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1.

INTRODUÇÃO

No âmbito do procedimento de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA n.º 450.10.229.01.00001.2018)
relativo ao projeto de execução da Central Solar Fotovoltaica do Poceirão, a CCDR-LVT, enquanto Autoridade
de AIncA, solicitou elementos adicionais ao Estudo de Incidências Ambientais (EIncA), através do ofício com a
referência oficio com referência S18255-201812-DSA/DAMA, de 26 de dezembro de 2018, bem como através do
e-mail com a referência S00672-201901-DSA/DAMA, de 14 de janeiro.
Os elementos solicitados são enquadrados nos termos previstos n.º 3 do art.º 33º do Decreto-Lei n.º 215-B/2012,
de 8 de outubro.
No capítulo 2 deste aditamento apresenta-se, em caixa de fundo cinzento, os elementos solicitados,
apresentando-se de seguida a respetiva resposta.
No Anexo 1 apresenta–se o ofício e email anteriormente referidos, relativos ao pedido de elementos adicionais.
Do Anexo 2 constam as peças desenhadas de suporte ao presente aditamento e no Anexo 3 apresenta-se o
Relatório Patrimonial.
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2.

RESPOSTA AOS ELEMENTOS SOLICITADOS A 26 DE DEZEMBRO DE 2018

Complementar a informação existente no EIncA com o enquadramento no regime jurídico de proteção do
sobreiro e da azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30
de junho), indicando o número de exemplares existentes e a sua eventual afetação, bem como se os mesmos se
localizam em povoamentos.
Segundo o Artigo 2.º do Decreto-lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei nº 155/2004 de 30 de
Junho:
“1 - Em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas conversões.”
Segundo o Artigo 3.º do mesmo Decreto-lei:
“1 - O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização, nos
termos do presente artigo.
2 - Exceptuam-se do disposto no n.º 1 os cortes em desbaste de acordo com o previsto no plano de gestão
florestal aprovado pela Direcção-Geral das Florestas, caso em que apenas é necessário comunicar previamente,
com antecedência mínima de 30 dias, o início da sua execução à direcção regional de agricultura competente,
que notificará os serviços do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território no prazo de 5 dias quando
ocorram em áreas classificadas.”
No presente estudo foi estudado todo o prédio onde se insere a central solar, tendo sido identificados 15
sobreiros, todos com elevado diâmetro e altura (ignoraram-se indivíduos com altura inferior a 30cm), e cuja
localização se encontra identificada no Anexo 2.1 ao presente aditamento.

Figura 1 – Aspeto representativo dos sobreiros na parcela em estudo (exemplares 10 a 13)
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Figura 2 – Sobreiros na parcela em estudo (exemplares
2 e 3)

Figura 3 – Sobreiros na parcela em estudo (exemplar 4)

Não foram identificadas 10, ou mais, árvores por hectare, tratando-se de pequenos núcleos em zonas limítrofes,
ou de árvores isoladas.
Como é possível constatar no anexo supracitado, todos os sobreiros existentes se encontram em zonas
periféricas do prédio, à exceção do exemplar n.º 15, que se localiza no interior da parcela mais a Norte. Referese, no entanto, que não se prevê a afetação de qualquer árvore identificada, conforme se pode verificar no layout
de implantação apresentado no Anexo 2.1.
Não se prevê assim qualquer afetação de povoamentos ou sua conversão (alteração do regime, da composição
ou redução da densidade). Também não se prevê o corte ou arranque de árvores abrangidas pelo Regime
Jurídico de Proteção do Sobreiro e Azinheira.
Verifica-se assim, que quase todos os indivíduos ficarão do lado de fora da vedação da Central Solar não
fazendo, portanto, parte da área de implantação da central, permitindo assim a sua gestão autónoma. Apenas o
exemplar localizado na parcela a Norte, permanecerá no interior da vedação, não se prevendo, contudo, a sua
afetação.
Clarificar a necessidade de obtenção de Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) ao abrigo do
artigo 6.º diploma legal acima referido, no caso desta espécie se localizar em povoamentos.
De acordo com o acima exposto não será necessária a obtenção de “Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) ao
abrigo do artigo 6º diploma legal acima referido”, dado não se estar perante povoamentos ou conversões.

Estudo de Incidências Ambientais da Central Solar Fotovoltaica do Poceirão – Aditamento
Greenplan – Projetos e Estudos para o Ambiente | Edifício Ostende, Rua Alegre N3 2765-392 Cascais.
t: +351 210 152 467 f: +210 152 467 e: greenplan@greenplan.pt | www.greenplan.pt

3

Apresentar cartografia com a identificação dos sobreiros eventualmente a abater.
Conforme anteriormente referido, apresenta-se no Anexo 2.1 a planta de localização dos exemplares de
sobreiro identificados no interior da parcela de terreno onde se prevê a implantação da Central Solar.
Conforme se pode verificar através da leitura da planta, não se prevê a necessidade de proceder ao abate de
exemplares de sobreiro.
Enquadrar o projeto da Central Solar do Poceirão e projeto associado no Sistema de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (SDFCI), estabelecido pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, que alterou e republicou o Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de agosto, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2
de outubro, devendo apresentar os seguintes elementos:
• Extrato cartográfico com indicação dos níveis de perigosidade de incêndio rural definidos no Plano
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI), ou as eventuais faixas de proteção
integrantes da rede secundária ou primária, estabelecidas no PIMDFCI;
• Indicação da ocupação dos terrenos confinantes com a área de implantação do projeto, na extensão
necessária à verificação dos pressupostos deste diploma [alínea a), do n.º 3 do artigo 16.º do SDFCI];
• As distâncias, a estremas, previstas pelo PMDFCI, quando estejam em causa edifícios inseridos, ou
confinantes, com outras ocupações que não sejam espaço florestal, [alínea a), do n.º 3 do artigo 16.º do
SDFCI], a confirmar pela autarquia;
• Adoção de medidas para contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nos edifícios e nos
respetivos acessos [alínea b), do n.º 3 do artigo 16.º do SDFCI], a confirmar pela autarquia.
O Decreto-Lei nº 76/2017, de 17 de agosto, que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho,
com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro, estrutura o Sistema
de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFI). O sistema prevê um conjunto de medidas e ações de articulação
institucional, de planeamento e de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a
levar a cabo pelas entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades
privadas com intervenção no sector florestal.
No seu artigo 10.º o referido diploma legal estabelece a elaboração de Planos Municipais de Defesa da Floresta
Contra Incêndio (PMDFC), de âmbito municipal ou intermunicipal, com o objetivo de determinar as ações
necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluírem a previsão e a
programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de
incêndios.
À luz da referida legislação e seguindo a estrutura tipo definida pelo Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março,
foi desenvolvida em 2015, para os Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, uma revisão ao Plano
Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PIDFCI), em vigor, aprovado em 2008.
A cartografia de risco de incêndio delimitada no âmbito do PIDFCI foi desenvolvida através da relação existente
entre a perigosidade, a vulnerabilidade e o valor de um local ou elemento. Sempre que estas três variáveis se
verificam, existe risco. Não havendo uma das componentes, o risco é nulo.
Com base na carta de Perigosidade de Incêndio, constante do PIDFCI e disponível no site do ICNF, foi possível
elaborar o Anexo 2.2, sendo possível constatar que a área de estudo da Central Solar ocupa áreas de
perigosidade baixa à ocorrência de incêndios florestais. Quanto à Linha Elétrica, está previsto que venha a
atravessar áreas com perigosidade muito baixa a média, à ocorrência de incêndios florestais.
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De acordo com a informação constante do PIDFCI existem no interior da área de implantação da Central Solar,
faixas de gestão de combustível pertencentes à rede secundária, conforme se pode observar no Anexo 2.3.
Estas faixas estão associadas a pequenas construções existentes no interior da propriedade, para proteção das
captações de água subterrânea existentes. Refere-se que estas construções serão desativadas e removidas do
interior do perímetro da central solar. Refere-se que aquando da construção da Central e respetiva Linha
Elétrica, prevê-se a criação da correspondente faixa de gestão de combustível da rede secundária.
Refere-se que na área de estudo não foram identificadas faixas de gestão de combustível pertencentes à rede
primária.
De acordo com a alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º a construção de novos edifícios deverá garantir uma distância à
estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos
ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando
inseridas, ou confinantes com outras ocupações.
A alínea d) do mesmo número indica que deverão ser adotadas medidas relativas à contenção de possíveis
fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos acessos.
Indo ao encontro do estabelecido no SDFI, o PIDFCI de Palmela, Setúbal e Sesimbra, em vigor até 2010, define
que “As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de
salvaguardar, na sua implantação no terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de
proteção nunca inferior a 50 metros e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à
passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos.”
Conforme se pode verificar através da leitura do Anexo 2.4, a área da Central Solar confina, a Sul com a
autoestrada A2, a Norte pelo caminho municipal CM 1040, sendo limitada a Este e Oeste por terrenos agrícolas
ocupados por pastagens ou culturas de sequeiro e regadio, vegetação herbácea e algumas manchas de
montado de sobro e azinho a poente. Refere-se, no entanto, que as únicas edificações previstas no Projeto da
Central Solar correspondem à subestação interna e à casa de controlo que se localizam a cerca de 73 e 187m
da estrema da propriedade, respetivamente, verificando-se assim o cumprimento do disposto da alínea a) do
n.º3 do SDFCI, bem como do disposto no PIDFCI de Palmela, Setúbal e Sesimbra.
Quanto ao risco de ocorrência de incêndios, esta situação será mais gravosa caso haja a propagação do fogo às
áreas contíguas. A propagação de um incêndio poderá dever-se por exemplo ao manuseamento incorreto ou a
avarias dos equipamentos, ou a descuido humano.
Tratando-se de novas edificações em espaço rural fora das áreas edificadas consolidadas o projeto prevê a
adoção de medidas especiais relativas à resistência à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de
ignição de incêndios e respetivos acessos, conforme o determinado no SDFCI e no PIDFCI de Palmela, Setúbal
e Sesimbra.
Neste sentido, prevêem-se as seguintes medidas a implementar em fase de construção e de exploração:
• Na fase de construção, deverá existir um sistema de resposta a situações de emergência, incluindo as
medidas de prevenção, controlo e combate a incêndios, de socorro e evacuação de trabalhadores;
• No estaleiro, deve assegurar-se a existência de meios de primeira intervenção de combate a incêndios,
bem como a formação dos colaboradores para a sua utilização.
• As edificações deverão possuir meios de primeira intervenção no combate a incêndios (extintores).

Estudo de Incidências Ambientais da Central Solar Fotovoltaica do Poceirão – Aditamento
Greenplan – Projetos e Estudos para o Ambiente | Edifício Ostende, Rua Alegre N3 2765-392 Cascais.
t: +351 210 152 467 f: +210 152 467 e: greenplan@greenplan.pt | www.greenplan.pt

5

• Promover o controlo do desenvolvimento herbáceo e arbustivo, por forma a diminuir a quantidade de
combustível florestal acumulado no local;
• Instalar um sistema de videovigilância, por forma a facilitar a detenção oportuna de eventuais incêndios
no local, ou envolvente próxima;
• Promover a colocação de um fio condutor de ligação a terra, nas estruturas instaladas, de modo a
prevenir danos causados por descargas atmosféricas.
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3.

RESPOSTA AOS ELEMENTOS SOLICITADOS A 14 DE JANEIRO DE 2019

3.1. Recursos Hídricos – Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste
Indicar a origem da água a utilizar na fazer de construção e na fase de exploração. Se o abastecimento de água
for efetuado a partir de furo, apresentar a sua localização e características e, caso se encontre licenciado, indicar
o respetivo título e usos associados.
Os consumos de água nas fases de construção e exploração do Projeto serão reduzidos, limitando-se ao
consumo humano no estaleiro, ao humedecimento de caminhos, para evitar a formação de poeiras, bem como à
lavagem dos painéis.
O abastecimento de água será efetuado através de um reservatório colocado por camiões-cisterna, sendo a
distribuição realizada através de depósito de capacidade adequada ao número de trabalhadores, não existindo
ligação à rede municipal de abastecimento. A água necessária para a lavagem dos painéis fotovoltaicos será
proveniente igualmente do abastecimento por camiões-cisterna.

Indicar o consumo de água previsto para a fase de construção e para a fase de exploração.
Conforme acima referido, a água utilizada na fase de construção restringe-se ao consumo humano e
humedecimento de caminhos, com um consumo total estimado em 40m3.
Durante a fase de exploração prevê-se a necessidade de utilização de água apenas para limpeza dos módulos.
A limpeza será efetuada com recurso a um veículo que transportará água desmineralizada e escovas rotativas.
Estima-se um consumo anual de 405m3 de água desmineralizada.

Indicar o volume de efluente doméstico produzido na fase de exploração e respetivo destino final.
Os efluentes domésticos produzidos na fase de exploração, serão de pouca relevância, uma vez que não se
prevê a existência de trabalhadores em permanência na Central. A presença de trabalhadores estará limitada a
ações de manutenção, que serão limitadas.
Assim, a solução passará pela instalação de uma fossa séptica estanque, com volume aproximado de 3 m3, para
garantir a recolha dos efluentes domésticos, que será feita por entidade habilitada para o efeito.

Disponibilizar a delimitação da área do projeto (central solar e corredor da linha elétrica) em formato Shapefile,
no sistema de coordenadas PT-TM-ETRS89 (EPSG:3763);
Disponibiliza-se, juntamente com o presente documento a delimitação da área da Central Solar e corredor da
Linha Elétrica em formato shapefile.
Estudo de Incidências Ambientais da Central Solar Fotovoltaica do Poceirão – Aditamento
Greenplan – Projetos e Estudos para o Ambiente | Edifício Ostende, Rua Alegre N3 2765-392 Cascais.
t: +351 210 152 467 f: +210 152 467 e: greenplan@greenplan.pt | www.greenplan.pt

7

Demonstrar que a s funções associadas à tipologia de REN (Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de
Aquíferos) insertadas pela Central Solar e pelo corredor da Linha Elétrica se encontram asseguradas.
De acordo com a o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), determinado pelo Decreto-Lei n.º
239/2012, de 2 de novembro, as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos são as áreas geográficas
que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno,
apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga natural dos aquíferos e se revestem de
particular interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua
escassez ou deterioração.
De acordo com o Anexo I do referido diploma legal, nas áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
só podem ser realizados os usos e as 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.
Conforme referido no Relatório Síntese do EIncA, de acordo com a planta de REN do concelho de Palmela,
verifica-se que a área afeta ao Projeto da Central Solar Fotovoltaica do Poceirão abrange áreas classificadas
como Áreas de máxima infiltração, o mesmo sucedendo com a parte inicial do corredor de estudo da Linha
Elétrica.
A construção do Parque Solar e respetiva Linha Elétrica implicará a impermeabilização do terreno apenas nas
áreas associadas aos edifícios pré-fabricados da Central Fotovoltaica (fundações de suporte dos painéis
fotovoltaicos - estrutura de estacas que suportam os painéis fotovoltaicos, os postos de transformação,
subestação, as estruturas que suportam a vedação), bem como em áreas ocupadas pelos apoios da Linha
Elétrica.
No caso dos acessos, uma vez que são em terreno natural e material que permite a escorrência e infiltração das
águas no solo, não são considerados como áreas impermeabilizadas.
Considera-se assim que a implementação do Projeto em estudo implicará apenas uma impermeabilização
parcial do solo na área sob os painéis que ficará protegida da incidência direta da precipitação. No entanto, a
escorrência da água da chuva nos painéis concentrará a chegada dessa água ao solo, e a partir daí infiltra-se no
terreno onde, entretanto, se iniciou o processo de regeneração da vegetação.
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Admite-se por isso que, numa fase inicial, o escoamento se processe de modo mais acelerado, dificultando a
infiltração, mas após um ano ou dois a infiltração da água que escorre na superfície dos painéis infiltra-se
totalmente, restabelecendo a infiltração lenta da água no solo. Assim, considera-se que o Projeto em estudo
garante a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis.
Refere-se ainda que não existirá exploração de água subterrânea durante as fases de construção e exploração
da Central e Linha Elétrica, não se prevendo assim a sobre-exploração da massa de água subterrânea.
Também não será expectável a afetação da qualidade da água subterrânea, uma vez que durante a fase de
construção serão tomadas todas as medidas de minimização necessárias para reduzir ao máximo o risco de
derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes, prevendo-se ainda que as águas
residuais domésticas serão armazenadas no WC químico portável, sendo este equipamento limpo e higienizado
por entidade devidamente licenciada para o efeito. As ações decorrentes da fase de exploração também não
afetarão a qualidade da água. Contudo, durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de
materiais e equipamentos, poderão ocorrer derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas
operações.
Refere-se ainda que na área abrangida pelo Projeto em Estudo não estão identificados ecossistemas aquáticos
dependentes de águas subterrâneas e que a massa de água subterrânea onde se situa Projeto em estudo não é
do tipo cársico, mas sim do tipo poroso, pelo que não se coloca a questão relativa aos ecossistemas aquáticos
em aquíferos cársicos. Dada a inexistência de extração de água subterrânea, que podia potenciar o avanço da
cunha salina, considera-se que o Projeto em estudo também não terá qualquer influência sobre uma eventual
intrusão salina.
Face ao exposto, considera-se que os Projetos da Central e da Linha Elétrica não afetarão as funções das Áreas
Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos, delimitadas na REN de Palmela.

3.2. Património Cultural
Elaborar Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, apresentando os resultados da prospeção arqueológica da
área de incidência do projeto, incluindo o projeto complementar da Linha Elétrica aérea, o qual deverá ser
previamente submetido à análise e parecer da Direção Geral do Património Cultural. Na sequência da aprovação
do referido relatório, deverá proceder-se à avaliação de incidências ambientais no domínio do Património
Cultural.
No âmbito do presente Projeto, foi efetuado o pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) à
Direção Geral de Património Cultural, no dia 30 de outubro de 2018, com a direção científica de João Albergaria,
tendo sido aprovado pela entidade tutelar, conforme ofício emitido no dia 29 de novembro de 2018. O processo
tem o n.º 2018/1(526) (CS: 180466).
Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (DecretoLei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio (Regulamentação dos
Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das
Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir
os termos de referência para o descritor património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do
antigo Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004).
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas sistemáticas executadas revelaram a
existência de 1 ocorrência patrimonial na área de implantação da central solar (n.º 1 – Estrada dos Espanhóis),
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com potencial impacte negativo direto, por ação da escavação do terreno para a colocação dos pilares dos
painéis solares, e de 1 ocorrência patrimonial no corredor da linha elétrica (n.º 2 – Casa do Gaito), com potencial
impacte negativo direto, devido à passagem da linha elétrica nas proximidades do edificado.
Salienta-se que não existem ocorrências patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de
Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou em Vias de Classificação), sendo que apenas a Casa do
Gaiato (n.º 2) está inventariada no Plano Diretor Municipal de Setúbal, constituindo uma condicionante legal para
a execução deste projeto.
Relativamente ao sítio ao sítio da Estrada dos Espanhóis (n.º 1), refere-se que este foi identificado a partir da
observação da fotografia aérea no Google Maps, na qual se observam linhas escuras, dispostas de forma
perpendicular, que indiciam a existência de estruturas arquitetónicas (alicerces de paredes) no subsolo a
delimitar compartimentos e outros espaços abertos.
Esta observação não foi confirmada nas prospeções arqueológicas, devido à ausência de qualquer elemento
construído à superfície do solo ou de materiais arqueológicos que indiciem qualquer ocupação.
A análise de valor patrimonial revelou 1 ocorrência patrimonial de Classe E (Significado de Valor Patrimonial
Muito Reduzido), designadamente o sítio da Estrada dos Espanhóis (n.º 1) e 1 ocorrência patrimonial de Classe
D (Significado de Valor Patrimonial Reduzido), mais concretamente o sítio da Casa do Gaiato (n.º 2).
Os resultados obtidos explicam-se pela ausência de qualquer vestígio material no sítio da Estrada dos
Espanhóis (n.º 1) e pela contemporaneidade do edificado da Casa do Gaiato (n.º 2), acrescida pelo seu reduzido
valor histórico, científico e simbólico.
Como medida de minimização patrimonial de caráter específico, preconiza-se a realização de sondagens
arqueológicas de diagnóstico previamente ao início da empreitada, através da escavação mecânica de uma área
de 120m2, na zona do sítio da Estrada dos Espanhóis (n.º 1), por forma a confirmar a existência de contextos
arqueológicos e determinar a sua extensão. Caso se confirme a sua existência deverá ser caraterizada a
diacronia dos contextos arqueológicos, caraterizado o seu estado de conservação e avaliado o potencial
histórico e arqueológico.
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos conservados
e com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas
zonas afetadas diretamente pelo projeto, que deve abranger todos os contextos arqueológicos com impactes
negativos diretos.
No que se refere ao edificado da Casa do Gaiato (n.º 2), devem ser evitados e minimizados todos os impactes
visuais da linha elétrica sobre este elementos patrimonial.
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão também genéricas, designadamente o
acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem todo o tipo de
movimentação de terras (desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimo de inertes), quer
estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos ou desmatação, nas empreitadas de construção da Central e respetiva Linha Elétrica.
O relatório dos trabalhos arqueológicos e respetivos registos fotográficos e peças desenhadas apresentam-se no
Anexo 3 do presente Aditamento.
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Após contacto com a CCDR-LVT e com a DGPC, dado o caráter urgente da situação, ficou acordado que, no
âmbito do presente Aditamento, seria apresentado o Relatório Patrimonial, bem como o comprovativo da sua
submissão junto da tutela.
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Anexo 1 – Ofício S18255-201812-DSA/DAMA, de 26 de dezembro de 2018, Email S00672-201901DSA/DAMA, de 14 de janeiro
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Anexo 2 – Peças Desenhadas
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Anexo 3 – Património Cultural
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