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ALELUIA! 

Vale mais um piar de Lisboa que um berreiro da Serra! 

 

O país ficou a saber que existe um tapete rolante ilegal, nas pistas de esqui, na Serra da 

Estrela!  

A “novidade” está no facto da TURISTRELA, empresa que detém a exclusividade da 

exploração turística numa vasta área da Serra da Estrela, ter construído, em 2015, uma 

infraestrutura (tapete rolante) de forma ilegal. E que o posterior estudo de impacto 

ambiental (EIA), concluído em outubro do corrente ano, ter recebido parecer negativo, o 

que deveria implicar a sua remoção bem como a recuperação da zona onde foi construído, 

ao seu estado original.  

O parecer da Comissão de Avaliação é demolidor! NÃO se demonstra cabalmente no EIA 

que os impactos negativos sejam pequenos nem tão pouco se demonstra que sejam 

inferiores à estrutura anteriormente existente e que o tapete rolante veio substituir. 

Este caso despertou consciências e já há quem defenda que o Estado deve equacionar a 

concessão do turismo da Serra da Estrela à TURISTRELA. Mas tudo isto pode não passar de 

uma pequena tempestade e, assim que acalme, voltaremos ao “business as usual”, ou seja, 

o tapete rolante vai continuar, até que algum Conselho de Ministros decida legalizá-lo 

administrativamente! 

Há muitos anos que vimos alertando para a monstruosidade de tal concessão agravada pelo 

facto de estar a ser sustentada pelo Estado. 

Vejamos o que diz a Constituição da República Portuguesa, no seu art.º 81.º, alínea f) - 

Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, de modo a garantir a equilibrada 

concorrência entre as empresas, a contrariar as formas de organização monopolistas e a 

reprimir os abusos de posição dominante e outras práticas lesivas do interesse geral; a CRP 

de 1976 era mais ajuizada nesta matéria. Lia-se no seu art.º 81 alínea g) - Eliminar e impedir 
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a formação de monopólios privados, através de nacionalizações ou de outras formas, bem 

como reprimir os abusos do poder económico e todas as práticas lesivas do interesse geral; 

De facto, este monopólio origina o que originam todos os monopólios: abuso de posição 

dominante e concentração de riqueza num restrito grupo de pessoas. 

Esta forma de actuar da TURISTRELA é recorrente. Primeiro consuma-se o acto e logo se 

legaliza. Se não vejamos: 

- Os chalés nas Penhas da Saúde foram sentenciados pelo Tribunal de Castelo Branco como 

ilegais (fig.1). Tiveram que ser legalizados à posteriori  por uma decisão em Conselho de 

Ministros. 

 

 

- Como se não bastasse terem sido construídos ilegalmente, a pedra das suas paredes foi 

retirada da zona das pistas de esqui, um verdadeiro crime ambiental. É debaixo das pedras 

como aquelas que foram retiradas que a única espécie, animal, que é endémica da Serra da 

Estrela tem o seu habitat.  

- Intervenções na estância de esqui, aprovadas posteriormente por um Plano de 

intervenção específica da Torre. 



 

3 
 

- A generalidade das obras das pistas de esqui e da área da Torre foram sendo construídas 

ilegalmente e não houve preocupação por qualquer estudo de impacte ambiental.  

- Eventos de BTT downhill e viaturas de luxo TT na zona das pistas. 

- Alto volume sonoro e fogo-de-artifício durante a abertura das pistas. 

- Utilização da telecadeira em período fora do previsto para a prática do esqui; 

- Da barragem que abastecia de água os edifícios da Força Aérea, fez a TURISTRELA um 

transvase, retirando água da bacia hidrográfica do rio Zêzere, para a do rio Mondego, para 

produzir neve através dos canhões. Estranha-se como os Baldios de São Pedro – Manteigas, 

Câmara Municipal de Manteigas, Parque Natural da Serra da Estrela e a entidade que, à 

época, tutelava os Serviços Hidráulicos, permitiram, e permitem, que o rio Zêzere tenha 

perdido este caudal? 

Tudo isto, numa estância de esqui cuja viabilidade é duvidosa devido à incerteza de 

cobertura de neve a estas altitudes e latitudes. Estamos a hipotecar o património natural 

por uns escassos 50 dias, sendo que nos outros 315 somos presenteados com uma 

paisagem desagradável e sem qualquer valor turístico/económico.  

De facto, a utilidade da TURISTRELA para a Região é duvidosa e difícil de demonstrar 

“cabalmente”. Consome recursos de todos, naturais e edificados (Os edifícios da Torre são 

propriedade do Estado mas quem recebe as rendas é a TURISTRELA) desconhecendo nós 

como se processa o que é entregue ao Estado.  

Toda a dinâmica gerada à volta das intervenções da TURISTRELA, no Planalto Superior, 

forçou a intervenção das INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. com implicações no 

alargamento, brutal, das vias e áreas de estacionamento, em alterações à morfologia do 

solo para evitar a acumulação de neve, quando se devia perspectivar precisamente o 

inverso. 

Ora tudo isto se fez na área da Rede Natura 2000, pelo que esta preocupação com um 

tapete com 150 metros pode parecer desajustada da realidade.  

A partir do momento em que foi permitida a construção de pistas de esqui, e tudo que 

enumerámos anteriormente, a TURISTRELA interpretou a área da estância como sendo sua 

propriedade. De tal forma, que, desde a ASE, e depois de termos tentado, de maneira 

infrutífera, evitar que tais atrocidades se realizassem, tivemos dificuldade em considerar tal 

projecto como algo que valesse a pena realizar oposição. De facto, os nossos esforços estão 

virados actualmente, para outras áreas de maior valor sócio/ecológico.   

Para se ter uma ideia das condições do local onde funciona o tapete, a figura II mostra como 

estava a área, através de imagens do Google earth, desde 2005, 2006, 2013 e 2017. 
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No entanto, para que as coisas mudem, algum dia há que dizer basta, e estaremos aqui para 

ver se este foi o dia em que uma CA, e em particular o ICNF decidiu dizer BASTA, à 

TURISTRELA e a toda a sua forma de actuar. Não será fácil, mas o ICNF sabe que nos terá 

sempre como parceiros quando pretender evitar a destruição de valores Naturais de forma, 

a que estes sejam o motor da melhoria de condições de vida de toda a população Serrana. 

Como é público, a nossa Associação já apresentou soluções de promoção económica que 

assentam no uso dos valores naturais e que podem ter um grande impacto no universo do 

turismo para a região da Serra da Estrela.  

Vai sendo tempo de repensar numa outra estratégia para uma oferta turística com outra 

qualidade e mais sustentável para a Serra da Estrela.  

 

Serra da Estrela, 18 de dezembro de 2018 

 

 


