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1. Relatório Síntese (RS)
1. Enquadrar o projeto nos limiares do Anexo II do RJAIA (Decreto-Lei 151-B/2013 de 31 de
Outubro, na sua versão atual).
O presente Estudo de Impacte Ambiental foi realizado atendendo aos valores naturais em
presença e às características do “Projeto de Substituição do Telesqui Escola pelo Tapete Rolante
Escola na Estância de Esqui da Serra da Estrela”, o qual se enquadra na alínea a) do Ponto 12 –
Turismo do Anexo II ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e ainda de acordo com
a Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro.
Dadas as suas características, o projeto em causa será sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental,
uma vez que o mesmo se encontra abrangido pela alínea a) do ponto 12 – Turismo, do Anexo II
do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), encontrando-se localizado em
área sensível. Visto que o projeto em si não se enquadra nos limiares estabelecidos para o regime
geral (Comprimento ≥ 500 m ou capacidade ≥ 1800 passageiros/hora, sendo que o tapete rolante
possui um comprimento de 152 m e capacidade de 1680 passageiros/hora) constitui um caso
particular cujo enquadramento no RJAIA é analisado caso a caso. A particularidade a que este
projeto responde e que o vincula a sujeição de processo de AIA vem do parecer emitido pelo ICNF
de Pedido de Apreciação Prévia e Decisão de Sujeição a AIA, vide Ofício em Anexo com
referência DAA 1373/16 datado de 27 de junho de 2016.
Assim, o projeto em análise encontra-se simultaneamente abrangido pelo regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental (AIA) conforme exposto, e pelo Decreto - Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, alterado pelo Decreto - Lei n.º 49/2005, de e 24 de fevereiro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto - Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro e no Decreto – Lei n.º 316/89 de 22 de
setembro.
2. Deverá ser apresentada prova documental relativa à titularidade do solo.
A Lei n.º 3/70 de 28 de abril de 1970 autorizou o governo a outorgar a uma empresa de economia
mista, a constituir, a concessão exclusiva da exploração do turismo e dos desportos da Serra da
Estrela.
Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 325/71 de 28 de Julho determina que, em execução da Lei n.º
3/70 de 28 de abril, seja outorgada à empresa de economia mista Turismo da Serra da Estrela,
Turistrela, S. A. R. L., a concessão em exclusivo da exploração do turismo e dos desportos na
Serra da Estrela, aprovando as bases do contrato de concessão sendo a participação maioritária
do Estado, por um prazo de 60 anos.
Em 1986, o Decreto-Lei n.º 408/86 de 11 de Dezembro, vem alterar os moldes de funcionamento
da concessão em alguns pontos que importa aqui ressalvar, relativamente à alteração do seu
estatuto. Leia-se então no ponto 4:
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“Ora, o estatuto de concessionária da Turistrela tem virtualidades que o transformarão
num instrumento de realização dos objetivos sócio-económicos e culturais referidos e que, de
resto, se encontram já definidos na Lei n.º 3/70, de 28 de Abril, que criou a concessão.
De facto, ela pode tornar-se num instrumento da intervenção que, de forma coordenada e
equilibrada, permita realizar o aproveitamento turístico de um património praticamente inexplorado.
Para tanto é essencial que o seu estatuto seja totalmente revisto, tendo em vista permitir
que a concessão funcione com uma filosofia e dinâmica empresariais.”
Leia-se ainda no ponto 6:
“Assim sendo, só a revisão total do seu estatuto permitirá, efetivamente, que ela se torne
num elemento de desenvolvimento.
É precisamente isso que se pretende alcançar com o presente diploma.”
“Efectivamente sem pôr em causa as virtualidades da concessão, procede-se à
reformulação total das suas bases, criando-se condições à concessionária para funcionar numa
perspectiva de desenvolvimento turístico da região:”
Acrescente-se que, e no seguimento deste ponto 6, este Decreto-Lei determinou ainda que o
prazo da concessão inicialmente fixado de 60 anos, apenas iniciasse a contagem a partir da data
de revisão / reformulação, ou seja, os 60 anos de concessão passaram a contar a partir do ano de
1986, conforme se pode ler em ponto 6:
“Nesta conformidade, para além da revisão do contrato de concessão, prevê-se que o
prazo inicialmente fixado seja contado só a partir dessa revisão.”
Por outro lado o Estado desvincula-se tanto quanto possível desta concessão, atribuindo maiores
competências no desenvolvimento da atividade turística por parte da concessionária, neste caso a
TURISTRELA, conforme se pode ler no final do ponto 6:
“Por outro lado afasta-se o primado obrigatório do sector público, reduzindo-se a
intervenção do estado ao mínimo julgado essencial.
Por último, criam-se novos meios legais destinados a permitir à concessionária uma
actuação mais expedita.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 201.º da constituição, o
seguinte:
Artigo 1.º A concessão em exclusivo da exploração do turismo e dos desportos na Serra
da Estrela, outorgada à empresa de economia mista denominada Turismo da Serra da Estrela,
Turistrela, S. A. R. L., pelo Decreto-Lei n.º 325/71, de 28 de Julho, passa a regular-se também
pelo disposto no presente diploma.
Art. 2.º - 1 – As bases do contrato da concessão referida no artigo anterior são
integralmente substituídas pelas anexas ao presente decreto-lei, que se consideram, para todos
os efeitos, como sendo parte integrante dele.
De acordo com este enquadramento legal a Turistrela S.A. é a empresa concessionária da
exploração do turismo da Serra da Estrela em vários terrenos dispersos da Serra da Estrela,
sendo um dos terrenos a área da Estância de Esqui.
A prova de titularidade do solo é o próprio Decreto-Lei n.º 325/71, de 28 de Julho:
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“Artigo 1.º É outorgada a Turismo da Serra da Estrela, Turistrela, S. A. R. L., empresa de
economia mista, a constituir de acordo com a Lei n.º 3/70, de 28 de Abril, a concessão em
exclusivo da exploração do turismo e dos desportos na serra da Estrela.”
Na sequência desta concessão da exploração do turismo e desporto na Serra da Estrela foi
estabelecido um protocolo entre a Junta de Freguesia de Loriga e a Turistrela SA, de acordo com
o Decreto-Lei n.º 72/2014 de 2 de setembro, artigo 10.º. O referido protocolo estabelece para o
uso dos terrenos da estância de Esqui, vulgarmente conhecidos por “pistas de esqui”, uma
compensação monetária do montante anual de 2.500,00 euros, a liquidar no mês de janeiro de
cada ano (vide Protocolo Junta de Freguesia de Loriga Turistrela de 2002, em anexo).
3. Definição inequívoca, devidamente fundamentada, da área de estudo do EIA. A mesma
deve ser representada em peça gráfica com coordenadas cartográficas no sistema de
referência adotado pela Autoridade Geodésica Nacional;
A área de estudo do EIA foi definida de modo a englobar a área de implantação do Tapete Rolante
Escola e respetiva zona envolvente diretamente afeta a este projeto, tais como a área do Telesqui
Escola a substituir e a rede de drenagem interna a executar em consequência da melhoria técnica
e ambiental desta zona da Estância de Esqui da Serra da Estrela.
Relativamente aos limites, os mesmos são:






a Sul coincidentes com o Covão de Loriga;
a Oeste, coincidente com a curva de nível do terreno natural 1.880 metros, e com a área
de drenagem intervencionada até encontrar a vala de drenagem naturalizada, seguindo
posteriormente o limite da área de intervenção do estudo do EIA coincidente com o limite
da área da Estância de Esqui da Serra da Estrela;
a Norte o limite é coincidente com o da Estância de Esqui da Serra da Estrela;
a Oeste o limite separa o início, a montante, da zona intervencionada do Covão de Loriga
e uma linha de escoamento natural que aflui para o Covão de Loriga igualmente
intervencionado.

Os limites encontram-se georreferenciados, como se pode ver na Carta n.º2.1B – Situação atual –
trabalhos realizados e a concluir.
4. Explicitar, de forma clara, os trabalhos/tarefas que se encontram por concluir no âmbito
do projeto em análise;
No projeto de substituição do meio mecânico telesqui escola pelo tapete rolante escola foram
desenvolvidos os seguintes trabalhos:





Remoção dos cabos aéreos e das torres de apoio do telesqui escola;
Remoção das fundações das torres de apoio da base e do topo do telesqui escola;
Remoção da casa de apoio e das respetivas fundações;
Realização de escavações na base e no topo do tapete rolante para a construção das
caixas em bloco de betão, nas quais se localizam os equipamentos necessários ao
funcionamento do tapete rolante;
 Abertura de valas de drenagem;
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Requalificação da drenagem;
Colocação de geotêxtil e brita no corredor de assentamento do tapete rolante;
Colocação dos módulos do tapete rolante;
Recolocação da casa de apoio do telesqui escola junto à zona de embarque do tapete
rolante, sobre um trenó de ferro;
 Colocação do solo removido e armazenado;
 Regularização do solo nas zonas onde se efetuou a intervenção;
 Cobertura do solo com palha.
Quadro resumo dos trabalhos realizados e por concluir
Concluído
Trabalhos / Tarefas

Indicação dos trabalhos por concluir
(Sim/Não)

Remoção dos cabos aéreos e das torres de
apoio do telesqui escola
Remoção das fundações das torres da base e
do topo do telesqui escola

SIM

----------

SIM

----------

Remoção da casa de apoio do telesqui escola
e respetivas fundações

SIM

----------

Escavações na base e topo do tapete rolante
escola

SIM

----------

Abertura de valas de drenagem

SIM

--------- Colocação de enrocamento de menor dimensão;
 Colocação de geotêxtil nos locais onde o mesmo
se danificou ou não foi colocado, vide carta nº
2.1B.

Requalificação da drenagem existente

NÃO

Colocação de geotêxtil e brita no corredor de
assentamento do tapete rolante escola

SIM

----------

Colocação dos módulos do tapete rolante
escola

SIM

----------

Recolocação da casa de apoio do telesqui
escola junto à zona de desembarque do tapete
rolante escola, sobre um trenó de ferro

SIM

----------

Colocação e regularização do solo

Cobertura do solo com palha

NÃO

NÃO

 Cobertura com solo das linhas de drenagem
intervencionadas e suave regularização através de
espalhamento manual do mesmo até encontrar as
cotas do limite do terreno natural adjacente, vide
carta nº 2.1B.
 Nas áreas das linhas de drenagem onde se
colocou solo de cobertura e após regularização do
mesmo será espalhado palha, vide carta nº 2.1B.

A intervenção de requalificação nas linhas de drenagem limitou-se estritamente à área da
respetiva linha de drenagem principal – Covão de Loriga e restantes linhas de escoamento natural
associadas, existentes na área de intervenção, e consistiu na remoção do enrocamento existente
e colocação à mão de enrocamento de menor dimensão na maior parte das linhas de escoamento
natural.
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A colocação dos drenos fez-se de acordo com o seguinte procedimento; remoção e separação das
pedras existentes com posterior reutilização, nivelamento do fundo da vala e colocação da manta
de geotêxtil. Colocação de pedra à mão no fundo da vala, colocação de dreno (de acordo com
cada situação), cobertura deste com pedra, dobragem da manta de geotêxtil. Por último foi
colocada a terra e regularização do terreno, isto também em alguns casos.
Saliente-se que os trabalhos de reposição e regularização do solo não foram terminados, tendo
em consideração o embargo da obra, Auto de Notícia nº 049/2015, e como tal os trabalhos foram
imediatamente suspensos.
Deste modo, encontram-se por concluir em alguns locais os trabalhos relacionados com a
requalificação da rede de drenagem, conforme se pode verificar na Carta 2.1B – Situação atual –
trabalhos realizados e a concluir, nomeadamente a colocação de enrocamento mais pequeno,
cobertura com geotêxtil, posterior cobertura com solo e regularização do mesmo, e colocação de
palha, (vide quadro acima).
5. Indicar as áreas totais de impermeabilização do solo;
Com a implementação do projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola,
foram impermeabilizadas algumas áreas conforme se apresenta na tabela seguinte.
Tabela 1: Áreas impermeabilizadas com a implementação do tapete rolante escola
Equipamento/ Infraestrutura
Tipologia da Impermeabilização
Área (m2)
Caixa na estação de desembarque
Caixa na estação de embarque

Impermeabilizada
Impermeabilizada

11,68
11,68

Área ocupada pelo tapete rolante

Impermeabilizada

282,72

Total

306,08

Salienta-se que o tapete rolante escola foi implantado no solo com recurso a uns pés metálicos
reguláveis o que permite que o mesmo não fique assente diretamente no solo, possibilitando a
infiltração da água que eventualmente escorra para debaixo do tapete.
Requalificação da rede de drenagem
Vala de drenagem com enrocamento colocado à mão
Vala de drenagem com tubo em PVC perfurado
Vala de drenagem com tubo de ferro
Vala de drenagem com manilha de betão e cobertura em
enrocamento
Vala de drenagem com manilha de betão e cobertura em brita

Tipologia da
Impermeabilização
Permeável

Comprimento
(ml)
698

Semipermeável

76

Impermeável

12

Impermeável

52

Impermeável

53

Assim a área impermeabilizada corresponde à área do tapete rolante escola, caixas de estação de
embarque e desembarque corresponde a 306,08 m2, e as valas de drenagem em tubo de ferro e
manilha de betão, que totalizam 117ml.
As áreas semipermeáveis cuja intervenção de drenagem foi efetuada com recurso a tubo de PVC
perfurado perfazem um total de 76ml.
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Os trabalhos de requalificação da rede de drenagem com enrocamento colocado à mão são a
única intervenção que não causa impermeabilização, num comprimento de 698 ml.
6. Apresentação de planta à escala 1/1000 da área de intervenção objeto do EIA onde
estejam representados o projeto a regularizar com o atual procedimento de AIA (tapete
rolante amovível) bem como os trabalhos já realizados ou a concluir relacionados com o
referido projeto em avaliação, e que se pretendem igualmente regularizar.
Junto se anexa a Carta n.º 2.1B – Situação Atual – trabalhos realizados e a concluir, a qual reflete
o solicitado.
7. Planta, com escala adequada e se necessário desdobrada em várias peças de modo a
permitir a leitura, que contenha informação relativa à localização da área licenciada para
esqui, localização das infraestruturas e dos equipamentos que constituem a estância de
esqui da serra da Estrela, para enquadramento do projeto submetido a procedimento de
AIA.
A Carta n.º 2.1A contém informação relativa à localização da área licenciada para esqui,
localização das infraestruturas e dos equipamentos que constituem a Estânica de Esqui da Serra
da Estrela, bem como a área do projeto em estudo sujeito a EIA.
a. Torna necessário que esta informação seja aditada ao EIA no formato vetorial *DXF e
shapefile, para análise expedita e objetiva;
A Carta n.º 2.1A será anexada ao presente documento em formato vetorial *DXF e shapefile,
conforme solicitado.

2. Ecologia
1. Convocatória(s) e ata(s) da(s) reunião(ões) da Assembleia de Compartes onde conste que
esta deliberou que a área do terreno em causa possa ser utilizada para construção e em
que regime (faz-se nota que o funcionamento da reunião deve obedecer ao estabelecido no
art.º 19.º da Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, alterada pela Lei n.º 72/2014, de 2 de setembro);
Os baldios são terrenos de gestão e uso comunitários, constituindo uma realidade multissecular de
espaços tradicionalmente fruídos por comunidades locais, que dele retiram as suas utilidades.
Encontram-se regulamentados na Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, alterada pela Lei n.º 72/2014,
de 2 de setembro, tendo esta sido retificada pela Retificação n.º 46/2014, de 29 de Outubro.
No dia nove do mês de julho de 2006 reuniu a Assembleia de Compartes da Junta de Freguesia
de Loriga, convocada nos termos e ao abrigo da Lei n.º 68/93 de 4 de setembro, na qual foi
efetuada a delegação dos poderes de administração dos poderes dos baldios na Junta de
Freguesia de Loriga como os inerentes deveres e direitos, conforme comprova a Ata n.º 2 que se
anexa e da qual se extraiu o seguinte texto:
“Os Signatários apresentam a seguinte proposta para ser votada pela assembleia:
Propõem-se que, nos termos do disposto no artigo 36.0 n.º 1 da lei dos Baldios Lei n.º
68/93 de 4 de Setembro - esta Assembleia de Compartes, confirme Expressamente a
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Delegação dos poderes de administração dos Baldios da Freguesia na Junta de
Freguesia, com todos os poderes, deveres e direitos inerentes.
Após a discussão desta proposta e posta a votação, foi a mesma aprovada por
unanimidade. 0 Senhor Presidente da Mesa proclamou então aprovada a proposta que foi
apresentada, considerando-se doravante, e para que duvidas não restem, expressamente
confirmada por esta Assembleia de Compartes, a delegação dos poderes de
administração dos baldios da Freguesia de Loriga, na Junta de Freguesia, com todos os
poderes e deveres e inerentes direitos.”
Relativamente ao uso e regime dos terrenos afetos à área de projeto encontramos resposta no
Protocolo que junto se anexa, redigido entre a Junta de Freguesia de Loriga e a Turistrela SA, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 72/2014 de 2 de setembro, artigo 10.º. No mesmo a Junta de
Freguesia de Loriga menciona que a Turistrela “tem interesse na continuidade do funcionamento
das actividades que tem desenvolvido na referida estância de inverno e, bem assim, na
manutenção, ampliação e melhoramento das pistas, áreas envolventes e infra-estruturas que ali
estão construídas e instaladas, por obra sua ou por virtude de protocolos com terceiros,
designadamente com o Parque Natural da Serra da Estrela.”, assim como a própria Junta de
Freguesia de Loriga manifesta o seu interesse na continuidade e melhoramento do funcionamento
da estância “desde que a Freguesia de Loriga obtenha desse funcionamento uma compensação
pelos efeitos da afetação dos terrenos à actividade da” Turistrela.
No referido protocolo, artigo 3º, estabelece-se o regime de concessão dos terrenos da Estância de
Esqui, vulgarmente conhecida por “pistas de esqui”, através de uma compensação monetária do
montante anual de 2.500,00 euros, a liquidar no mês de janeiro de cada ano.
O prazo de vigência do protocolo, de acordo com o artigo 2º é de 5 anos a contar do dia 1 de
janeiro de 2002, sendo renovável desde que a Turistrela se mantiver como a concessionária do
turismo e lazer na Serra da Estrela e os terrenos se mantiverem na jurisdição da Junta de
Freguesia de Loriga, de acordo com o artigo 4º do protocolo, (vide Ata N.º 2 e Protocolo Junta de
Freguesia de Loriga Turistrela de 2002, em anexo).
a. Cartografia da área em causa, em cópia da carta militar à escala 1:25000, ou 1:10000
(carta militar ampliada), validada em reunião da respetiva Assembleia de Compartes;
Junto se envia, em anexo, a carta que faz parte integrante do protocolo estabelecido entre a Junta
de Freguesia de Loriga e a Turistrela. No mencionado protocolo, mais precisamente no terceiro
parágrafo é referido: “A Segunda Outorgante, no exercício de actividades próprias da sua
qualidade de concessionária da exploração do turismo e desporto na Serra de Estrela, tem
instalada uma estância de lazer e desportos de inverno, designadamente esqui, trenós e infraestruturas de apoio, na área de terrenos vulgarmente conhecida por "Pistas de Esqui" e sita na
Serra da Estrela, no limite da freguesia de Loriga - área essa que está assinalada a traço de cor
vermelha na planta anexa a este Protocolo e que fica a fazer parte integrante dele e que, por ser
publicamente conhecida e bem identificada por ambas as partes, não necessita mais completa
identificação“
Ressalva-se o facto da carta mencionada anteriormente se encontrar a preto e branco, de modo
que o limite indicado a vermelho não é visível, conforme se pode ver na Planta de Implantação da
Estância de Esqui anexa ao Protocolo. Assim, de modo obter o original da referida Carta
efetuaram-se diligências com a Junta de Freguesia de Loriga, não tendo sido possível obter o
original da carta, uma vez que a própria Junta de Freguesia de Loriga não a tem em sua posse.
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Por indicação da secretária da Junta de Freguesia de Loriga contactou-se o Presidente da Junta
de Freguesia de Loriga, pessoa interessada e que esteve presente no ato de assinatura do
protocolo, e como tal conhecedora do limite mencionado no protocolo, tendo indicado como limite
a linha coincidente com o limite da Freguesia de Loriga, vide a Carta n.º 1.4 – Enquadramento
Administrativo, apresentada no EIA.
2. Tem que ser utilizada informação oficial, a disponibilizar pelo ICNF na qualidade de
autoridade nacional da conservação da natureza e autoridade florestal nacional, para a
produção de peças gráficas constituintes do EIA ("Desenho n.0 ") que incluam:
a. Delimitação dos regimes de proteção estabelecidos no POPNSE (Resolução do
Conselho de Ministros (RCM) n.º 83/2009, de 9 de setembro);
Tendo em consideração a informação disponibilizada pelo ICNF, constatamos que a mesma se
encontra em conformidade com a carta n.º 10.8 – Planta Síntese do POPNSE, à escala 1:25.000,
utilizada no EIA, como se pode verificar pelas imagens apresentadas seguidamente. Sendo que,
na Carta n.º 10.8 foram ainda colocados os limites da Estância de Esqui da Serra da Estrela e o
limite da área de intervenção objeto do EIA.
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Imagem 1: Retirada do Sitio IGEO, conforme indicações do ICNF
(http://www.igeo.pt/mapviewer/?wmsurl=http://www.igeo.pt/WMS/POAP/POPNSE1403)
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Imagem 2: Retirada do EIA Carta nº10.8 – Planta Síntese do POPNSE
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b. Plano Setorial Rede Natura 2000, nomeadamente distribuição de Habitats e
espécies listadas nos Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
A carta n.º 8.1, apresentada no EIA, teve por base a informação cartográfica disponibilizada, pelo
ICNF (http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/p-set), na qual estão identificados os Sítios da
Rede Natura 2000.
As espécies listadas nos Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a nova redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, foram indicadas no Descritor de Ecologia que faz
parte do Relatório Síntese do EIA. O Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro introduziu
alteração relativa à inclusão da República da Croácia na Rede Natura 2000, não se verificando
alterações relativas à informação existente para a área de estudo.
c. Regime Florestal
No que se refere ao Regime Florestal, e tendo por base a informação disponibilizada em
http://www.igeo.pt/dadosAbertos/Listagem.aspx, constata-se que a área da Estância de Esqui da
Serra da Estrela encontra-se abrangida pelo Perímetro Florestal de Seia e uma pequena parte
pelo Perímetro Florestal de Manteigas. A área de estudo objeto de EIA insere-se totalmente no
Regime Florestal de Seia.
Constata-se ainda, que a área da Estância de Esqui encontra-se fora das áreas definidas pelo
regime florestal como corredores ecológicos, bem como fora das áreas definidas como Zonas de
Intervenção Florestal (vide Carta n.º 10.9A e 10.10A).
Tendo em conta o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Norte – Mapa
Síntese n.º 2, Escala 1:100.000, (http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs), apresenta-se a Carta n.º
10.9A, à escala 1:100.000 que constitui um extrato do Mapa Síntese referido, no qual foi inserida a
área da Estância de Esqui e área de estudo. Pela análise da carta verifica-se que a Estância de
Esqui da Serra da Estrela encontra-se inserida em Zonas Sensíveis para a Conservação - Zona de
Sítios da Lista Nacional (Diretiva Habitats) e Áreas Protegidas.
3. Indicar as fontes da informação utilizada para produzir as peças gráficas ("Desenho n. 0")
que integram o EIA. Estas peças gráficas devem conter informação relativa às coordenadas
cartográficas no sistema de referência adotado pela Autoridade Geodésica Nacional;
As peças desenhadas apresentadas foram devidamente complementadas com as referências à
fonte, estando a mesma localizada no canto inferior esquerdo da imagem de cada peça
desenhada.
As única cartas que por lapso não mencionam a Fonte são a:
Carta n.º 1.1 – Enquadramento Nacional, sendo a Fonte: Atlas do Ambiente Digital, (versão 3)
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Carta n.º 8.1 – Localização e Enquadramento com as Figuras de Conservação da Natureza, Esc.
1:1.500.000, sendo a Fonte: Sítio da Internet -Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas, http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/p-set)
Carta n.º 8.3 – Habitats, sendo a Fonte: Cartografia de Habitats do PNSE (Formato digital),
pelo PNSE e Escola Superior Agrária de Bragança, autores Amândio Esteves e Catarina
Meireles (2006), desenho Catarina Meireles (2007), à escala 1:2.500, (em baixo seguem os
originais fotocopiados a cores)
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ÁREA DE ESTUDO
Imagem 3: Extrato da Carta de Cartografia de habitats do PNSE
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Imagem 4: Legenda da Carta de Cartografia de habitats do PNSE
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Imagem 5: Extrato da Carta de Cartografia de habitats do PNSE (preto e branco) e respetiva
legenda.
Por lapso na legenda da Carta n.º 8.3 – Habitats, a mancha cinzenta corresponde ao habitat 4060
– Charnecas alpinas e boreais e não, como o indicado, ao Habitat 9230 – Carvalhais galaicoportugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
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Carta n.º 11.7 – Frequência de Observação, Esc. 1:25.000, sendo a Fonte: Carta Militar n.º 223
do IGEOE de 1993
De seguida apresenta-se a listagem de todas as peças desenhadas que integram o EIA e
respetiva fonte.
ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS
1.1 – Enquadramento Nacional da Estância de Esqui da Serra da Estrela, Esc. 1:1.500.000
Fonte: Atlas do Ambiente Digital, (versão 3)
1.2 – Hierarquia Viária, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
1.3 – Distância às Povoações, Esc. 1:50.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223, n.º 224, n.º 234, n.º 235 do IGEOE
1.4 – Enquadramento Administrativo, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
2.1 – Situação Atual e Localização do Novo Tapete Rolante, Esc. 1:1.000,
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
2.2 – Hipsometria, Esc. 1:1.000,
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
2.3 – Festos e Talvegues, Esc. 1:1.000,
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
2.4 – Declives, Esc. 1:1000,
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
2.5 – Orientação de Encostas, Esc. 1:1000,
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
2.6 – Síntese Fisiográfica, Esc. 1:1.000,
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
3.1 – Hipsometria, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
3.2 – Festos e Talvegues, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
3.3 – Declives, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
3.4 – Orientação de Encostas, Esc. 1:25.000,
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Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
3.5 – Síntese Fisiográfica, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
4.1 – Geologia, Esc. 1:50.000
Fonte: Carta geológica de Portugal n.º 20-B da direção Geral de Minas e Serviços
Geológicos
5.1 – Solos, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
5.2 – Capacidade de Uso do Solo, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
5.3 – Carta de Ocupação do Solo, Esc. 1:25.000,
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
6.1 – Enquadramento das Bacias Hidrográficas dos Rios Mondego e Tejo. Principais Linhas de
Água na Área de Estudo, Esc.:1/25.000 e sem escala
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993, Atlas do Ambiente Digital, (versão 3), e PGBH
6.2 – Rede de Drenagem Interna na Área de Intervenção, Esc. 1:1.000
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
7.1 – Identificação dos Recetores Sensíveis – Fator Ambiental Ruído, Esc. 1:20.000
Fonte: Carta Militar n.º 223, n.º 224, n.º 234, n.º 235 do IGEOE
7.2 – Zonamento Acústico – Lden, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
7.3 – Zonamento Acústico – Ln, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
8.1 – Localização e Enquadramento com as Figuras de Conservação da Natureza, Esc.
1:1.500.000
Fonte: Sítio da Internet -Instituto da Conservação da Natureza e Florestas
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/p-set)
8.2 – Carta de vegetação, Esc. 1:50 000
Fonte: Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela do ICNF
8.3 – Habitats, Esc. 1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
8.4 – Habitats área da Estância de Esqui, Esc. 1:5.000
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
8.5 – Habitats área de Projeto, Infraestruturas e Equipamentos, Esc. 1:1.000
Fonte: Levantamento topográfico da área da Estância de Esqui, elaborado por topógrafo
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9.1 – Elementos Patrimoniais, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
10.1 – Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo do Município de Seia, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
10.2 – Condicionantes - Recursos Ecológicos do Município de Seia, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
10.3 – Estrutura Ecológica Municipal Desagregada do Município de Seia, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
10.4 – Desafetação da Reserva Agrícola Nacional do Município de Seia, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
10.5 – Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Seia, Esc. 1:25.000
Fonte: PDM do Município de Seia
10.6 – Carta de valores Excecionais do POPNSE, Esc. 1:50.000
Fonte: Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela do ICNF
10.7 – Carta de valores Biológicos do POPNSE, Esc. 1:50.000
Fonte: Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela do ICNF
10.8 – Planta Síntese do POPNSE, Esc. 1:25.000
Fonte: Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela do ICNF
10.9 – Planta de Outras Condicionantes do POPNSE, Esc. 1:50 000
Fonte: Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela do ICNF
11.1 – Localização e Enquadramento com as Unidades de Paisagem, Esc. 1:1.500.000
Fonte: CANCELA D’ABREU, A., Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira, Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, Vol. V, Colecção
Estudos 10, Edit. Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano,
2004
11.2 – Bacias Visuais de Loriga e do Planalto. Unidade Espacio-Visual da Paisagem, Esc.
1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
11.3 – Sub-Unidades de Paisagem, Esc. 1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
11.4 – Qualidade Cénica e Ambiental da Paisagem, Esc. 1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
11.5 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, Esc. 1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
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11.6 – Sensibilidade Paisagística e Ambiental da Paisagem, Esc. 1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
11.7 – Frequência de Observação, Esc. 1:25.000
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
12 – Sínteses de Impactes
Fonte: Carta Militar n.º 223 do IGEOE de 1993
Quanto à referenciação cartográfica por coordenadas no sistema de referência adotado pela
Autoridade Geodésica Nacional - ETRS89, a mesma efetivamente não se encontra referenciada
em nenhuma das cartas que integram o Relatório síntese e Resumo Não Técnico, sendo apenas
apresentada nas novas cartas incluídas no aditamento.
De modo a dar resposta a este ponto, foi elaborada a georreferenciação cartográfica das bases
cartográficas que serviram de base às peças desenhadas do EIA. As mesmas são apresentadas
em anexo a este aditamento, mas apenas uma carta de cada referencial utilizado, nomeadamente:
1. Carta nº 1.4 com o referencial cartográfico; canto superior esquerdo M = 42316.512 e P =
75017.838, canto superior direito M = 46739.830, P = 75017.838, canto inferior esquerdo
M = 42316.512 e P = 70826.328, canto inferior direito M = 46739.830 e P = 70826.328.
O referencial cartográfico da Carta n.º 1.4 repete-se na Carta n.º 1.2, n.º 3.1, n.º 3.2, n.º
3.3, n.º 3.4, n.º 3.5, n.º 5.1, n.º 5.2, n.º 5.3, n.º 6.1, n.º 8.3, n.º 11.2, n.º 11.3, n.º 11.4, n.º
11.5, n.º 11.6, n.º 11.7 e n.º 12.
2. Carta n.º 7.2 com o referencial cartográfico; canto superior esquerdo M = 40750.538 e P =
75432.968 e canto inferior direito M = 45112.164.361 e P = 71471.617, apresentada em
anexo.
Repete-se o referencial na Carta n.º 7.3, n.º 9.1, n.º 10.1, n.º 10.2, n.º 10.3, n.º 10.4 e n.º
10.5.
3. Carta n.º 10.6 com o referencial cartográfico; canto superior esquerdo M = 39946.109 e P
= 77246.261 e canto inferior direito M = 48669.360 e P = 69323.559, apresentada em
anexo.
Repete-se o referencial na Carta n.º 10.7.
Cartas com referenciais cartográficos que se utilizam apenas uma vez no EIA temos a:
 Carta n.º 1.3 – canto superior esquerdo M = 36703.539 e P = 76124.118 e canto inferior
direito M = 51001.791 e P = 65070.968;
 Carta n.º 4.1 – canto superior esquerdo M = 39946.110 e P = 77167.459 e canto inferior
direito M = 48669.361 e P = 69244.757;
 Carta n.º 7.1 – canto superior esquerdo M = 40750.538 e P = 75432.968 e canto inferior
direito M = 45112.164.361 e P = 71471.617;
 Carta n.º 8.2 – canto superior esquerdo M = 39946.110 e P = 77246.261 e canto inferior
direito M = 48669.360 e P = 69323.559;
 Carta n.º 8.4 – canto superior esquerdo M = 43473.872 e P = 73737.849 e canto inferior
direito M = 44809.085 e P = 72643.695;
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Carta n.º 10.8 – canto superior esquerdo M = 42126.922 e P = 75120.712 e canto inferior
direito M = 46488.548 e P = 71172.543;
Carta n.º 10.9 – canto superior esquerdo M = 38107.068 e P = 76704.974 e canto inferior
direito M = 55910.977 e P = 63452.276.

As novas cartas 2.1A e 2.1B do aditamento são relativas à área de intervenção do EIA à escala de
projeto 1:1.000 e são esses referenciais cartográficos que se aplicam às cartas do EIA n.º 2.1, n.º
2.2, n.º 2.3, n.º 2.4, n.º 2.5, n.º 2.6, n.º 6.2 e n.º 8.5.
Quanto às Carta n.º 1.1, Carta n.º 8.1 e Carta n.º 11.1 à escala 1:1.500.000, e a Carta n.º7.1 à
escala 1:20.000 são imagens pelo que não se pode trabalhar ao nível do referencial cartográfico.
No entanto as mesmas encontram-se à escala.
4. Apresentar síntese dos impactes
No relatório síntese do EIA, na página 220 e seguintes, é apresentada uma matriz síntese de
impactes para todos os descritores abordados, bem como uma síntese das medidas de
minimização propostas.
5. Relevar as lacunas da informação e de conhecimento na avaliação e na caraterização dos
impactes previstos para o descritor "Ecologia";
No que se refere ao ponto 9 do relatório síntese referente às lacunas do conhecimento, o mesmo
menciona no EIA:
“As principais dificuldades encontradas durante a realização do presente estudo de impacte
ambiental deveram-se, essencialmente, à inexistência de dados e informações de base
indispensáveis para uma adequada caracterização de determinados aspetos ambientais.
Relativamente à qualidade do ar da zona em estudo, as principais dificuldades surgidas durante a
caracterização, deveram-se à inexistência de dados sistematizados, atualizados e à escala
desejada. Na ausência de dados e informações desta natureza, torna-se especialmente difícil
proceder a uma adequada caracterização da qualidade do ar da zona.
A avaliação dos recursos hídricos subterrâneos situados nesta unidade hidrogeológica é
dificultada pelo facto de não existirem dados, que permitam o conhecimento das águas
subterrâneas, que estão associados à ausência de planos de monitorização e ao reduzido número
de estudos hidrogeológicos regionais efetuados.
A inexistência de estudos de referência caracterizando as espécies ocorrentes, épocas de
aparecimento, número de efetivos, dados relativos à reprodução, etc., é fator limitante do exato
conhecimento da fauna local e consequentemente do verdadeiro impacte causado por este
projeto.”
A realização do EIA decorreu entre agosto de 2016 a dezembro de 2016, pelo que os trabalhos de
campo e respetivos levantamentos fotográficos e de identificação de flora e fauna não foram
efetuados ao longo de um ano completo, ou seja, um ciclo biológico completo. Para a flora
sabemos que a estação mais favorável à observação e identificação das espécies é a primavera,
no entanto esta estação não foi integrada no período de realização do EIA. A estação considerada
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foi a do outono, não sendo a mesma a mais representativa ao nível da identificação das espécies
florísticas. A estação da primavera teria fornecido informação importante para complementar com
a informação ao nível bibliográfico.
Relativamente à fauna, esta é variável, por exemplo no caso dos anfíbios a Primavera e Outono
têm ambas importância uma vez que coincide com o período de reprodução das espécies.
Os répteis têm o período de reprodução na Primavera, pelo que não coincidiu com o período mais
favorável para identificação in loco destes exemplares.
Os mamíferos podem ser identificados ao longo de todo o ano, pelo que foi a classe menos
problemática ao nível da identificação de trabalho de campo.
Relativamente ao estudo da avifauna esta tem uma condicionante acrescida, pois enquanto a
detetabilidade dos restantes grupos varia ao longo das épocas do ano, as comunidades de aves
alteram-se efetivamente através das migrações primaveril e outonal.
Considerou-se um outro fator limitante, o facto do projeto em estudo já se encontrar implantado no
terreno aquando dos trabalhos de campo do descritor da Ecologia. Não estando concluídos os
trabalhos relativos à requalificação da rede de drenagem, em virtude da suspensão dos trabalhos
pelo ICNF através da aplicação de auto de embargo.
Esta realidade veio dificultar a correta avaliação do estado da vegetação na caraterização da
situação de referência, refletindo-se posteriormente na avaliação de impactes.
Contudo, estas lacunas foram minimizadas tendo em consideração o registo fotográfico existente
da Estância de Esqui da Serra da Estrela e particularmente da zona de intervenção, datado de
2010, que forneceu informação do tipo de vegetação existente na área do projeto de substituição
do telesqui escola pelo tapete rolante escola, em estudo. De igual forma, a existência do Estudo
de Impacte Ambiental do Projeto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela,
elaborado no ano de 2010, permitiu efetuar a comparação entre a situação existente em 2010 e a
situação existente após a execução do projeto em estudo.
6. Documentar o desenvolvimento processual relativo a decisão de vigência do Auto-deembargo aos trabalhos realizados sem cumprimento dos requisitos legais;
Em julho de 2015, a Turistrela – Turismo da Serra da Estrela, Lda. iniciou os trabalhos de
substituição do Telesqui Escola pelo Tapete Rolante Escola, sendo que a 29 de outubro de 2015
deslocou-se à Estância de Esqui uma equipa de vigilância / fiscalização, da Divisão de Gestão
Operacional e Valorização em Parque Natural da Serra da Estrela, tendo sido efetuado o Auto de
Notícia n.º 049/2015, que se anexa.
O auto de Noticia foi levantado pelo facto de a Turistrela se encontrar a realizar um “conjunto de
trabalho em desconformidade com o Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural
da Serra da Estrela, por falta do parecer do ICNF, IP, 1) quanto à abertura de uma vala com cerca
de 740m, tendo em média 1cm de largura e 1m de profundidade, 2) quanto á instalação de um
tapete rolante amovível, com estrutura em metal galvanizado com bandas laterais com piso em
placas de borracha reciclado, com um comprimento aproximado de 150m por 1,77 de largura e
0,5m de altura, 3) quanto à instalação de postes de madeira com cerca de 0,15m de diâmetro e
2m de altura.
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A 6 de novembro de 2015 o senhor Vice-presidente do ICNF proferiu o embargo dos trabalhos
através de despacho.
Neste âmbito foi imputada á Turistrela uma contraordenação, “por violação do dever de cuidado,
pelo que a contraordenação lhe é imputada a título de negligência - processo de Contra
Ordenação n.º 262/2016, comunicação datada de 21 de abril de 2016, que se anexa.
A CCDRC, através de ofício (DAA 1373/16, Proc. APL_2015_0035_050335) datado de 27 de
junho de 2016 e tendo em consideração o parecer o ICNF (Of. 34555 de 20 junho de 2016),
informa o proponente da necessidade de realização de um estudo de impacte ambiental para o
projeto de substituição de um meio mecânico, denominado telesqui escola, por outro meio
mecânico, o tapete rolante escola já instalado no terreno.

3. Ordenamento do Território
1. Apresentação dos extratos das cartas de ordenamento, REN, RAN e outras
condicionantes, publicadas com o PDM em vigor, fornecidos e autenticados pelo Município
de Seia, nos quais deverá ser indicada a delimitação da área afeta à estância de esqui.
Em anexo ao presente documento, são apresentados os extratos das cartas de ordenamento,
REN, e outras condicionantes, publicadas com o PDM em vigor, devidamente autenticados pelo
Município de Seia, nos quais se encontra representada a delimitação da área afeta à Estância de
Esqui, bem como a área objeto de estudo.

4. Sócio economia
1. Na página 109 e noutras do RS, refere-se a inclusão da área de influência do projeto nas
sub-regiões NUTS III Beira Interior Norte, Cova da Beira e Serra da Estrela. Ora, face ao
reordenamento das NUTS III, a área em causa pertence agora totalmente à Região das
Beiras e Serra da Estrela. Este novo enquadramento resulta da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro (que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), na sequência da qual "o
Estado Português solicitou à Comissão Europeia um processo de revisão extraordinária da
NUTS, evocando uma reorganização substancial da estrutura administrativa portuguesa. A
nova organização das regiões portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo
Regulamento (UE) n.º 86812014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e compreende
alterações nas NUTS de nível III que passam a ter limites territoriais no Continente
coincidentes com os limites das Entidades Intermunicipais (EIM) definidos na Lei n. º
75/2013.
Esta nova divisão regional (NUTS 2013) começou a ser aplicada pelo Sistema Estatístico
Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015" (cfr. INE, NUTS 2013: As novas unidades
territoriais para fins estatísticos, maio de 2015). Porém, atendendo a que a maioria
esmagadora das estatísticas publicadas seguem a anterior delimitação, é admissível a
referência à Beira Interior Norte, à Cova da Beira e à Serra da Estrela, desde que este
enquadramento seja explicitado.
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A caraterização sócio económica efetuada no relatório síntese do EIA teve por base a informação
estatística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, IP (INE), e pelos municípios
envolvidos, Seia, Covilhã e Manteigas. Efetivamente, por lapso, não foi realizado o
enquadramento devido tendo em consideração a nova organização das regiões portuguesas para
fins estatísticos conforme exposto.
Em Janeiro de 2015, foi adotada a nova Nomenclatura Comum de Unidades Territoriais para fins
Estatísticos (NUTS) estabelecida pelo Regulamento (UE) nº 868/2014 da Comissão de 8 de
agosto de 2014, o qual compreende alterações nas NUTS de nível III que passam a ter limites
territoriais no Continente, coincidentes com os limites das Entidades Intermunicipais (EIM)
definidos na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
As figuras apresentadas seguidamente evidenciam as alterações à Divisão Territorial da Região
Centro (NUT II), em termos de NUT III e Municípios abrangidos, vide figuras seguintes.

Imagem 6: Divisão territorial da Região NUTS II do Centro: NUTS III e Municípios (antes de 2013).
Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro 2012
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Desta forma, tendo em conta a área do estudo, durante o período que antecedeu a
reorganização administrativa, existiam 3 regiões:




Beira Interior Norte (concelhos de Manteigas, Guarda, Sabugal, Celorico da Beira,
Almeida, Pinhel, Trancoso, Meda e Figueira de Castelo Rodrigo);
Serra da Estrela (concelho de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres);
Cova da Beira (concelho de Covilhã, Belmonte e Fundão).

Com a nova divisão territorial da Região NUT II - Centro, passou a existir apenas uma região
designada por Beiras e Serra da Estrela que engloba a totalidade dos 15 municípios existentes
nas três regiões anteriores, conforme figura seguinte.

Imagem 7: Divisão Territorial da Região NUTS II do Centro: NUTS III e Municípios (NUTS 2013)
Fonte: Anuário Estatístico do Centro 2014

Tendo em conta o exposto anteriormente, e pelo facto de os dados estatísticos disponibilizados
pelo INE relativos aos Censos 2001 e 2011 não contemplarem a nova divisão territorial em termos
regionais, foi adotada para o estudo a nomenclatura existente nos referidos censos.
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Salienta-se que em 2013, também ocorreu a Reorganização Administrativa das Freguesias sendo
que as freguesias nas quais incidiu a abordagem da socio economia, não sofreram qualquer
alteração dos seus limnites administrativos.
2. A referência à abrangência territorial da Área Geográfica de Produção do Queijo Serra da
Estrela (página 121) está incompleta (cfr. Decreto Regulamentar n.º 42/85, de 5 de julho, que
criou a Região Demarcada, tendo sido revogado pelo Decreto Regulamentar n.º 38/2002, de
27 de maio, dando lugar a uma Denominação de Origem Protegida, com base no
Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de julho, atualmente substituído pelo
Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de março, nos termos do Despacho n.º
4183/2011, de 25 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 4 de março,
denominação essa que veio a ser consagrada pelo Regulamento de Execução (UE) n.º
562/2013 da Comissão, de 14 de junho).
Na página 121 do Relatório Síntese do EIA é mencionado que “O queijo da Serra da Estrela é o
cartão-de-visita da região tendo já ultrapassado fronteiras. A área geográfica da sua produção
contempla os concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Oliveira
do Hospital, Seia e algumas freguesias dos concelhos da Covilhã, Guarda e Trancoso. Trata-se de
um queijo produzido exclusivamente com leite de ovelha da raça Bordaleira. Existe igualmente
fabrico de queijo artesanal não certificado, queijo de fábrica e requeijão, e queijarias particulares.
Salientam-se ainda os criadores do cão da Serra da Estrela certificado.”
Deste modo efetua-se seguidamente uma referência mais completa, principalmente ao nível da
área geográfica abrangida pela produção do Queijo da Serra da Estrela.
O Decreto Regulamentar n.º 42/85, de 5 de Julho, veio regulamentar a Região Demarcada do
Queijo Serra da Estrela, assim como a Portaria n.º 10/91, de 3 de Janeiro, relativa à concessão do
estatuto de entidade certificadora do Queijo Serra da Estrela.
O Decreto Regulamentar n.º 42/85, de 5 de Julho, e a Portaria n.º 10/91, de 3 de Janeiro,
constituíram instrumentos jurídicos fundamentais para conceder proteção nacional ao nome de um
dos mais reputados queijos tradicionais portugueses: o da serra da Estrela.
O Decreto Regulamentar 42/85, de 5 de Julho, veio regulamentar a Região Demarcada do Queijo
Serra da Estrela, adotando um conjunto de medidas que definiram este produto e garantiram a
proteção jurídica do seu nome.
A Portaria n.º 10/91, de 3 de Janeiro, concedeu o estatuto de entidade certificadora do queijo serra
da Estrela à FAPROSERRA e estipulou um certo número de obrigações àquela entidade.
A evolução entretanto verificada no normativo nacional e comunitário aplicável à proteção dos
nomes dos produtos tradicionais, nomeadamente no que se refere à aprovação das regras
europeias relativas à proteção das indicações geográficas e das denominações de origem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, tornaram obsoletas as disposições constantes dos
referidos decreto regulamentar e portaria.
Verifica-se, que, quer a utilização do conceito de região demarcada, quer as funções cometidas à
entidade certificadora, deixaram de fazer sentido face às disposições previstas pelo Regulamento
CEE n.º 2081/92, do Conselho, de 14 de Julho, cujas disposições permitiram que "queijo serra da
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Estrela» fosse um nome reconhecido como denominação de origem protegida e, como tal, inscrito
no respetivo registo comunitário.
O Decreto Regulamentar n.º 38/2002, de 27 de maio, revoga o Decreto Regulamentar n.º 42/85,
de 5 de Julho, que veio regulamentar a Região Demarcada do Queijo Serra da Estrela, bem como
a Portaria n.º 10/91, de 3 de Janeiro, relativa à concessão do estatuto de entidade certificadora do
queijo serra da Estrela, cuja proteção passou a estar comunitariamente reconhecida.
O Regulamento (CE) n.º 1107/96, da Comissão, de 12 de Junho, estabeleceu o quadro jurídico
relativo à proteção do «Queijo Serra da Estrela», denominação de origem protegida (DOP), nos
termos do Regulamento (CEE) n.º 2081/92, do Conselho, de 14 de Julho, que institui o quadro
jurídico comunitário relativo à proteção das denominações de origem dos produtos agrícolas e dos
géneros alimentícios, tendo o Despacho n.º 8487/2002, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 97, de 26 de Abril de 2002, estabelecido as condições nacionais de uso da referida
denominação.
O Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e
denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, foi substituído pelo
Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de
2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.
O Regulamento de Execução (UE) n.º 562/2013 da Comissão de 14 de junho de 2013 aprova uma
alteração menor ao caderno de especificações relativo a uma denominação inscrita no registo das
denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Queijo Serra da
Estrela (DOP)].
Assim, segundo o especificado no regulamento anterior a delimitação concisa da área geográfica
é:
“A área geográfica está circunscrita aos concelhos de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos
de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e
Seia e às freguesias de Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde e Valverde,
do concelho de Aguiar da Beira, às freguesias de Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares
e Vila Cova do Alva, do concelho de Arganil, às freguesias de Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio,
Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra e Verdelhos, do Concelho da Covilhã, às freguesias de
Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo,
Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas,
Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego e Vila Soeiro, do concelho da Guarda, às
freguesias de Midões, Póvoa de Midões e Vila Nova de Oliveirinha, do concelho de Tábua, às
freguesias de Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de
Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda e Tondela, do
concelho de Tondela, às freguesias de Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa
Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves e Vilares, do concelho de Trancoso e
às freguesias de Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide e São João de Lourosa, do concelho
de Viseu”.
Relativamente à relação do produto com a área geográfica o mesmo regulamento menciona a
especificidade da área geográfica:
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“Toda a região assenta no grande planalto beirão, com condições agroclimáticas traduzidas por
invernos frios, chuvosos e prolongados, por vezes com neve, e verões quentes e secos.
Na região predominam, para além do estrato arbóreo, um estrato arbustivo e herbáceo que
constitui o regime alimentar dos animais quando em pastorícia. Dentro deste último estrato
destacam-se os matos [ericas; ulex (tojos); cytisus; (giestas) e genistas (piorno ou piorneiras)]. As
pastagens naturais são constituídas por gramíneas vivazes espontâneas e as pastagens
cultivadas à base de trevo branco e trevos subterrâneos. Floristicamente predominam espécies
acidófilas, constituídas principalmente por gramíneas e leguminosas tolerantes ao frio, à acidez e
à baixa fertilidade do solo. As culturas forrageiras mais praticadas são, fundamentalmente, a
aveia, o centeio, o milho, o sorgo forrageiro e a erva lameiro ou azevém anual.
A região é berço das duas raças exclusivamente utilizadas para a produção deste queijo: a
Bordaleira Serra da Estrela e a Churra Mondegueira. Desde há séculos na região, os animais
tiram o melhor proveito das magras pastagens existentes.”
3. No que se refere ao desemprego, não são utilizados dados dos Censos de 2011 ou dos
Centros de Emprego (estes últimos mais atuais e pertinentes, porque se referem a escalas
mais localizadas).
De modo a dar resposta ao solicitado, efetuou-se a correção do gráfico relativo à taxa de
desemprego, acrescentando a informação relativa aos dados dos censos de 2011.

Taxa de Desemprego
Sabugueiro
Loriga
Alvoco da Serra
Seia
Serra da Estrela
Unhais da Serra
Cortes do Meio
Covilhã
Cova da Beira
São Pedro
Manteigas
Beira Interior Norte
1900n1900raal
1900n1900raal
1900n1900raal
1900n1900raal
1900n1900raal
1900n1900raal
1900n1900raal
1900n1900raal
2011

2001

1991

Tendo em conta os dados apresentados no gráfico verifica-se que a mesma na década de 1991
para 2001 diminuiu nos concelhos de Manteigas e Covilhã e nas freguesias de S. Pedro, Cortes
do Meio, Unhais da Serra e Avoco da Serra. Sendo a diminuição mais significativa na freguesia de
Alvoco da Serra.
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Em termos regionais, na mesma década, verificou-se um aumento da taxa de desemprego, sendo
este aumento mais significativo na região da Beira Interior Norte.
De um modo geral na década de 2001-2011, a taxa de desemprego aumentou consideravelmente
nas freguesias, concelhos e regiões apresentadas no gráfico, excetuando-se a freguesia de
Alvoco da Serra na qual taxa desemprego diminuiu.
A tabela seguinte apresenta o desemprego registado por concelho, tendo por base as estatísticas
mensais por concelho publicadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP, em
termos totais (masculino e feminino) refletindo a situação no final do mês de referência
considerado.
Na presente análise foi considerado como mês de referência, o mês de janeiro para todos os anos
apresentados na tabela. Note-se que apenas estão contabilizados os desempregados inscritos no
centro de emprego.
Tabela 2: Número de desempregados registados por concelho, no final do mês de janeiro de 2017

Concelho
Seia
Manteigas
Covilhã

Mês de referência Janeiro - Total (n.º)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1579
216
3495

1658
198
3562

1659
212
3783

1513
144
3725

1185
257
3133

1173
227
3165

975
148
2598

Fonte: www.iefp.pt/estatisticas

Pela análise dos valores apresentados na tabela anterior verifica-se que o concelho de Seia é o
que apresenta uma tendência gradual de diminuição do desemprego após o ano de 2013 até ao
ano de 2017. De 2011 para 2013 registou-se um aumento do número de desempregados inscritos.
O concelho de Manteigas tem apresentado desde 2011 até 2017 uma alternância na diminuição e
no aumento do n.º de desempregados. Sendo que, de 2011 para 2012 e de 2014 para 2015
registaram-se aumentos no n.º de desempregados, enquanto de 2013 para 2014 e de 2016 para
2017 registou-se uma diminuição do n.º de desempregados.
Por sua vez o concelho da Covilhã apresentou um aumento do n.º de desempregados desde 2011
até ao ano de 2013, partir deste ano e até 2015 verificou-se uma diminuição do n.º de
desempregados voltando a apresentar um aumento de 2015 para 2016. Em janeiro de 2017 o n.º
de desempregados diminuiu face aos valores registados em 2016.
4. Dada a natureza do investimento que motiva a presente AIA, entende-se que a
caraterização é passível de aceitação. Sugere-se apenas que seja aditada uma análise
SWOT, sobretudo direcionada para a demonstração da relevância dos contributos deste
investimento para a dinamização económica da área territorial envolvente.
A análise SWOT propõe a identificação simplificada dos principais pontos fortes (Strengths) e
pontos fracos (Weaknesses), as oportunidades (Opportunities) e as ameaças/riscos (Threats).
A mesma foi aplicada por forma a demonstrar que o investimento na substituição do telesqui
escola pelo tapete rolante escola influencia positivamente a economia territorial envolvente.
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FORÇAS

FRAQUEZAS

 A estância de esqui da serra da estrela é única no
país;
 Aumento de utentes da estância de esqui,
principalmente faixa etária a partir dos três anos.
 Diminuição das filas de espera e maior fluidez de
esquiadores;
 Maior segurança dos utilizadores do transporte
tendo em conta as idades dos mesmos;
 Resolução de situações de conflitos entre a pista o
Vale e a pista da Lagoa – maior segurança
 Melhoramento do serviço prestado e maior
atratividade da estância esqui, permitindo
direcionar produtos atrativos para famílias.

 Necessidade de produção de neve artificial;
 A rede de drenagem necessita de requalificação,
por forma a permitir manter a neve por um
período mais prolongado.

 Diversidade e qualidade dos recursos turísticos
(natural e patrimonial) da Serra da Estrela;
 Aumento da estadia de famílias por um período
mais alargado;
 Importância do Turismo para o desenvolvimento
da região onde se insere;
 O Aumento do n.º de praticantes na estância da
esqui, irá contribuir de forma muito positiva para o
desenvolvimento económico do sector turístico
(comércio, restauração, alojamento entre outros).
 Aumento da notoriedade da Estância de Esqui da
Serra da Estrela pela adesão à associação
espanhola ATUDEM.

 Dificuldade dos acessos à estânica na época de
neve;
 Concorrência das estâncias de esqui
espanholas;
 Condições atmosféricas existentes, nas quais se
verifica um elevado grau de humidade
dificultando a produção de neve.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

A Estância de Esqui da Serra da Estrela decidiu no início do ano de 2015, substituir o telesqui
escola na pista do Cântaro por um novo sistema de transporte mecânico, que consiste no
transporte de utilizadores ao topo da pista através de um tapete rolante escola.
Com a substituição do meio mecânico designado por “Telesqui Escola” por outro meio mecânico
denominado “Tapete Rolante Escola” o proponente pretendeu melhorar a fluidez dos esquiadores
e também aumentar a segurança com que o transporte dos mesmos é realizado.
Com este Projeto, a Estância de Esqui alcançará uma nova dinâmica, será mais atrativa e com
maiores potencialidades ao nível do desporto praticado, atraindo um público diferente.
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 e
internacional.
A Estância de Esqui pretendia captar novos esquiadores/snowboarders de uma faixa etária mais
baixa, que foi possível com a substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola ou,
também designado de Tapete do Cântaro.
O tapete do Cântaro ou tapete rolante escola foi redimensionado de modo a proporcionar maior
fluidez e comodidade na pista de aprendizagem. As aulas de iniciação para as crianças passaram
a abranger crianças a partir dos 3 anos de idade em vez dos 5 anos. Esta alteração da idade de
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iniciação traz vantagens a vários níveis, permite às famílias com filhos mais pequenos usufruírem
da estância, o facto de nessa idade as crianças ainda não se encontrarem na escola (obrigatória)
dá mais flexibilidade aos pais, permitindo que a estadia seja mais prolonga e se efetue durante a
semana.
O facto de a estância de esqui ter de recorrer à produção artificial de neve, aliada ao facto da rede
de drenagem não ser eficiente poderão reduzir significativamente o tempo da campanha de
Inverno para metade. Por esta razão, e por outras já enunciadas no EIA, como as questões de
segurança, a requalificação da rede de drenagem reveste-se de extrema importância para a
Estância de Esqui e para a melhoria da qualidade do serviço prestado.
A decisão de colocação de um tapete rolante escola prendeu-se com o facto de potenciar ainda
mais o esqui de iniciação, isto por várias razões que passamos a enumerar e que constituem as
Forças do projeto.
1. Sistema muito mais cómodo de transporte, sobretudo para crianças a partir dos 3 anos;
2. O débito, ou seja o transporte de pessoas por hora, que o telesqui escola tinha era de 150
pessoas por hora, sendo que com a instalação do tapete rolante escola passou a ter um
débito de 1.200 pessoas por hora;
3. Esta solução eliminou as constantes filas no telesqui escola, que por vezes chegavam aos
50 minutos de tempo de espera, criando sobretudo problemas de insatisfação nos clientes
que não estavam em curso de aula, uma vez que os utilizadores em aula tinham
prioridade sobre os utilizadores sem aula;
4. Com a instalação do meio mecânico tapete rolante escola contribuiu-se para a diminuição
de acidentes, por vezes de extrema perigosidade, decorrentes do conflito de utilizadores
na zona de cruzamento de pistas; pista de Loriga, pista do Vale e pista da Lagoa, com o
telesqui escola pela questão de proximidade entre pistas e o meio mecânico.
Os resultados económicos, após uma época de exploração demonstram a viabilidade do projeto. A
implementação do projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola resultou
num acréscimo de 45% na utilização deste meio mecânico, com implicações diretas nos
resultados financeiros da Estância de Esqui da Serra da Estrela, e consequentemente da
TURISTRELA – TURISMO DA SERRA DA ESTRELA S.A.
Salienta-se a também satisfação demonstrada por parte dos pais que acharam de uma enorme
mais-valia a instalação deste equipamento.
5. Deverá ser esclarecido que o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior
Norte (PROF-BIN) referido nas páginas 141 a 143 está parcialmente suspenso por força da
Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio.
A Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, que determina a ocorrência de factos relevantes para
efeitos de revisão dos planos regionais de ordenamento florestal (PROF), no território do
Continente, identificou um conjunto de elementos, nomeadamente relacionados com a evolução
havida no conhecimento, na informação disponível e nas dinâmicas associadas ao setor florestal,
para além de outros contextos socioeconómicos e administrativos de relevo, que justificaram a
revisão integral daqueles planos.
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De acordo com a Portaria n.º 364/2013, de 20 de dezembro e do Despacho n.º 782/2014, de 17 de
janeiro, ficaram definidos os conteúdos detalhados dos PROF "de 2.ª geração", bem como a sua
nova abrangência geográfica, tendo sido reduzido o seu número (de 21 para 7).

Imagem 8:Área Geográfica dos PROF
Fonte: Sítio do ICNF - http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs/revisao-prof-curso

A Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio procede à primeira alteração à Portaria n.º 78/2013, de 19
de fevereiro, que determina a ocorrência de factos relevantes para efeitos de revisão dos planos
regionais de ordenamento florestal (PROF) em vigor em Portugal continental, bem como a
suspensão parcial desses planos.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, aprovou a Estratégia
Nacional para as Florestas (ENF), que constitui a primeira atualização da Estratégia aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de setembro. A ENF, que assume como
paradigma a gestão sustentável das florestas, mantém os objetivos estratégicos iniciais, mas
aprofunda os objetivos específicos e operacionais e os seus indicadores, desenvolvendo áreas
fulcrais para integração de temas emergentes nos planos nacional, europeu e internacional, em
resposta aos desafios atuais, mais prementes do setor florestal.
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A atualização da ENF operada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de
fevereiro, constitui, assim, um marco essencial no processo de revisão dos PROF que, por se
encontrar atualmente em curso, tem necessariamente de se conciliar com as alterações
estratégicas concretizadas naquele instrumento.
Neste sentido, a Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio vem aditar ao elenco dos factos relevantes
que justificaram a revisão dos PROF, o aprofundamento dos objetivos específicos e operacionais
e dos seus indicadores, resultantes da atualização da ENF e, por inerência daquele processo,
prorrogar a suspensão parcial de normas dos regulamentos dos planos em vigor. Esta portaria
revoga ainda a Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro.
O período de suspensão parcial das disposições dos regulamentos dos PROF a que se refere o
n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, é prorrogado por dois anos, sendo
que a Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação
e produziu efeitos a partir de 7 de fevereiro de 2015. Segundo a informação disponibilizada no sítio
da Internet do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a revisão dos PROF
ainda se encontra em curso.
6. Não há qualquer referência ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro,
que não está aprovado, mas tem sido utilizado como instrumento orientador.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de Março determinou a elaboração do
PROT – Centro e estabeleceu orientações relativas aos objetivos estratégicos e ao modelo
territorial, delimitando o respetivo âmbito territorial. Tendo em conta que o referido plano não se
encontrava aprovado, o mesmo não foi considerado na análise realizada no estudo de impacte
ambiental.
O Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT-Centro) é um
instrumento estratégico que estabelece as linhas orientadoras do desenvolvimento, organização e
gestão dos territórios da Região Centro, enquadra os investimentos estruturantes a realizar e
serve de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de
ordenamento do território.
Os objetivos gerais e específicos definidos para o Plano Regional do Ordenamento do Território –
PROT-Centro são os enumerados seguidamente.
Objetivos Gerais:
 Definir diretrizes para uso, ocupação e transformação do território, num quadro de
opções estratégicas estabelecidas a nível regional;
 Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da
política de ordenamento do território e dos planos setoriais;
 Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento
económico e social sustentável formulado no plano de desenvolvimento regional;
 Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de
desenvolvimento intra-regionais;
 Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de
quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território.
Objetivos Específicos:
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 Reforçar os fatores de internacionalização da economia regional e valorização da
posição estratégica da região para a articulação do território naciobnal e deste
com o espaço europeu;
 Proteger, valorizar e efetuar a gestão sustentável dos recursos hídricos e
florestais;
 Aproveitar o potencial turístico, projetando internacionalmente património natural,
cultural e paisagístico;
 Mobilizar o potencial agro-pecuário e valorizar os grandes empreendimentos
hidro-agrícolas;
 Desenvolver uma política integrada para o litoral;
 Reforçar a cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das
sub-regiões do interior.
O âmbito territorial do PROT-Centro inclui a área geográfica de intervenção da CCDR Centro com
uma extensão de 23 659 Km2, abrangendo 1 783 596 habitantes distribuídos por 78 municípios,
onde se incluem o concelho de Seia, Manteigas e Covilhã.
7. O Plano Nacional da Serra da Estrela (página 204) e o Plano Natural da Serra da Estrela
(tabela 48, página 207) não existem com essas designações.
Por lapso foi referido no relatório síntese do estudo de Impacte Ambiental, as designações: O
Plano Nacional da Serra da Estrela e o Plano Natural da Serra da Estrela, sendo que, as mesmas
não existem.
Assim, na página 204 onde se lê Plano Nacional da Serra da Estrela deverá ler-se Parque Natural
da Serra da Estrela. De igual forma, na tabela 48 da página 207, onde se lê Plano Natural da Serra
da Estrela, deverá ler-se Parque Natural da Serra da Estrela.
8. A análise de impactes referentes à socioeconomia (páginas 199 a 201) é muito sumária e
excessivamente centrada nas questões da acessibilidade. Pelo que se considera que
alguns dos impactes não estão suficientemente fundamentados. Em especial, parece que
deveria ser esclarecido qual o volume de mão-de-obra que a obra implicou e quais as
estimativas de aumento de turistas (nacionais e estrangeiros) que estão na base da
classificação de impactes apresentada, com a respetiva fundamentação, se existente.
Os construtores que efetuaram os trabalhos de substituição do telesqui escola e de colocação do
tapete rolante escola foram a empresa Lamas da Lezíria, Unipessoal Lda. de Samora Correia, do
concelho de Benavente e a empresa Martinho & Martinho Lda, de Sabugueiro, concelho de Seia.
A seleção destes construtores teve em consideração as capacidades técnicas disponibilizadas
pelas suas equipas para a execução dos trabalhos em causa, disponibilidade para a execução do
serviço e os custos associados à realização do mesmo.
O projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola, sujeito a EIA, envolveu na
sua totalidade 9 pessoas, distribuídas pelas duas empresas que efetuaram a prestação do serviço
(3 pessoas) e 6 funcionários da Turistrela, onde se encontra incluído um consultor técnico
espanhol com vasta experiência (mais de 20 anos) em estâncias de esqui espanholas.
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Relativamente às atividades económicas, poderá ter-se verificado um aumento da procura de
produtos e serviços pelos trabalhadores da obra. No caso dos trabalhadores que vieram de fora,
tiveram a necessidade de procurar alojamento e alimentação nas proximidades do local de
implantação do Projeto, sendo que, dois permaneceram num alojamento em Seia e dois ficaram
alojados nas Penhas da Saúde, registando-se assim um incremento positivo, ainda que pouco
significativo, nas atividades de hotelaria e restauração da zona.
Desta forma, pode-se concluir que os trabalhos necessários ao presente projeto em estudo
contribuíram para a manutenção dos postos de trabalho das empresas que efetuaram a prestação
de serviços, o impacte considera-se assim positivo, direto, temporário, de magnitude reduzida e
pouco significativo.
No que se refere à estimativa de aumento de turistas, verificou-se um aumento de turistas em
família provenientes de diversos locais do país e estrangeiro, sendo que o mercado brasileiro é
neste momento o mercado n.º 1 da estância de esqui, seguido do mercado espanhol fruto também
da integração da Estância de Esqui da Serra da Estrela na Associação ATUDEM - Asociación
turística de estaciones de esquí y montaña de España, (vide documento em anexo). Em anexo é
também apresentado o Ranking de estâncias esqui elabora por entidade espanhola, no qual na
temporada 2013-2014 não estava incluída a estância de esqui da serra da Estrela e na temporada
2015-2016 a estância de esqui já se encontra incluída, e na temporada 2016-2017 subiu uma
posição no ranking. A presença da Estância de Esqui na Serra da Estrela no ranking constitui uma
mais-valia na divulgação da mesma e na atração de turistas oriundos de Espanha e outros países.
Para além do aumento de turistas e, verificou-se que a estadia dos mesmos foi mais prolongada
“estadia” (por norma, entre três a quatro dias) principalmente de famílias pertencentes aos corpos
diplomáticos presentes em Portugal, como sejam: América Latina, Marrocos, Suécia, Islândia e
Noruega.
Os resultados económicos, após uma época de exploração demonstram a viabilidade do projeto. A
implementação do projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola resultou
num acréscimo de 45% na utilização deste meio mecânico, com implicações diretas nos
resultados financeiros da Estância de Esqui da Serra da Estrela, e consequentemente da
TURISTRELA – TURISMO DA SERRA DA ESTRELA S.A.
Tendo em consideração a exposição efetuada anteriormente, por forma a completar a descrição
de impactes realizada, mantém-se a classificação de impactes apresentada no relatório síntese do
EIA.
9. Não há qualquer referência à desativação do tapete rolante, sugerindo-se que seja objeto
de uma referência, ainda que sucinta, aos impactes esperados e às medidas de mitigação
que deverão ser tomadas.
Atendendo ao facto, de que durante a fase de exploração se procederá sempre que necessário à
manutenção e reabilitação do equipamento e infraestruturas existentes na Estância de Esqui,
torna-se difícil prever um horizonte temporal aceitável de vida útil. Contudo, tendo em
consideração o período de vida do equipamento, pode-se considerar um período de 25 anos.
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Quando o tapete rolante apresentar anomalias que não seja possível reparar, tendo em conta o
binómio reparação/custos, o mesmo terá de ser devidamente desmantelado e os resíduos
produzidos devidamente encaminhados para operadores licenciados para o efeito.
Impactes na fase de desativação
Tendo em conta que não se procedeu à impermeabilização efetiva do solo para a colocação do
tapete rolante, visto o mesmo estar assente com recurso a pés metálicos, e considerando que o
mesmo é composto por módulos, será facilmente desmontável e removível do local. O impacte
considera-se positivo, direto, permanente, magnitude reduzida e pouco significativo.
As zonas com fundações em betão, relativas às estações de embarque e desembarque, serão
removidas, pelo que o impacte esperado será positivo, direto, permanente, mas de magnitude
reduzida e pouco significativo.
Após a remoção do tapete rolante o terreno será mobilizado nas zonas ocupadas pelo tapete
rolante escola, de modo a atingir o seu perfil natural. Posteriormente devem ser adotadas medidas
que promovam a regeneração do coberto vegetal. Esta ação considera-se de impacte positivo,
direto, permanente, mas de magnitude reduzida e significativo.
Medidas de minimização
As medidas de minimização que serão de implementar pela desativação do tapete rolante escola
serão:












Preservação da vegetação existente no local e envolvente;
Utilização apenas dos locais estritamente necessários ao desmantelamento do tapete;
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas, equipamentos e
veículos que eventualmente possam ser necessários na desativação do tapete rolante
escola, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas;
Efetuar os trabalhos fora da época de nidificação das aves;
Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com
a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor;
Efetuar o encaminhamento de todos os resíduos gerados para operadores devidamente
licenciados para o efeito;
Efetuar o registo das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos;
Deverá ser solicitado previamente parecer ao Parque Natural da Serra da Estrela para a
desativação do tapete rolante escola, bem como o acompanhamento destes trabalhos por
técnico(s) licenciado(s) na área do ambiente e/ou da conservação da natureza,
nomeadamente arquiteto paisagista, e/ou biólogo, e/ou engenheiro biofísico, e/ou outra
especialidade que nesse momento se revele com as competências próprias para fazer o
acompanhamento deste trabalho;
Deverá proceder-se ao restabelecimento e recuperação paisagística da área em causa
através de um projeto específico de arquitetura paisagística, a realizar por equipa
pluridisciplinar, cujas especialidades serão nomeadas pelo ICNF à data.
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Saliente-se que a avaliação de impactes e medidas de minimização agora propostas deverão ser
validadas na altura da desativação face à realidade existente no local, à legislação e normas em
vigor.
10. Quanto às medidas de mitigação e de compensação de impactes negativos e de
potenciação dos impactes positivos e às recomendações para as fases de construção e de
exploração, são apresentadas medidas por descritor. No que respeita à socioeconomia
(página 218), aceitam-se as medidas preconizadas, mas entende-se que a proposta
relacionada com a recolha de resíduos sólidos deve apontar a identidade do responsável
pela sua implementação.
A Estância de Esqui da Serra da Estrela encontra-se maioritariamente inserida no concelho de
Seia, existindo apenas uma pequena área, junto à barragem da Torre que se insere no concelho
de Manteigas.
A recolha dos resíduos sólidos urbanos na zona da Torre é efetuada pela Empresa Ferrovial
Serviços, que realiza o transporte dos mesmos num camião de capacidade de 12m3. Os encargos
da recolha efetuada são da responsabilidade da Turistrela.
Os resíduos recolhidos são entregues na Estação de Transferência da Vila Chã, sendo
posteriormente encaminhados para o Aterro Sanitário de Tondela, pertencente à Associação dos
Municípios do Planalto Beirão.
Na zona da Torre existem 4 contentores de 800litros e na zona da Lagoa Comprida existem 3
contentores de 90 litros disponibilizados para o armazenamento dos resíduos sólidos urbanos
indiferenciados.
No Planalto Superior da Torre não existem ecopontos para a recolha de resíduos seletiva.
A recolha dos resíduos sólidos produzidos na Estância de Esqui da Serra da Estrela é efetuada
sempre que o cliente (Turistrela) define e são recolhidos os resíduos armazenados em sacos
plásticos. De um modo geral a recolha é realizada mensalmente durante a época baixa e de 2 em
2 semanas na época alta, podendo ser semanal consoante as necessidades verificadas.
A TURISTRELA – Turismo da Serra da Estrela, SA, no final da época de neve, efetua as
diligências necessárias de modo a efetuar a limpeza de toda a área da estância de esqui e
envolvente próxima, no que se refere a lixos diversos como sejam: plásticos, objetos e partes de
equipamentos utilizados pelos utentes da estância, ou mesmo por outros turistas desde que os
mesmos se encontrem dentro do perímetro da estância ou envolvente próxima, pois esses
detritos, caso não sejam recolhidos serão transportados para as linhas de água próximas. São
formadas brigadas de 2 elementos cada que percorrem a zona das pistas (estância de esqui) e
zona da estrada e área envolvente, que efetuam a recolha de todos os resíduos encontrados
nessa área.
A Turistrela deverá efetuar a separação dos resíduos seletivos segundo a sua tipologia e
assegurar o respetivo encaminhado para destino adequado, mediante a celebração de contratos
com entidades devidamente credenciadas para o efeito.

Página 39 de 66

PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DO TELESQUI ESCOLA PELO TAPETE ROLANTE ESCOLA
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento

Deverá ainda, proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos no que respeita ao seu
armazenamento e destino final, com base no Plano de Gestão de Resíduos a elaborar e a
implementar, assegurando desta forma que os mesmos são tratados, valorizados ou eliminados
em instalações devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito, de acordo com a legislação em
vigor.
Sugere-se que a TURISTRELA – Turismo da Serra da Estrela, SA e o Parque Natural da Serra da
Estrela e a Câmara Municipal reúnam esforços e conhecimento, e numa atitude concertada
realizem campanhas de sensibilização destinadas aos turistas, de um modo global, que se
deslocam ao Planalto Superior da Serra da Estrela, alertando não só para a sensibilidade da área
e dos valores naturais presentes no local, como para a correta deposição dos equipamentos
estragos e/ou outros resíduos e detritos que normalmente se acumulam no solo. Neste sentido,
reveste-se de extrema importância a disponibilização em locais estratégicos de recipientes
apropriados, devidamente enquadrados com a paisagem e com os valores naturais existentes,
que permitam aos turistas depositar os diversos tipos de materiais e resíduos que se geram
principalmente durante a época da neve, desencorajando o abandono dos mesmos no solo.

5. Recursos Hídricos
1. Identificar e classificar o estado das massas de água superficiais e subterrâneas
presentes na área do projeto. Consultar o PGRH do Vouga, Mondego e Lis que se encontra
disponível em www.apambiente.pt.
A Diretiva n.º 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000
(DQA), transposta para a ordem jurídica nacional através da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro
(Lei da Água) e do Decreto-Lei nº 77/2006, de 30 de Março, estabelece que os Estados-Membros
deverão proteger, melhorar e recuperar as massas de águas superficiais e subterrâneas com o
objetivo ambiental de alcançar um “bom estado” das águas em 2015 (Artigo 4º, DQA). O Bom
Estado das águas de superfície é o estado em que se encontra uma massa de água quando os
seus estados ecológicos e químico são considerados como pelo menos, “BONS”.
A Resolução do conselho de Ministros n.º 16-B/2013 de 22 de Março aprovou o PGRH do Vouga,
Mondego e Lis, e Ribeiras do Oeste, referente ao 1.º Ciclo (2009-2015).
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de
Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021.
No âmbito deste do 2.º ciclo de planeamento (Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas –
PGRH 2016-2021), foi reavaliada a classificação do estado das massas de água determinada no
1.º ciclo de planeamento (PGRH 2009-2015) para as oito Regiões Hidrográficas (RH) existentes
em Portugal continental.
As águas superficiais abrangem as águas superficiais interiores, como sejam rios e albufeiras, as
águas de transição e as águas costeiras, sendo que a avaliação do estado dessas massas de
água é avaliado pela análise do estado /potencial ecológico e estado químico.
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Tendo em consideração que existiram dois ciclos de PGRH, trona-se possível efetuar uma
comparação do estado global das massas de água de cada região hidrográfica. Assim, pela
análise das imagens apresentadas seguidamente podemos constatar que 68% das massas de
água que constituem a RH4 apresentavam no 1.º Ciclo (2009-2015) a classificação do estado de
Bom e Superior, 30% o Estado de Inferior a Bom e 2 % o estado de Desconhecido.

Imagem 9:Classificação do estado global das massas de água superficiais, por RH, no 1.º Ciclo.
Fonte: https://rea.apambiente.pt/node/72

No 2. Ciclo dos PGRH (2016-2021), 67% das massas de água que constituem a RH4, apresentam
o estado de Bom e Superior, 30% o Estado de Inferior a Bom e 3% o estado de Desconhecido,
conforme imagem apresentada de seguida.

Imagem 10:Classificação do estado global das massas de água superficiais, por RH, no 2.º Ciclo.
Fonte: https://rea.apambiente.pt/node/72
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Recorreu-se também à informação disponibilizada pelo geovisualizador dos planos de bacia
hidrográfica existente no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para
classificar as massas de água existentes na área em estudo, conforme demonstram as imagens
que se seguem.
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Imagem 11: Estado global das massas de água
Fonte: Fonte: Geovisualizador - http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/.
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A massa de água mais próxima da área em estudo é a Ribeira de Loriga, cujo código é
PT04MON0634. O estado global da massa de água possui uma classificação 2 – BOM e
SUPERIOR. O estado potencial/ecológico é igualmente classificado por 2 – BOM e SUPERIOR.
O estado químico da massa de água - Ribeira de Loriga é considerado BOM, conforme a Ficha
de Caraterização de Massa se Água Superficial que se apresenta em anexo ao presente
documento.
No caso das massas de água subterrâneas a avaliação global do seu estado resulta da análise
do seu estado químico e do seu estado quantitativo.
A tabela e a imagem seguintes apresentam as massas de água subterrânea que foram
delimitadas na Região Hidrográfica n.º 4 (RH4), no 2.º Ciclo de PGRH.

Imagem 12: Massas de água subterrânea que foram delimitadas na Região Hidrográfica n.º 4 (RH4), no 2.º Ciclo de
PGRH

A área em estudo encontra-se inserida na massa de água subterrânea designada por Maciço
Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, com o código PTA0 x 2RH4, conforme se pode
observar na imagem seguinte.
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Imagem 13: Delimitação de massas de água subterrânea
Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica – Parte 2 – Caraterização e Diagnóstico, maio 2016.

Tendo por base o Geovisualizador disponibilizado pela APA, verifica-se que na área em estudo o
estado quantitativo da massa de água subterrânea possui a classificação de BOM, assim como o
seu estado químico (vide imagens seguintes). Assim, a classificação do estado global das
massas de água subterrânea presentes na área em estudo e envolvente é considerado BOM.
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Imagem 14: Estado Quantitativo de massas de água subterrânea
Fonte: Geovisualizador - http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/
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Imagem 15: Estado Químico das massas de água subterrâneas na RH4
Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica – Parte 2 – Caraterização e Diagnóstico, maio 2016.

2. Esclarecer se, com a implementação do projeto em análise, é espectável o aumento do
número de utilizadores da Estância. Em caso afirmativo, demonstrar que o sistema de
armazenamento de efluente existente dispõe de condições adequadas para o
correspondente acréscimo de caudal.
A fossa estanque será esvaziada por uma entidade devidamente habilitada para o efeito, sempre
que se verifique necessidade. Com o aumento de turistas a Turistrela deverá solicitar a limpeza
da fossa com maior frequência.
3. Esclarecer com que periodicidade é efetuada o esvaziamento da fossa estanque
existente junto do edifício de apoio à Estancia de Esqui.
Os resíduos provenientes da fossa do edifício de apoio à Estância de Esqui são recolhidos pela
empresa Limpa Canal e reencaminhados para um destino final adequado (vide Anexos). A
limpeza da fossa é realizada sempre que se considere necessário, não existindo uma
periodicidade definida.
4. Caracterizar com maior detalhe as diferentes intervenções efetuadas na rede de
drenagem existente na área de estudo, nomeadamente no que respeita aos diâmetros
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utilizados para as secções de vazão e extensões canalizadas, com a sua representação
cartográfica.
A carta 2.1B – Situação atual – trabalhos realizados e a concluir, à escala 1/1000, apresenta a
área de intervenção do projeto sujeito a EIA, bem como os trabalhos já realizados e os que se
encontram por concluir, sendo que na legenda da mesma são indicados os diâmetros utilizados
para cada tipo de intervenção.
A tabela seguinte apresenta as características da intervenção realizada.
Requalificação da rede de drenagem
Vala de drenagem com enrocamento colocado à mão
Vala de drenagem com tubo em PVC perfurado, com geotêxtil e
cobertura de enrocamento e terra
Vala de drenagem com tubo de ferro
Vala de drenagem com manilha de betão, geotêxtil e cobertura em
enrocamento
Vala de drenagem com manilha de betão, geotêxtil e cobertura em
brita

Secção de vazão
Ø (cm)
-----

Comprimento
(ml)
698

Ø50cm a Ø60cm

76

Ø50cm a Ø60cm

12

Ø60cm

52

Ø60cm

53

A intervenção de requalificação nas linhas de drenagem limitou-se estritamente à área da
respetiva linha de drenagem principal – Covão de Loriga e restantes linhas de escoamento
natural associadas existentes na área de intervenção, e consistiu na remoção do enrocamento
existente e colocação à mão de enrocamento de menor dimensão na maior parte das linhas de
escoamento natural.
A colocação dos drenos fez-se de acordo com o seguinte procedimento; remoção e separação
das pedras existentes com posterior reutilização, nivelamento do fundo da vala e colocação da
manta de geotêxtil. Colocação de pedra à mão no fundo da vala, colocação de dreno (de acordo
com cada situação), cobertura deste com pedra, dobragem da manta de geotêxtil. Por último foi
colocada a terra e regularização do terreno, isto também em alguns casos.
Os trabalhos de reposição e regularização do solo não foram terminados, tendo em
consideração o embargo da obra, Auto de Notícia nº 049/2015, e como tal os trabalhos foram
imediatamente suspensos.
Deste modo, encontram-se por concluir os trabalhos relacionados com a requalificação da rede
de drenagem, conforme se pode verificar na Carta 2.1B – Situação atual – trabalhos realizados e
a concluir, nomeadamente a colocação de enrocamento mais pequeno em alguns locais,
cobertura com geotêxtil, e posteriormente cobertura e regularização com solo, e colocação de
palha.
5. Integrar uma análise da compatibilidade/incompatibilidade do projeto com a tipologia de
área de REN afetada pelo projeto. A análise deve quantificar a superfície total de REN
afetada pelo projeto (expressa em m2 ou em hectares) e avaliar os potenciais impactes do
projeto ao nível das funções associadas à tipologia em causa (Cabeceira de Linhas de
água), demonstrando que não são colocadas em causa as respetivas funções do Anexo 1
ao Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e, se necessário, apresentar as respetivas
medidas de minimização de afetação.
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A Estância de Esqui da Serra da Estrela engloba na sua maioria área afeta ao Regime da
Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo que a área do projeto onde incide o Estudo de
Impacte Ambiental se encontra totalmente em área afeta pela REN, classificada como
“Cabeceiras de Linhas de Água.”
O Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro procede à primeira alteração ao Decreto -Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional
(REN).
Segundo o artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, até à alteração das
delimitações municipais da REN, para adaptação às orientações estratégicas de âmbito nacional
e regional, aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro,
continuam a vigorar as delimitações efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de
março.
Sendo que a correspondência das áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março,
com as novas categorias das áreas integradas na REN são identificadas no anexo IV do diploma
referido, no qual, as áreas definidas como “Cabeceiras de Linha de Água” e “Áreas de Máxima
Infiltração” passam a integrar-se na categoria de “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de
Aquíferos”.
Deste modo, tendo por base o anexo I (Definições e critérios de delimitação de cada uma das
áreas referidas no artigo 4.º e funções desempenhadas), a que se refere o artigo 5.º, secção II –
Áreas Relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, Ponto 3, verifica-se que
“nas áreas estratégicas de proteção e recarga dos aquíferos só poder ser realizados o usos e
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii. Contribuir para a proteção da qualidade da água;
iii. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade
dependentes da água subterrânea com particular incidência na época de estio;
iv. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
vi. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente
nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e
grutas.
A tabela seguinte apresenta a quantificação da superfície total da REN na área da Estância de
Esqui e na área do projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola.
Área total
(m2)

Área inserida em REN
(m2)

Estância de Esqui da Serra da Estrela

643.813

566.716

Área Projeto de Substituição do Telesqui Escola
pelo Tapete Rolante Escola (sujeita a EIA)

13.266

13.266

Face ao exposto e tendo em consideração as funções previstas na legislação em vigor constatase que a execução do projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola não
coloca em causa as funções previstas.
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6. Fundamentar a não apresentação de um Plano de Monitorização da qualidade da água
superficial.
Atendendo ao facto de o tapete rolante já se encontrar instalado e pronto para funcionamento
desde novembro de 2015, apenas se poderá monitorizar a qualidade da água para a fase de
exploração do projeto de substituição do telesqui escola pelo tapete rolante escola.
No que se refere à utilização do tapete rolante escola propriamente dita, não se prevê que a
mesma interfira com a qualidade das linhas de água. Contudo, com o funcionamento do tapete
rolante escola prevê-se um aumento do n.º de turistas que irão frequentar a Estância de Esqui e
consequentemente o Planalto Superior da Serra da Estrela.
Tal como foi mencionado no relatório síntese, a exploração da estância de esqui de um modo
geral, implica uma maior presença humana no local, pelo que os sistemas naturais envolventes
estarão mais sujeitos a atos negligentes por parte dos visitantes, como sejam: deitar lixo no
chão, que atualmente também se verifica um pouco por toda a Serra principalmente na zona da
Torre, circulação em locais não permitidos, entre outros. Os lixos lançados para o solo podem,
caso ocorra precipitação ou mesmo com o degelo, serem arrastados para as linhas de drenagem
natural poluindo desta forma as ribeiras existentes na região, constituindo assim um impacte
negativo.
Este impacte é essencialmente cumulativo, tendo em conta todas as atividades/ofertas
existentes no Planalto Superior da Serra da Estrela, e não devido diretamente ao funcionamento
do tapete rolante escola.
Por outro lado, tendo em consideração o PGBH a massa de água - Ribera de Loriga no que se
refere ao estado da massa de água global (em termos químicos e ecológicos) é considerada
como sendo Bom e Superior.
Assim, por forma a avaliar a qualidade da água e a eventual influência da exploração da estância
de esqui na mesma, propõe-se a monitorização da qualidade da água, realizando uma
campanha no final da primavera e outra antes do início do Inverno, nos seguintes pontos de
amostragem:




Covão das Quelhas
Covão do Meio ou no Covão Boieiro
Barragem da Torre, visto se encontra fora da área de influência da dos edifícios de apoio
à estância de esqui devendo servir de controlo e comparação de resultados.

Frequência de Amostragem: A frequência de amostragem deverá ser duas vezes por ano,
devendo a primeira análise coincidir com o final da época de neve e a segunda antes do início da
época de neve.
Parâmetros a Monitorizar: Temperatura, pH, Condutividade Elétrica, Sólidos Suspensos Totais,
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO), Nitratos, Óleos
e Gorduras, Coliformes totais, Escherichia coli, Enterococos Fecais, Turvação e Hidrocarbonetos
Totais.
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Os Relatórios de Monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor e os resultados
dos Programas de Monitorização devem ser enviados à Autoridade de AIA.
7. Na página 141 do Relatório Síntese (RS) é referido que "O Plano de Gestão das Bacias
Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 4 (RH4) - PGBH do Vouga, Mondego e
Lis e das Ribeiras do Oeste foi aprovado em "Resolução do Conselho de Ministros n.º 16B/2013." Trata-se de uma informação que carece de correção e atualização dado que no
passado dia 20 de setembro foi publicada na 1.ª Série do Diário da República a Resolução
do Conselho de Ministros n.º 52/2016, que aprova os Planos de Gestão das Regiões
Hidrográficas, onde se inclui o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, correspondentes ao 2.º
ciclo de planeamento, os quais devem ser tidos em consideração.
Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão
das águas está estruturado em ciclos de 6 anos. Sendo que os Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (PGRH), elaborados no âmbito deste quadro legal, estiveram vigentes até ao final
2015, e forma designados como 1.º Ciclo.
O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 4 (RH4) PGBH do Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do Oeste (1.º Ciclo) foi aprovado em Resolução
do Conselho de Ministros n.º 16-B/2013 de 22 de março.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprova os Planos de
Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental (2.º Ciclo) para o período 2016-2021.
O enquadramento realizado no relatório síntese mantém-se válido, visto que a aprovação do 2.º
Ciclo de PGBH não sofreu alterações para a área onde localiza o projeto. Assim, a Estância de
Esqui da Serra da Estrela, onde se insere a área em estudo, desenvolve-se principalmente na
bacia hidrográfica do Rio Mondego, sub-bacia hidrográfica do Rio Alva, contudo, existe uma
pequena área que drena para a sub-bacia hidrográfica do Rio Zêzere pertencente à bacia
hidrográfica do Rio Tejo. No entanto, a área em estudo do Projeto de Substituição do Telesqui
Escola pelo Tapete Rolante Escola insere na bacia hidrográfica do rio Mondego, sub-bacia
hidrográfica do Rio Alva.

6. Resumo Não Técnico:
1. Corrigir, na pág. 8 do RNT, o comprimento total do tapete rolante em conformidade com
o Relatório Síntese.
A informação foi devidamente corrigida no Resumo Não Técnico.
2. Corrigir ou compatibilizar a conclusão do parágrafo "o proponente não implementou a
totalidade do Projeto de Requalificação da Estância de Esqui da Serra da Estrela",
mencionado na pág. 6 do RNT, com o referido na conclusão de parágrafo sobre o mesmo
assunto, na pág. 18 do Relatório Síntese.
A informação foi devidamente corrigida no Resumo Não Técnico.
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3. Deve referir explicitamente que o projeto e o procedimento de AIA visam a eventual
legalização de trabalhos de génese ilegal realizados em 2015, relacionados com o projeto
em avaliação.
O Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Substituição do Telesqui Escola pelo Tapete
Rolante Escola pretende que os trabalhos realizados na estância de esqui no âmbito do projeto
mencionado, de forma ilegal e que por conseguinte deu lugar a um processo de embargo e
contraordenação, sejam legalizados e possam vir a ser concluídos.
4. Apresentação de planta à escala 1/1000 da área de intervenção objeto do EIA onde
estejam representados o projeto a regularizar com o atual procedimento de AIA (tapete
rolante amovível) bem como os trabalhos já realizados ou a concluir relacionados com o
referido projeto em avaliação, e que se pretendem igualmente regularizar.
A carta 2.1B – Situação atual – trabalhos realizados e a concluir, à escala 1/1000, encontra-se
representado o projeto a regularizar com o procedimento de AIA, bem como os trabalhos já
realizados e os que se encontram por concluir.
5. A informação relativa ao descritor "Ecologia" deve ser consentânea com a realidade e
com referências bibliográficas fiabilizadas;
As referências bibliográficas utilizadas na elaboração do descritor Ecologia, são referências
fiáveis como se pode verificar pela bibliografia abaixo apresentada:
Ecologia
FLORA
AGUIAR, C.; & CARVALHO, A. – Querecetea – Vol 0, 1998; Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA)
COSTA,
RICARDO FILIPE MEIRA, 2005 - Proposta de Ordenamento da Torre – Parque Natural da Serra da Estrela – um
Contributo, Trabalho de fim de Curso de Arquitectura Paisagista, Universidade de Évora,
GONZALEZ, G.L.; 1993 - La Guia de ICAFO de Los Arboles Y Arbustos De La Península Ibérica, , INCAFO
HUMPHRIES, C.J; PRESS,J.R., SUTTON, D.A. Árvores de Portugal e Europa, 1996, FAPAS, Porto
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE,2006, Guia de Habitats do Parque Natural
da Serra da Estrela, Grafibeira.
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE, Relatório Síntese da Definição dos Sítios
e da Rede Natura 2000.
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE, Plano de Ordenamento do Parque Natural
da Serra da Estrela.
JANSEN, JAN, 2002 - Guia Geobotânico da Serra da Estrela, Instituto da Conservação da Natureza, Parque
Natural da Serra da Estrela,.
PINHO, R., LOPES, L., LEÃO,F., 2003 - MORGADO,F., Conhecer as Plantas nos seus Habitats – Coleção
Educação Ambiental, , Plátano.
Silva, Pinto da, A. R.; Teles, A.N., 1999 - A Flora e a vegetação da Serra da Estrela, Parque Natural da Serra da
Estrela, S. G. F. – Criação e Comunicação Gráfica, Lda.
VÁRIOS, 2007 - Árvores e Arbustos – Guia claro e simples para a sua identificação, Everest Editora
FAUNA
ALMEIDA, N.F.; ALMEIDA, P.F.; ALMEIDA, F.F.; GONÇALVES, H.; SEQUEIRA, F.; TEIXEIRA, J.; 2001 - Anfíbios
e Répteis de Portugal, FAPAS, Porto;
CABRAL MJ; ALMEIDA J; ALMEIDA PR; DELLINGER T; FERRAND DE ALMEIDA N; OLIVEIRA ME,
PALMEIRIM JM,
QUEIROZ AL, ROGADO L & SANTOS-REIS M (eds.), 2005 - Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto
da
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Conservação da Natureza, Lisboa. 660pp
CATRY,P.; CAMPOS, A. R.; 2001 - Guia das Aves Comuns de Portugal, SPEA.
HOFMANN, H. 2000 - Mamíferos – Como identificar, Classificar e Proteger os Mamíferos. Colecção: Mundo Verde,
s.d.
Everest Editora.
Haselbach, S.; 2007 – Aves – Guia claro e simples para a sua identificação; Everest Editora, 192pp;
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE, 2008 – Atlas das Aves Nidificantes em
Portugal,
ASSIRIO e ALVIM, Lisboa. 590pp;
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE, 1999 – Guia dos Mamíferos Terrestres de
Portugal
Continental, Açores e Madeira, Lisboa. 199pp;
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE, 2000 - Relatório Síntese da Definição dos
Sítios e da Rede Natura 2000.
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE, Plano de Ordenamento do Parque Natural
da Serra da Estrela.
JANSEN, JAN, Guia Geobotânico da Serra da Estrela, Instituto da Conservação da Natureza, Parque Natural da
Serra da Estrela, 2002.
Loureiro, A.; Almeida N. F.; Carretero, M. A.; Paulo, O. S.; 2010; - Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal;
Esfera do Caos.
MULLARNEY, K.; SVENSSON, L.; ZETTERSTROM, D.; GRANT, P.J.; 2003 - Guia de Aves – Guia de Campo das
Aves de Portugal e Europa, ASSIRIO & ALVIM, SPEA.
VÁRIOS, 2007 - Aves – Guia claro e simples para a sua identificação, Everest Editora

No que se refere ao Resumo Não Técnico (RNT), e tendo em consideração que o mesmo deve
ter uma linguagem simples, clara, concisa e sem termos técnicos, optou-se por não incluir as
referências bibliográficas no mesmo, dando cumprimento aos Critérios de Boa Prática para
Elaboração do RNT, da Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes, 2008.
No entanto, e uma vez que o descritor da Ecologia se revela o de maior sensibilidade no
contexto do espaço e projeto em estudo, foram incluídas, ainda que de modo pouco extenso, as
referências bibliográficas associadas ao texto.
6. O novo RNT deverá respeitar e integrar todas as reformulações também tidas como
necessárias para o Relatório Final.
O Resumo Não Técnico foi devidamente reformulado tendo em conta o presente aditamento.

Viseu, maio 2017

António Fernando Cândido Ferreira Pires,
Eng.º Biofísico
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ANEXOS
1. Ficha de Caraterização de Massa de Água Superficial – Ribeira de Loriga.
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Região Hidrográfica: PTRH4A - Vouga, Mondego e Lis

Ciclo de Planeamento 2016-2021

Ficha de Caracterização de Massa de Água Superficial
Código: PT04MON0634

Nome: Ribeira de Loriga

Categoria: Rio

Bacia hidrográfica: Mondego

Natureza: Natural

Sub-bacia hidrográfica: Alva

Tipologia: Rios Montanhosos do Norte

Extensão da MA (km): 11,7297

Internacional: Não

Área da MA (km2):

Código ES:

Área da bacia da MA (km2): 36,8557

Enquadramento Territorial
Concelhos: SEIA
Zonas Protegidas
Código

Tipo

Designação

PTCN9K

Zona designada como águas de recreio (Águas
Balneares)

LORIGA

PTCON0014

Zona designada para a proteção de habitas
(Sítios de Importância Comunitária - SIC)

SERRA DA ESTRELA

491

Pressões Quantitativas e Qualitativas
Captação de água por setor de atividade
Volume (hm3/ano)

Setor

Pressão Significativa

Cargas por setor de atividade (kg/ano)
Setor

CBO5

CQO

Ntotal

Ptotal

Pressão Significativa

Urbano

2093,602

8813,716

991,396

660,93

Não

Agrícola

7847,503

403,081

Não

Pecuária

4249,224

235,826

Não

Pressão Transfronteiriça
Setor

Captações (Nº)

Rejeições de águas residuais (Nº)

Pressões Hidromorfológicas
Tipo

Valor

Transvases (N.º)

2

Barragens (N.º)

1

Barragens

Designação

Classe

Volume útil
armazenado
(hm3)

Covão do Meio

Grandes
Barragens (RSB)

1,3

Dispositivos de
transposição para
peixes

Regime de Caudais
Ecológicos

Intervenções
Tipo de intervenção

Nº

Tipo de intervenção

Objetivo

Regularização fluvial

Transvases
Massa de água de destino
(Código - Designação)
PT04MON0624-Ribeira da Caniça (HMWB - Jusante
B. Lagoa Comprida)

Objetivo

Caudal (m3/dia)

Produção de energia

9378,68

492

Pressões Hidromorfológicas
PT04MON0626-Rio Alva

Produção de energia

9378,68

Pressão Transfronteiriça
Tipo de pressão

Valor

Monitorização
Estações
Vigilância (n.º)

Operacional (n.º)

Hidrométrica (n.º)

Sedimentológica (n.º)

0

0

0

0

Avaliação do Estado
Elementos de qualidade
Parâmetro
Tipo de Elemento

Classificação
Responsável/A recuperar

Estado/Potencial Ecológico
Biológicos

Bom

Hidromorfológicos

Bom

Físico-Químicos Gerais

Bom

Poluentes específicos

Desconhecido/Sem
informação

Substâncias Prioritárias e outros elementos

Desconhecido

Estado Químico

Classificação do estado
Estado Químico
Ciclo de Planeamento

Estado

1º Ciclo (2009-2015)

Desconhecido

2º Ciclo (2016-2021)

Desconhecido

Nível de
confiança

Pressão(ões) responsável(eis)

Identificação da(s)
Pressão(ões) responsável(eis)

Baixo

493

Classificação do estado
Estado/Potencial ecológico
Ciclo de Planeamento

Estado

Nível de
confiança

1º Ciclo (2009-2015)

Bom

Médio

2º Ciclo (2016-2021)

Bom

Médio

Pressão(ões) responsável(eis)

Identificação da(s)
Pressão(ões) responsável(eis)

Classificação do estado global
1º Ciclo

2º Ciclo

Bom e Superior

Bom e Superior

Avaliação das Zonas Protegidas
Ciclo de Planeamento
Designação
1º Ciclo

2º Ciclo

Objetivos Ambientais
Ciclo de Planeamento
1º Ciclo

Bom e superior

Ano

2015

Prorrogação ou
derrogação
Justificação
2º Ciclo

Bom e superior

Ano

2015

Prorrogação ou
derrogação
Justificação

Observações

494

Medidas do 1º Ciclo de Planeamento
Medida

Estado de implementação

Código - Designação

Ano

Estado

B04.10-RH4 Programa de vigilância, controlo e erradicação dos núcleos de espécies
invasoras ou infestantes no PNSE

2015

Executada

B04.11-RH4 Promover um programa de recuperação da vegetação ribeirinha para o PNSE

2015

Executada

B04.12-RH4 Promover um programa de caraterização, conservação e valorização da fauna
aquática na área do PNSE

2015

Executada

S11.08-RH4 Classificação de barragens e realização de planos de emergência

2015

Em execução

S11.07-RH4 Levantamento batimétrico periódico dos leitos das albufeiras

2015

Não executada

B13.04-RH4 Controlo e redução da poluição tópica urbana - Intervenções nos sistemas de
saneamento das águas do Zêzere e Côa na bacia do Mondego e na bacia do Alva

2015

Executada

Medidas do 2º Ciclo de Planeamento
Medida

Programação Física

Código - Designação

1º Ciclo

Ano

PTE1P01M41_SUP_RH4_1Ciclo Construção da ETAR de Loriga no concelho de Seia

Não

2014

A massa de água vai ainda beneficiar de medidas de âmbito regional, apresentadas na Parte 6 do PGRH.
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2. Protocolo estabelecido entre a Junta de Freguesia de Loriga e a Turistrela e
cartografia anexa.
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\

PROTOCOLO

Primeira Outorgante - JUNTA DE FREGUESIA DE LORIGA, órgão executivo
da Freguesia de Loriga, neste acto representada pelos seus membros José
Manuel Almeida Pinto, Luís Manuel Pereira Fernandes e Manuel Mendes
Henriques Lemos, respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro
daquele órgão autárquico;
Segunda Outorgante - TURISTRELA - TURISMO DA SERRA DA ESTRELA,
S.A. pessoa colectiva nº 500 291 144, com sede na Covilhã, matriculada na

ccnse:vatória do Registo Comercial da Covilhã sob o nº 949, neste acto
representada pelos seus Administradores Dr. Paulo José dos Santos Ramos e
Artur Manuel Costa Pais, estatutáriamente investidos de poderes bastantes
para o efeito;

Considerando que:
ft.) A Segunda Outorgante, no exercício de actividades próprias da sua

qualidade de concessionária da exploração do turismo e desporto na Serra
de Estrela, tem instalada uma estância de lazer e desportos de inverno,

designadamente esqui,

t=·~n61

e infra-estruturas de apoio, na

t .0e

de

terrenos vulgarmente coni1ecida por "Pistas de Esqui" e sita na Serra da
Estrela, no limite da freguesia de Loriga - área essa que está assinalada a
traço de cor vermelha na planta anexa a este Protocolo e que fica a fazer
parte integrante dele e que, por ser publicamente conhecida e bem
identificada

por

an ibas

as

partes,

não

necessita

mais

completa

identificação.

B) A área de terrenos referida no artigo anterior está, inequivocamente e fora
de dúvidas para as partes aqui outoroantes, compreendida nos limites da
fr eguesi-a de Loriga, não constando de cadastro de baldios daquela freguesia,
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3. Ata n.º 2 – Reunião da Assembleia de Compartes, em 9 de junho de 2006.
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4. Despacho ICNF, IP, Embargo ICNF,IP. e Notificação de Contraordenação e Oficio
DAA 1373/16 de 27 de junho de 2016
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5. Limpeza da Fossa – Limpa Canal.
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6. Extrato do Guia Oficial de estações de Esqui 2017 - ATUDEM
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7. Ranking das estâncias de esqui espanholas e portuguesa tendo por base os meios mecânicos
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8. Cartografia com referenciação por coordenadas no sistema de referência adotado
pela Autoridade Geodésica Nacional - ETRS89
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