem tomadas as seguintes medidas:
 Os trabalhos de mobilização deverão ser realizados num curto espaço de tempo de modo a diminuir
o período em que os solos ficam a descoberto, diminuindo a emissão de partículas para a atmosfera;
 Manutenção adequada dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a reduzir as emissões de
poluentes atmosféricos;
 As máquinas, de transporte dos equipamentos e materiais necessários à obra, deverão circular nos
acessos devidamente assinalados na área da estância de esqui.

5.6 RUÍDO
Na fase de requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela, devido às características dos
equipamentos e ao curto período de tempo das intervenções previstas, prevê-se um impacte negativo e
pouco significativo. O impacte na fase de exploração prevê-se negativo e pouco significativo
Tendo em consideração que o impacte no ambiente sonoro será devido essencialmente pela
circulação dos veículos, as medidas de minimização a implementar deverão incidir na gestão do tráfego.
Assim, deverá ser promovida a redução e controle das velocidades de circulação do tráfego rodoviário nas
localidades Sabugueiro e Penhas da Saúde e deverão ser implementados horários específicos para
circulação de veículos pesados destinados à Estância de Esqui da Serra da Estrela.
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5.7 ECOLOGIA
Na fase de construção os impactes que poderão ocorrer sobre a flora devem-se à abertura das valas
ou caboucos para a instalação das fundações de suporte aos postes da telecadeira e estaçãoes de embarque
e desembarque de esquiadores, que implicam a desmatação e movimentação de terras e a consequente
perda de habitat.
Estes impactes são negativos e pouco significativos, sendo que se encontram limitados ao local de
instalação dos postes de sustentação da telecadeira.
Destaca-se, como impacte positivo e muito significativo a remoção dos dois tele-esquis. Esta acção
para além da diminuição do impacte visual provocado pela presença dos tele-esquis, irá permitir a
recuperação da área das fundações que serão desgastadas até um centímetros abaixo do nível dos solos
com posterior regularização do solo.
No que se refere ao traçado das pistas de esqui, a modelação das novas áreas esquiáveis terá
impactes negativos sobre os habitats que colidem com o traçado das mesmas, podendo em algumas
situações ocorrerem impactes negativos significativos.
Após a fase da construção os níveis de perturbação no terreno irão diminuir, estabilizando os factores
de perturbação, que durante a fase de funcionamento, decorrem da presença de pessoas e da passagem de
viaturas.
Relativamente à fauna os principais impactes provêm da perturbação provocada pela presença
humana constante, tais como o ruído, e o atropelamento. O impacte classifica-se assim de como negativo e
pouco significativo.











Desta forma, propõem-se as seguintes medidas de minimização:
Planificação dos trabalhos antes do início da obra;
Sensibilização dos principais intervenientes nas obras para alguns cuidados a ter durante os trabalhos por
forma a minimizarem os impactes negativos sobre a flora e vegetação;
Limitar as áreas a intervencionar ao mínimo necessário, evitando a ocupação e destruição do coberto
vegetal em áreas onde tal não é absolutamente necessário;
Escolher os locais de menor valor biológico (zonas já humanizadas) como o parque de estacionamento
para a instalação do estaleiro;
Os trajectos a utilizar pelos equipamentos móveis deverão ser previamente definidos e sinalizados,
evitando que a circulação e o aparcamento dos equipamentos se efectue fora dos acessos e dos locais
para tal definidos;
Tendo em conta o número de espécies faunísticas passíveis de nidificar na área em estudo sugere-se que
em fase de projecto de execução se faça um levantamento dos locais de nidificação na área em estudo
que possa abranger a estação mais favorável do ano;
Atendendo ao estatuto de conservação da área em causa, o dono da obra deve ser responsável pela
contratação de técnicos com especialização em fauna e flora que acompanhem a evolução dos trabalhos
nesta fase por forma a não permitirem a destruição de alguns dos habitats mais sensíveis.

Sugere-se, também, a implementação das medidas preconizadas pelo Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade (ICNB) a quando à inclusão no Sitio Rede Natura 2000 PTCON0014 – Sítio de
Interesse para a Conservação Serra da Estrela.
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5.8 SÓCIO-ECONOMIA
O impacte sócio-económico do projecto de requalificação da estância de esqui é positivo e
significativo, visto que permite o desenvolvimento económico e social da região. Com o melhoramento das
condições da estância de esqui, quer em termos de meios mecânicos e da área esquiável, quer em termos de
serviços prestados, a mesma irá proporcionar um serviço de melhor qualidade ao utilizador, prevendo-se uma
maior afluência de turistas à serra, particularmente de praticantes dos desportos associados à estância.
Convêm realçar que a estância de esqui permite o desenvolvimento de outros serviços como sejam a
restauração, a hotelaria e actividades turísticas sustentando a existência de postos de trabalhos indirectos e
sendo a causa de permanência de um fluxo financeiro positivo, com impactes positivos a nível local e
regional.
Como impacte negativo podemos salientar, na fase de construção, o aumento de tráfego,
nomeadamente veículos pesados e maquinaria afecta à obra, sendo contudo pouco significativo e limitado ao
período em que decorrem as obras.










Como principais medidas de minimização sugere-se:
Recomenda-se que as obras de construção do projecto sejam realizadas no menor espaço de tempo
possível, de forma a reduzir a dimensão temporal dos impactes negativos expectáveis durante a fase de
construção;
Dotar o planalto superior da Serra da Estrela, nos pontos em que seja expectável a estadia de pessoas,
de infra-estruturas próprias para a recolha de resíduos sólidos;
As acções necessárias para a execução das fundações devem restringir-se ao local da obra;
Sempre que necessário proceder à recuperação do pavimento dos acessos utilizados na circulação dos
veículos inerentes às obras;
Definir previamente os trajectos a utilizar pelos veículos e máquinas inerentes à obra e delimitá-los no
local, de modo a evitar o trânsito desordenado e potenciar a segurança dos trabalhadores e utentes das
vias de circulação e preservar a maior parte do espaço natural.
Recorrer à mão-de-obra local sempre que possível, quer durante a fase de construção quer durante a fase
de exploração reforçando desta forma os impactes positivos ao nível da socioeconomia local.

5.9 ÁREAS REGULAMENTARES
Aquando à implantação da telecadeira irá ser necessário a abertura de valas ou caboucos, sendo que
esta acção terá um impacte negativo e pouco significativo nas áreas de REN. Nestas áreas são proibidas as
acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização,
construção e ou ampliação, vias de comunicação, aterros, escavações e destruição do revestimento vegetal.
Como medidas de minimização sugere-se o cumprimento integral da legislação em vigor relativa à
ocupação das áreas de REN.

5.10

PATRIMÓNIO

Apesar de ter sido identificado um elemento patrimonial de cariz etnográfico dentro do perímetro da
estância de esqui da Serra da Estrela, não se encontra na área de incidência directa dos trabalhos de
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colocação da nova telecadeira. Está numa zona periférica, não sendo previsível a passagem de maquinaria
ou pessoas.
Contudo, a estrutura identificada deve ser sinalizada de modo a evitar a sua afectação directa através
da circulação de pessoas ou maquinaria em fase de obra.

5.11

PAISAGEM

Na fase de construção / instalação, os estaleiros, a zona de depósito de materiais e acessos
temporários contribuem para que seja esperado um impacte negativo e pouco significativo.
Na fase de exploração, a execução de todas as medidas de minimização, que visam a redução dos
impactes visuais na paisagem tendo por objectivo a integração da requalificação da estância de esqui na
paisagem natural, estará realizada e contribui fortemente para que seja esperado um impacte positivo e
significativo.
As medidas de minimização recomendadas devem contemplar:
 Manutenção de pastagens pobres, matos rasteiros e de afloramentos rochosos numa maior área possível;
 Desgaste das fundações dos tele-esquis removidos de modo a ficarem 20 cm abaixo do nível do solo e de
modo a que o solo por cima destas seja regularizado;
 Regularização do solo por cima das fundações desgastadas e em volta das fundações executadas para
suportar a nova telecadeira;
 Reparação das áreas de estaleiros e áreas de depósito de materiais, com regularização geral do terreno,
preservando ao máximo a vegetação existente.

5.12

RESÍDUOS

Os possíveis impactes podem dever-se a eventuais falhas nas operações de gestão de resíduos na
obra ou na exploração, provocando contaminações do ambiente. Esses impactes a acontecerem consideramse negativos e pouco significativos.
Como medidas de minimização sugere-se:
 Respeitar as zonas condicionadas tais como, zonas com declive superior a 15% e áreas de REN;
 Proibir o lançamento de materiais e resíduos no terreno, nomeadamente nos taludes e linhas de água;
 As revisões e as mudanças de óleos e lubrificantes dos equipamentos mecânicos deverão ser realizadas
fora da área da estância de esqui numa oficina licenciada para o efeito. Os óleos usados recolhidos
deverão ter um destino final devidamente autorizado;
 Os equipamentos de recolha dos resíduos deverão ser colocados em terrenos estáveis, planos e de fácil
acesso;
 Deverá proceder-se a uma correcta separação dos resíduos segundo a sua tipologia;
 Após a conclusão da obra todos os materiais residuais produzidos na área afecta à obra deverão ser
removidos;
 Adoptar medidas preventivas de ocorrência de contaminação dos solos na área do projecto,
nomeadamente através da existência de um acompanhamento adequado para identificação das situações
de risco e adopção de procedimentos de remoção e tratamento de solos contaminados.
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6 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO PREVISTOS
Tendo em consideração a caracterização da situação de referência e a avaliação de impactes
efectuada, prevê-se a realização da monitorização dos recursos hídricos superficiais da Lagoa do Covão das
Quelhas.
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