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5.11 ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

5.11.1 Componente Terrestre 

 

5.11.1.1 Impactes 

 

A partir da pesquisa documental e da prospecção de campo não foram identificados elementos 

patrimoniais que inviabilizem a construção e a exploração do projecto em apreço. 

 

 

FFFaaassseee   dddeee   cccooonnnssstttrrruuuçççãããooo      

 

Na definição da Situação de Referência não se obtiveram dados patrimoniais que inviabilizem o 

projecto em questão.  

Com base nos dados obtidos pode afirmar-se que não foram identificados elementos patrimoniais 

que possam condicionar, no todo ou em parte, o projecto em apreço. Também não existem imóveis 

classificados naquela área ou na sua zona envolvente, passíveis de afectação indirecta na fase de 

construção deste empreendimento.  

Todavia, tal não implica que não possam existir vestígios arqueológicos ocultos sob o solo actual. 

De facto, a AI encontra-se maioritariamente ocupada por dunas modernas, não sendo improvável a 

existência de vestígios arqueológicos sob estas formações, tendo como referência as descobertas 

efectuadas no litoral alentejano (Silva, 1981) e no litoral minhoto (Meireles, 1992).  

Os trabalhos de desmatação/remoção de arbustos e de desarborização/corte e arrasto de árvores, 

nas áreas com tal tipo de ocupação actual e que oferecem menor visibilidade ao nível do solo, bem 

como os trabalhos de escavação nas formações dunares, podem comportar impactes directos 

negativos sobre vestígios arqueológicos ocultos. 
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FFFaaassseee   dddeee   eeexxxppplllooorrraaaçççãããooo   

 

Durante a fase a fase de exploração da Instalação Aquícola de Engorda de pregado, em Mira, 

devido à ausência de património classificado, na sua área de abrangência, não são espectáveis 

quaisquer impactes neste descritor. 

 

 

5.11.1.2 Medidas 

 

As presentes medidas de minimização aplicam-se ao Projecto analisado, devendo ser reajustadas 

caso sejam introduzidas alterações. 

O facto de não terem sido detectados vestígios de interesse arqueológico na AI não significa a 

improbabilidade do seu aparecimento no decurso da descubra do terreno (preparação da 

construção), como foi supra referido, pelo que todos os trabalhos relacionados com o Projecto 

analisado deverão ter acompanhamento arqueológico, tal como se descreve seguidamente. 

Atendendo às condições de visibilidade do solo caracterizadas na situação de Referência, considera-

se conveniente assegurar em fase de construção o acompanhamento arqueológico integral de 

todas as operações relativas à construção do projecto e infra-estruturas associadas com impacte 

no solo, nomeadamente desmatação, raspagem de solo e escavação até ao substrato geológico ou 

outras formas de alteração do relevo actual, com redobrada atenção nas zonas ocultas por 

vegetação ou por cobertura arenosa de tipo dunar. 

 

Indicam-se seguidamente as medidas de minimização (relativas a ocorrências) de aplicação 

vinculativa ou recomendável: 

 

No Quadro abaixo definem-se as medidas tipo relevantes neste descritor, embora apenas algumas 

sejam aplicáveis ao projecto vertente. 
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Quadro 5.11-1– Medidas de Minimização consoante as diferentes fases do Projecto 

MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 

Ajustamento do Projecto Projecto de 
execução 

Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de anular um 
impacte negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência de valor 
significativo ou de valor indeterminado. 

Planta de condicionantes 
da obra 

Concurso Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na Situação 
de Referência do Estudo de Impacte Ambiental em planta de condicionantes 
do caderno de encargos da obra. 

Prospecção (arqueológica) Projecto de 
execução, 
construção 

Na eventualidade de outras partes do Projecto ou áreas funcionais da obra 
(estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) se 
localizarem fora das zonas prospectadas no decurso do EIA deverão ser 
prospectadas antes do início da obra. 

Escavações e sondagens 
arqueológicas 

Projecto de 
execução, 
construção 

Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros estudos 
destinadas a obter informação que permita determinar o estado de 
conservação, a funcionalidade e o interesse científico dos sítios e 
monumentos em causa. Os resultados dessas pesquisas aconselharão, ou 
não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação dos resultados sob a 
forma de monografia devidamente ilustrada.  

Acompanhamento 
(arqueológico) 

Construção Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o 
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em acções de 
preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e subsolo. Os 
resultados deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas 
de minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, 
etc). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão ser 
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 
cultural. 

Conservação Construção, 
exploração 

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam 
reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto 
possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que 
de forma passiva) de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação actual. No decurso da obra esta medida pode traduzir-se na 
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências a conservar. 
Em alternativa deverá ser considerada a possibilidade de fazer a sua 
trasladação ou conservação ex situ. 

Registo (documental) Construção Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de 
memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse 
patrimonial que possam ser destruídas em consequência da execução do 
projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em relação à frente 
obra. 

Sinalização Construção Nas proximidades da frente obra deverão ser sinalizadas todas as ocorrências 
de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na 
fase de construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à 
instalação de áreas de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, 
minorar ou evitar danos involuntários e garantir a conservação dessas 
ocorrências. 

Valorização Exploração A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com 
o estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, 
das ocorrências de maior interesse patrimonial.  

Vigilância Exploração Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior interesse 
patrimonial identificados na AI do projecto. A execução desta medida 
compete ao dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação às entidades 
competentes dos efeitos negativos detectados. 

Monitorização Exploração Monitorização periódica (por períodos de pelo 3 anos) do estado de 
conservação das principais ocorrências patrimoniais situadas na AI do 
projecto ou nos principais acessos. Esta medida deve ser executada por 
especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-da-obra e 
obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de tutela sobre o 
património arqueológico. 
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5.11.2 Componente Subaquática 

 

5.11.2.1 Impactes 

 

Os trabalhos de instalação dos túneis de toma e dos emissários previstos no Projecto poderão 

destruir eventuais vestígios náuticos e/ou subaquáticos existentes de forma irreversível e 

permanente. 

 

 

5.11.2.2 Medidas 

 

Pelo exposto no ponto anterior, e dadas as características dos fundos marinhos com presença de 

sedimentos, recomendamos a execução de prospecções arqueológicas com recurso a meios 

geofísicos de avaliação, ao longo dos percursos dos túneis a instalar, nomeadamente sonar de 

varrimento lateral e magnetometria, a fim de obter um mapeamento de anomalias eventualmente 

correlacionáveis com património arqueológico conservado no interior dos sedimentos marinhos. 

 

 

 




