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1 INTRODUÇÃO 

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Execução da Central 

Fotovoltaica de Alcoutim (Procedimento de AIA n.º 2827), a Matos, Fonseca & Associados, Estudos e 

Projetos Lda., consultora responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), vem por 

este modo responder ao pedido de elementos adicionais formulado pela Comissão de Avaliação (CA) 

do EIA, ao abrigo do n.º 8 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.  

Os elementos adicionais apresentados têm como objetivo responder, cabalmente, ao ofício com a 

referência S032276-201506-DAIA.DAP | DAIA.DAPP.00041.205, da Agência Portuguesa do 

Ambiente, e que constitui o Anexo 1 deste Documento. 
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2 ADITAMENTO AO RELATÓRIO TÉCNICO DO EIA 

2.1 PROJETO/DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1) Relativamente aos painéis fotovoltaicos encontram-se dados divergentes no EIA e no Projeto de 

Execução, no primeiro é referida a utilização dos painéis com o modelo First Solar FS 390, com 

potência de pico de 90 Wp, e no segundo é referida a utilização dos painéis com o modelo First 

Solar FS 392, com a potência de pico de 92 Wp. Deve ser indicado o modelo a utilizar na Central. 

A tecnologia solar fotovoltaica tem como característica intrínseca uma curva de aprendizagem ainda 

bastante pronunciada principalmente na sua vertente tecnológica. 

Por força do cronograma de licenciamento, bem como das vicissitudes do processo de licenciamento, 

novas soluções tecnológicas foram entretanto aparecendo, no caso em apreciação, painéis com maior 

potência o que determina a instalação de um menor número de painéis para a mesma potência. 

Durante a revisão do “layout” determinada por questões ambientais foi considerada por lapso pela 

parte técnica a atualização para painéis com 92Wp já disponíveis comercialmente. 

No entanto, e dadas as características do parque (não tem tarifa subsidiada), existe um equilíbrio 

necessário entre a tecnologia mais recente (naturalmente mais cara) e o investimento previsto para que 

o Parque seja viável sem subsídios. 

Assim sendo, a potência a considerar deverá ser 90Wp, porque os cálculos inerentes à viabilidade 

financeira foram determinados com esta relação preço/potência. 

Não deixarão os promotores de tentar negociar a melhor solução técnica em equilíbrio com a melhor 

solução económica e que se traduzirá num menor impacte ao nível da ocupação do solo, uma vez que 

serão necessários menos painéis. 

Por último, será importante salientar que o anterior explicitado depende de fatores e condições de 

mercado, bem como de aspetos contratuais extremamente complexos e que têm a ver com a dimensão 

do Parque, aspeto para que se chama a atenção, por diversas vezes no Projeto de Execução. 
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2) No que se refere à extensão da linha elétrica de ligação ao SEN encontram-se informações 

divergentes no EIA e no Projeto de Execução: no Relatório Técnico do EIA são referidos 7,9 km, no 

Projeto de Execução são referidos 10 km. Deve ser clarificada a extensão da linha. 

A ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público desenvolve-se nos concelhos 

de Alcoutim (freguesia de Vaqueiros) e Tavira (freguesia de Cachopo), com uma extensão aproximada 

de 7,9 km, terá o seu início na subestação da Central e ligará diretamente à subestação de Tavira.  

A diferença entre o constante no Projeto de Execução e o EIA explica-se porque na fase inicial de 

desenvolvimento do projeto de execução não existia qualquer informação em relação ao corredor da 

linha, tendo sido apresentada uma distância aproximada. Esta informação foi atualizada 

posteriormente pela REN (entidade responsável pelo Projeto da Linha), tendo sido disponibilizado ao 

promotor, uma medição bastante mais precisa, decorrente do facto de já existir uma linha e um 

corredor que será o mesmo a utilizar no Projeto Solara4. 

Deste modo, na referência à distância de “10 km” patente no Projeto de Execução, deve ler-se “7,9 

km”. 

3) Tendo em conta que a área da Central é atravessada por uma linha de Muito Alta Tensão de 400 

kV deve ser claramente demonstrado que é respeitada a distância de proteção contra contactos 

acidentais em conformidade com o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro. 

A instalação da Central Fotovoltaica foi realizada cumprindo as diretivas estipuladas pelo Regulamento 

de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 

de Fevereiro, tendo em atenção particularmente aos seguintes artigos: 

 Artigo 26º - Inacessibilidade dos Condutores; 

 Artigo 27º - Distância dos Condutores ao solo; 

 Artigo 28º - Distância dos Condutores às Árvores; 

 Artigo 29º - Distância dos Condutores aos Edifícios; 

 Artigo 30º - Distância dos Condutores a Obstáculos Diversos; 

 Cap. VIII Secção II – Travessias aéreas de autoestradas e de estradas nacionais ou 

municipais; 
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 Artigo 93º – Distância dos Condutores aos cursos de água não navegáveis; 

 Cap. VIII Secção VII – Cruzamentos de linhas aéreas de alta tensão com linhas aéreas 

de alta ou de baixa tensão; 

 Cap. VIII Secção VIII – Cruzamentos de linhas aéreas de alta tensão com linhas de 

telecomunicação; 

 Cap. XIII – Linhas nas povoações e na proximidade de edifícios frequentados por 

pessoas e em locais sujeitos a perigo de incêndio e de explosão. 

Refira-se, igualmente, que o Projeto não contempla qualquer tipo de infraestrutura localizada por 

baixo da linha elétrica Tavira - Puebla, a 400 kV, num corredor de 50m de largura, tal como se 

constata da visualização dos Desenhos 1 e 2 presentes no volume das Peças Desenhadas do EIA. 

4) Apresentar os antecedentes do projeto, (nomeadamente do layout apresentado), de forma resumida 

e acompanhados de cartografia sempre que se considere necessário. 

O estabelecimento de uma central solar resulta da possibilidade de reunir recurso solar, em terrenos 

passíveis de implantar os equipamentos necessários, disponibilizados para o efeito através do 

estabelecimento de contratos com os respetivos proprietários, e da permissão de interligação à rede 

pública para escoar a energia produzida. Nesta perspetiva de desenvolvimento de trabalho conjunto 

(técnico/económico e ambiental), sobre a área disponível para instalação da Central Fotovoltaica de 

Alcoutim (200MW), foram desenvolvidos os necessários estudos.  

Só após este trabalho preliminar, se procedeu à definição da implantação final do Projeto, 

conjugando-se o potencial solar disponível, com salvaguarda das condicionantes arqueológicas, 

ambientais e de servidões identificadas no presente estudo, com vista à definição da melhor solução 

técnico-económica e ambiental. 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim começou a ser desenvolvido no ano de 2013 com o 

enquadramento legislativo determinado pelo Decreto-Lei 239/2012 e da Portaria 419/2012. O facto 

de algumas mesas de painéis se encontrarem em zona de REN determinou uma primeira alteração do 

layout do Projeto e a apresentação à CCDR-Algarve de nova implantação corrigida sem quaisquer 

sectores em zona de REN (tal como se pode constatar da visualização do Desenho 10 – Reserva 

Ecológica Nacional, inserido no Volume de Peças Desenhadas do EIA), sem inviabilizar a instalação dos 

200MW de potência, no interior do antigo couto de caça (coincidente com a área de estudo analisada 

no EIA) e sem colidir com futuros potenciais interesses turísticos associados à herdade de Finca Rodilhas, 

localizada na extremidade noroeste da área de estudo. 
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Posteriormente, e já no âmbito do presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, e após 

uma primeira avaliação ambiental do Projeto, foram efetuadas as seguintes alterações do layout do 

Projeto: 

 Relocalizar as mesas fotovoltaicas que se encontravam em área do domínio público hídrico 

associado à ribeira da Foupana e Ribeirão, ambas consideradas massas de água 

superficiais, no âmbito da Diretiva Quadro da Água; 

 Relocalizar as mesas fotovoltaicas que se encontravam próximo de ocorrências patrimoniais 

de interesse arqueológico e arquitetónico, identificadas no âmbito da prospeção sistemática 

da área de estudo. Deste modo, na definição do layout do Projeto, para o sítio 

arqueológico da Aldeia dos Mouros (n.º 11) foi definido um perímetro de proteção de 

aproximadamente 2,1 ha, sobre o qual foram eliminadas e relocalizadas 61 mesas 

fotovoltaicas. De igual modo, para o sítio arqueológico de Morgado 1 (n.º 15), foi definido 

um perímetro de proteção de aproximadamente 0,3 ha, sobre o qual foram eliminadas e 

relocalizadas 24 mesas fotovoltaicas. 

5) Justificar adequadamente a dimensão do projeto apresentada. Apresentar uma breve referência, em 

termos de enquadramento, a outros Parques existentes com características semelhantes. 

A justificação para a dimensão do Projeto provém de um estudo de pormenor efetuado nas vertentes 

técnica e financeira, durante um período de cerca de seis meses onde foram efetuados contactos com os 

principais fornecedores mundiais de equipamentos fotovoltaicos (painéis, inversores, transformadores, 

cablagens e estruturas), com executores da obra (nas perspetivas Engineering, Procurement, Construction 

- EPC e Balance of System - BOS), e ainda com “utillities” como possíveis compradores da energia 

produzida e entidades financeiras. 

Este estudo enquadrou dimensões e soluções técnicas diversas, com o objetivo de determinar a 

compromisso ideal para que, através de economias de escala, o parque não necessitasse de qualquer 

tipo de subsídio na venda da energia. 

Na vertente capital expenditures (CAPEX) as projeções de produção foram efetuadas com a radiação 

da localização atual, projetando a aquisição de 3 soluções técnicas diferentes, tendo sido escolhida 

uma solução que protegia o Projeto da instabilidade de preços determinada por um confronto 

comercial entre os produtores de painéis europeus e chineses, possuindo igualmente, algumas vantagens 

de caracter técnico, nomeadamente no que diz respeito ao indicador open-circuit voltage (VOC), mas 

que tem também desvantagens como uma menor potência do painel. 
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Os fatores anteriormente citados são dinâmicos, uma vez que o mercado funciona dentro do conceito de 

“just in time“ não existindo “stocks” de painéis para encomendas com volume, sendo que para parques 

com alguma dimensão a encomenda terá que ser efetuada com a devida antecedência e paga uma 

parcela da mesma em avanço. 

Acresce ainda que, depois de vários anos de liderança clara nas instalações fotovoltaicas por parte da 

Europa (Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Eslováquia, Bélgica, Holanda, Roménia, Grécia, 

todos com expressão ao nível de GW e liderada pela Alemanha com mais de 40 GW instalados), as 

instalações deslocaram-se para outros continentes e países como os EUA a China e o Japão lideram 

agora o crescimento do sector fotovoltaico com dezenas de GW instalados anualmente ao mesmo 

tempo que Chile, India e Africa do Sul iniciam programas de instalações fotovoltaicas com alguma 

expressão, não existindo grande atenção, por parte da indústria, para Portugal, onde a potência 

fotovoltaica instalada se aproxima dos 300 MW, comparando com, por exemplo, a construção já 

iniciada em França de um parque com 300 MW e a existência de parques nos E.U.A, já ligados à rede 

com potências superiores a 500 MW.  

O número de projetos com escala industrial e sem tarifa bonificada já ligados á rede é ainda muito 

reduzido, embora se encontrem em fase de construção e conclusão uma grande quantidade de parques 

com esse modelo de negócio e as previsões de crescimento do sector (escala industrial) é de 

sensivelmente 30%/ano, até 2020. Os EUA e a China são os países com maior número de projetos em 

construção, sendo que a totalidade de parques solares “Utility-Scale” em construção atinge atualmente 

a impressionante potência acumulada de 41 GWp (fonte: Wiki-Solar; como termo de comparação a 

totalidade do sistema de produção de energia elétrica em Portugal é de cerca de 18 GW). 

O acima exposto trás a Portugal algumas vantagens comparativas, uma vez que a maioria das 

instalações poderão ser feitas sem tarifas subsidiadas e sem os respetivos encargos para os 

contribuintes/consumidores de energia, desde que seja possível dimensionar corretamente as 

explorações, fazendo coexistir a grande produção com a pequena produção para autoconsumo, 

conforme determinado pela atual legislação do sector. 

Por último, a crescente preocupação com as alterações climáticas, as mudanças no mercado ETS (EU 

Emissions Trading System) com o sequestro já aprovado de 900 milhões de toneladas de CO2, a cimeira 

de Paris sobre o clima, programada para novembro do corrente ano, determinam um grande escrutínio, 

sobre as características e localização dos projetos numa tentativa de antecipar as alterações no 

paradigma da produção de energia renovável, e fundamentalmente, os custos associados à produção 

de energia não renovável, com nível de emissões elevado. 
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6) O EIA refere que "ao nível das movimentações de terras, o Projeto da Centrai Fotovoltaica de 

Alcoutim, assenta numa tecnologia que permite que as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos 

acompanhem a morfologia do terreno, sem que seja necessário movimentações de terras associadas. 

(pág. 53)". Face à relevância que este aspeto representa, nomeadamente para os vestígios 

arqueológicos, deve descrever-se a referida tecnologia. 

Os módulos fotovoltaicos serão instalados em estruturas metálicas, vulgarmente chamadas de “mesas”, 

cuja altura mínima ao solo será de 50 cm (vd. Fotografia 1). A fixação das mesas ao solo será 

efetuada com recurso a um parafuso metálico, sem recurso a betonagem (vd. Fotografias 2 e 3 e 

Figuras 1 e 2).  

A inclinação de cada mesa será aferida in situ, com recurso a equipamento laser, no sentido de otimizar 

a produção fotovoltaica. As mesas terão uma altura máxima de 3m, variando a sua inclinação 

consoante o declive do terreno, ou seja, para terrenos mais declivosos menor o grau de inclinação. O 

espaçamento entre parafusos da mesma mesa é de aproximadamente 4m. A fixação dos parafusos ao 

solo é realizada com apoio de aparafusadores hidráulicos (vd. Fotografias 4 e 5). 

 

Fotografia 1 – Mesa de suporte de painéis fotovoltaicos (fixa ao solo com recurso a parafuso) 
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Figura 1 e Fotografia 2 – Parafuso de fixação das mesas ao solo 

 

Fotografia 3 – Parafusos fixados ao solo 

 

Figura 2 – Exemplo da estrutura de fixação dos painéis 
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Fotografia 4 – Maquinaria utilizada para a perfuração 

A modulação e conformação dos apoios das mesas é determinada pela implantação de acordo com as 

curvas de nível executada sectorialmente pelo programa de desenho e implantação de parques 

fotovoltaicos “PV Sol” (Valentin Software) otimizado com o cruzamento com o “PV Planet”. Dada a 

enorme complexidade dos sistemas em causa sintetiza-se seguidamente a clarificação requerida: 

 A implantação do parque é feita em 3D a partir do levantamento topográfico 

considerando 6 secções: 

 1 | Vista do terreno; 

 2 | Vista de Objetos; 

 3 | Vista da implantação de módulos; 

 4 | Vista das estruturas de montagem; 

 5 | Correção de configuração de montagem; 

 6 | Planeamento de cablagens. 

 A implantação é feita por sectores com potência total modulável (depende da configuração 

do terreno e especificações técnicas de componentes como inversores e transformadores), 

até se atingir a potência total. Todos os cálculos de compensação de sombreamentos e/ou 

implantações são efetuados nesta fase que abrange as secções 1,2,3 e 4. As correções são 

depois inseridas na fase 5; 
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 A adaptação das estruturas de suporte das mesas (cortes e fixação) à morfologia do 

terreno são vistas em 3D tal como todas as outras fases, pré-marcadas e otimizadas por 

secção, assumindo o aspeto (ou semelhante dependendo da morfologia do terreno) que se 

encontra patente nas Fotografias 5, 6 e 7. 

 

Fotografia 5 – Painéis fotovoltaicos que acompanham a morfologia do terreno 

 

Fotografia 6 – Painéis fotovoltaicos que acompanham a morfologia do terreno 
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Fotografia 7 – Painéis fotovoltaicos que acompanham a morfologia do terreno 

Para a instalação das mesas no terreno, é necessário proceder à sua desmatação, sem necessidade de 

decapagem ou movimentações de terras. Exceção feita, aos locais que possam apresentar elementos 

rochosos à superfície que, pela sua volumetria, possam condicionar a instalação das mesas. A utilização 

deste tipo de estruturas metálicas de suporte aos painéis fotovoltaicos, apresenta as seguintes 

vantagens: 

 Capacidade de se adaptar à morfologia do terreno, permitindo ajustar in situ a distância 

ao solo, quer transversalmente, quer longitudinalmente, criando o efeito ondulado; 

 Facilidade de instalação, sem necessidade de recurso a maquinaria que exija a construção 

de acessos até ao local de instalação; 

 Sem recurso a betonagem, permitindo uma maior facilidade na desmontagem da estrutura, 

aquando da fase de desativação. 

7) Apresentar a extensão e localização prevista para os caminhos internos que serão executados para 

proceder ao transporte para o local dos módulos fotovoltaicos e estruturas de suporte. 

Todos os acessos previstos foram definidos no sentido de aproveitar a rede de caminhos atuais 

existentes na área de estudo. A extensão da rede de caminhos é de aproximadamente 30 km, dos 

quais 24,8 km serão a construir e os restantes 5,2 km a beneficiar. Apresenta-se no Anexo 2.1 do 

presente Relatório o Desenho 1 com a representação gráfica dos caminhos a construir e a beneficiar no 

âmbito da construção da Central Fotovoltaica de Alcoutim. 
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Os caminhos internos serão executados com uma largura mínima de 4m e com espessura mínima de tout-

venant de 25 cm, dos quais se aplicarão 15 cm de tout-venant de fundação (gravilha 30/80) e 10 cm 

de tout-venant de base (gravilha 0/31,5). No acesso principal à subestação/posto de comando, será 

aplicado uma membrana de geotêxtil sob a camada de tout-venant de fundação. 

Anteriormente à aplicação do tout-venant, serão realizados os trabalhos de limpeza, decapagem do 

terreno e abertura de caixa, nas zonas onde se pretendem os caminhos implantados, assim como todos 

os trabalhos necessários, para a correta escavação e compactação do solo, com profundidade mínima 

que garanta que a superfície do caminho fique ao mesmo nível da superfície do terreno.  

Refira-se que durante a fase de construção do Projeto, a circulação de viaturas será realizada segundo 

os seguintes critérios: 

 Os equipamentos e materiais necessários à construção serão transportados numa primeira 

fase para o estaleiro, onde se localiza o parque de materiais. Este transporte será 

realizado através de camiões e o acesso ao estaleiro será através da Estrada Municipal 

506 que liga as povoações de Martim Longo a Vaqueiros; 

 Durante a fase de obra, todos os equipamentos e materiais serão transportados entre o 

estaleiro e as frentes de obra, em veículos 4x4 do tipo pick-up ou ligeiro de mercadorias de 

caixa aberta; 

 No acesso às frentes de obra utilizar-se-ão, preferencialmente, as vias existentes e a 

construir, previstas no Projeto. Recorrendo à utilização de veículos 4x4, será possível 

descarregar os materiais nos locais mais próximos dos pontos onde serão instaladas as 

mesas e os painéis fotovoltaicos. Sempre que tal não seja possível, os materiais serão 

transportados à mão pelos trabalhadores. 

2.2 GEOLOGIA 

8) A colocação (e fixação) de painéis em zonas de elevado declive quando conjugada com a intensa 

fracturação das rochas poderá constituir um risco à estabilidade e segurança das estruturas. Desta 

forma, apresentar cartografia de declives a uma escala mais pormenorizada, para uma leitura mais 

adequada, de forma a se poder efetuar a avaliação referida (avaliar as formas de relevo e o 

encaixe das ribeiras em conjugação com as informações retiradas do mapa dos declives). 

No Anexo 2.2 do presente relatório apresenta-se a cartografia de declives à escala 1:5000, relativa à 

área de intervenção do Projeto (vd. Desenho 2). 
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9) Reformular o Desenho n.º14 (Hipsometria) de forma a que as altitudes mais elevadas sejam 

apresentadas com cores vivas (vermelhos, laranjas) e as mais baixas com cores frias (azuis, 

cinzentos). 

No Anexo 2.3 do presente relatório apresenta-se a reformulação do Desenho 14 – Hipsometria, 

constante do Volume de Peças Desenhadas do EIA (vd. Desenho 3). 

10) No âmbito da geologia local, identificar os tipos de rochas que são mostradas nas diversas fotografias 

de forma a complementar a descrição que é efetuada à escala local. 

As Fotografias apresentadas no capítulo 5.3.4 do Relatório Técnico do EIA, referente à Geologia Local, 

correspondem na maior parte a metagrauvaques, evidenciado pela granularidade, espessura das 

bancadas e alguma deformação que apresentam. No local da amostragem F, patente nas fotografias 

5.15 e 5.16, a formação que se observa no talude da estrada e os fragmentos existentes na base do 

talude apresentam textura muito fina e xistosidade, considerando-se por isso que se trata de um nível 

xistento intercalado na formação turbidítica. 

No Anexo 3 do presente Relatório reproduz-se o capítulo 5.3.4 do relatório técnico do EIA, referente à 

Geologia Local, com as designações das formações anotadas. 

2.3 RECURSOS HÍDRICOS 

Considerando que a quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais são o resultado direto 

das práticas culturais, atividades e usos do território onde se inserem, e dado que a área de 

implantação do projeto apresenta uma elevada tendência para ocorrência de erosão hídrica (solos 

esqueléticos, zonas declivosas, fraca cobertura vegetal), apresentar um capítulo, onde este assunto 

seja tratado com o grau de detalhe exigível, tendo em conta as características da propriedade 

(solos, coberto vegetal e orografia) e as características do projeto, em especial a sua grande área 

de implantação. Deve assim, ser devidamente definida a gestão do uso dos solos prevista, sendo 

necessário apresentar os seguintes elementos: 

2.3.1 Fase de construção 

11) Identificar em cartografia a escala adequada, as áreas que serão alvo de desflorestação, 

decapagem, mobilização e de modelação dos solos. 

No Anexo 2.4 do presente relatório apresenta-se a cartografia das áreas de desflorestação, 

decapagem, mobilização e de modelação dos solos à escala 1:5000 (vd. Desenho 4). 
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12) Avaliar adequadamente os impactes relacionados com a função de retenção e proteção que o 

coberto e camada vegetal fornecem ao solo em função das áreas e operações propostas. 

As atividades construtivas ao nível dos usos do solo e coberto vegetal na área de estudo influenciam, 

em certa medida, o processo de erosão e perda de solo. Comparativamente à situação de referência, 

na fase de exploração alteram-se algumas zonas de ocupação do solo. No Quadro 7.4. apresentado 

no capítulo 7.7 do Relatório Técnico do EIA, resumem-se as afetações previsíveis na fase de construção, 

ao nível da ocupação do solo. As intervenções durante a fase de construção cingem-se à área de 

implantação onde estão inseridos os setores fotovoltaicos, a subestação, os caminhos e os espaços não 

infraestruturados. Refira-se, no entanto, que com exceção dos locais previstos para os caminhos e 

subestação/posto de comando, nos locais destinados à implantação dos painéis fotovoltaicos, a 

intervenção inicial na fase de construção traduz-se na desmatação da área de implantação, sem 

recurso a decapagem do solo, tal como está referido à resposta ao ponto 6 do presente Relatório. 

Logo após a instalação dos painéis fotovoltaicos, e ainda durante a fase de construção, proceder-se-á 

a uma sementeira de espécies herbáceas, ação que será determinante na preservação do solo, 

evitando a sua erosão e o seu arrastamento para os cursos de água com consequentes impactes 

negativos determinados por assoreamento e homogeneização de habitats. 

Paralelamente, nas entrelinhas dos painéis fotovoltaicos, será plantado rosmaninho, numa faixa 

aproximada de 1m, assegurando igualmente a função de retenção e proteção do solo 

Na fase de exploração estima-se que a perda de solo potencial anual, na área de estudo seja da 

ordem de 10,91 t/ha. Na situação de referência, esse valor equivale a 8,46 t/ha. Desta forma, os 

impactes traduzem-se num aumento de 2,45 t/ha de perda potencial de solo, em relação à situação de 

referência, mantendo-se na classe baixa. Esta estimativa foi realizada no âmbito da resposta ao ponto 

14, com a aplicação da equação universal da perda de solos. Assim, a perda de solo considera-se um 

impacte negativo, certo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito regional, 

permanente, e reversível. 

13) Identificar as medidas de minimização propostas em função das operações previstas. 

Em função das operações construtivas previstas, no sentido de minimizar os potenciais impactes 

suscetíveis de ocorrer ao nível da erosão hídrica e da gestão do uso dos solos, preconizaram-se as 

seguintes medidas de minimização de carácter geral enumeradas no Relatório Técnico do EIA: MFC.12, 

MFC.16, MFC.17, MFC.18, MFC.19, MFC.20, MFC.24, MFC.28. 
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Paralelamente, foram definidas medidas de caráter específico para a fase de construção, ao nível dos 

vários fatores ambientais analisados, que direta ou indiretamente contribuem para a minimização dos 

impactes ao nível da erosão hídrica e da gestão do uso dos solos, nomeadamente: 

MFC.1 -  Recomenda-se que as operações de manuseamento de óleos e combustíveis decorram na zona 

do estaleiro, especificamente concebida para esse efeito, e preparada (impermeabilizada e 

limitada) para poder reter eventuais derrames. 

MFC.2 -  Os trabalhos de escavação deverão preferencialmente ocorrer em períodos secos, de forma a 

controlar o arrastamento de sólidos, no escoamento superficial e para as linhas de água no 

terreno. Em período seco, deverá ainda garantir-se a aspersão de água sobre as cargas 

sólidas movimentadas ou armazenadas, de forma a evitar o levantamento de poeiras. 

MFC.3 -  Recomenda-se que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e 

estanques. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 

substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu 

encaminhamento para destino final adequado. 

MFC.4 -  No caso de derrame acidental fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias, 

deverá imediatamente ser aplicada uma camada de material absorvente e deverá ser 

providenciada a remoção dos solos afetados para destino adequado a indicar pela 

entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não acarretem danos ambientais 

adicionais. 

MFC.5 -  A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais 

aprovados pela equipa de acompanhamento ambiental. 

MFC.6 -  A implantação de estruturas deverá cumprir com o estabelecido no Título de Utilização de 

Recursos Hídricos, emitido nos termos e condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, 

de 29 de dezembro) e no Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio), no caso de ocupação do Domínio Hídrico. 

MFC.78 - Limitar a remoção de vegetação às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos 

e preservar o maior número de árvores e arbustos. 

MFC.80 - Efetuar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as 

operações nos terrenos intervencionados e de outras áreas que tenham sido afetadas pela 

obra (que não para instalação dos painéis). Desta forma, previne-se a erosão e a sua 

infestação por espécies indesejadas (exóticas e infestantes). 
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MFC.81 -  Logo após a implantação dos painéis deverá proceder-se a uma sementeira de espécies 

herbáceas em toda a área intervencionada. Esta ação será determinante na preservação do 

solo, evitando a sua erosão e o seu arrastamento para os cursos de água com consequentes 

impactes negativos determinados por assoreamento e homogeneização de habitats. 

2.3.2 Fase de exploração 

14) Avaliar as funções de retenção e proteção do coberto e camada vegetal na fase de exploração, em 

relação à situação de referência, fazendo uso, entre outras metodologias, da equação universal de 

perda dos solos. 

 METODOLOGIA E DADOS DE BASE - EQUAÇÃO UNIVERSAL DA PERDA DE SOLOS (USLE) 

A USLE é o modelo de regressão mais utilizada para prever a erosão hídrica superficial. Foi 

desenvolvida a partir de estudos experimentais efetuados em regiões agrícolas de 23 estados dos 

Estados Unidos da América. Não obstante, em Portugal, os resultados de perda de solo obtidos em 

talhões experimentais demonstraram que a utilização da USLE, na sua forma original, prevê a perda 

de solo por excesso (Tomás & Coutinho, 1993).  

A aplicação da equação foi efetuada através do cálculo automático em ambiente SIG (Sistema de 

Informação Geográfica). 

Apresenta-se a equação na sua forma original: 

A = R . K . LS . C . P 

Em que: 

 A – Erosão hídrica ou perda de solo, em t.ha-1.ano-1 

 R – Fator de erosividade da precipitação, em MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1 

 K – Fator de erodibilidade do solo, em t.ha-1.ha.MJ-1.h.mm-1 

 LS – Fator fisiográfico, adimensional (onde L é o fator de comprimento; e S o fator de declive) 

 C – Fator de técnica cultural, adimensional 

 P – Fator de prática de conservação, adimensional 
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 R – Fator de erosividade da precipitação, em MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1 

Dada a complexidade do cálculo do fator R, escolheu-se a equação empírica que relaciona o valor 

anual deste fator (em MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1) com a precipitação anual, P (mm. h-1), para Mértola-Vale 

Formoso (Tomás, 1992 in Cardoso, 1998): 

R = 0,0411 P 1,626 

A precipitação média anual no posto pluviométrico de Alcoutim (29M01) é igual a 519,2 mm. Assim, 

R = 0,0411 (519,2) 1,626 = 1068,996 MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1 

Foi gerada uma carta da área de estudo, com o valor de R extensível a toda a área. 

 K – Fator de erodibilidade do solo, em t.ha-1.ha.MJ-1.h.mm-1 

Os valores de K foram obtidos por consulta do documento “Directrizes para a aplicação da equação 

universal de perda de solos em SIG” (Pimenta, 1999), sendo determinados de acordo com a 

erodibilidade dos solos para as unidades pedológicas (vd. Quadro 1), tanto na situação de referência 

como na fase de exploração.  

Quadro 1 

Fator de erodibilidade dos solos para as unidades pedológicas na área de estudo (adaptado de 
Pimenta 1999) 

Solos Situação de referência Fase de exploração 

Ex 0,033 0,033 

Sb+Px 0,031 0,031 

Px+Px (f.d.) 0,026 0,026 

Através desta informação, produziu-se uma carta com a aplicação de diferentes valores de K, para as 

diferentes unidades pedológicas, identificadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 C – Fator de técnica cultural, adimensional 

Este fator traduz a influência das culturas ou da cobertura do solo no processo de erosão. Para efeitos 

de aplicação, toma valores entre 0 e 1, consoante o solo está completamente coberto ou 

completamente nu. No Quadros 2, apresenta-se a atribuição do fator C para as diferentes ocupações 

de solo, tanto na situação de referência como na fase de exploração. 
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Quadro 2 

Estimativa do fator C para a cobertura do solo na área de estudo (adaptado de Pimenta 1999) 

Ocupação do solo 
Situação 

de 
referência 

Fase de 
exploração 

Áreas artificializadas  

Edifício isolado 0,005 0,005 

Área urbana 0,01 0,01 

Vias de comunicação 0,01 0,01 

Infraestruturas/ Equipamentos gerais 0,01 0,01 

Caminhos  - 0,4 

Setores fotovoltaicos (com culturas de 
herbáceas) 

- 0,02 

Subestação - 0,01 

Áreas Agrícolas  

Olival 0,1 0,1 

Cultura de rosmaninho - 0,1 

Culturas de herbáceas - 0,02 

Áreas Florestais e Naturais  

Matos (esteval) 0,02 0,02 

Montado de azinheira 0,1 0,1 

Povoamentos de pinheiro manso  0,05 0,05 

Povoamento de pinheiro manso com azinheira  0,05 0,05 

Povoamento de pinheiro manso com sobreiro  0,05 0,05 

Corpos de água  

Vegetação ribeirinha  0,005 0,005 

Cursos de Água 0 0 

Albufeiras/ Charcos 0 0 

Produziu-se uma carta com a aplicação de diferentes valores de C, para as diferentes coberturas do 

solo, identificadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 P – Fator de prática de conservação, adimensional 

O fator de prática de conservação traduz o efeito das medidas de controlo da erosão, através da 

redução da velocidade de escoamento superficial. No caso do Estudo de Impacte Ambiental da Central 

Fotovoltaica de Alcoutim, não foram adotadas práticas de conservação do solo, pelo que se considerou 

o valor de 1. 

P = 1 

Foi gerada uma carta da área de estudo, com o valor de R extensível a toda a área. 
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 LS – Fator fisiográfico, adimensional 

A fisiografia do terreno influência a erosão hídrica, dado que a perda de solo aumenta com o 

comprimento e o declive das vertentes. Para o cálculo deste fator, tem-se que: 

m

e
L 










1322,


 

 

Em que: 

 e – Comprimento médio das encostas, em m 

 m – Factor dependente do declive, que varia com o ângulo  que a encosta faz com a 

horizontal 

Assim: 

 º  m = 0,5 

1,7ºº m = 0,4 

0,6º1,7º m = 0,3 

0,6º  m = 0,2 

Por sua vez, o fator de declive é dado por: 

9º para     50,08,16

9º para     03,08,10







senS

senS
 

Para a determinação do fisiográfico (LS), em ambiente SIG foi utlizada a informação vetorial 

topográfica com uma equidistância de 5 m para obter o modelo digital do terreno (MDT) com células 

de dimensão igual a 5 m. O MDT foi utilizado para calcular os valores de inclinação, direção do fluxo, 

acumulação de fluxo e comprimento do fluxo para cada célula das malhas. Estes parâmetros são 

necessários para obter os fatores fisiográficos.  

Foi utilizada a metodologia de cálculo do fator LS proposta por Mitasova et al. (2001), que assenta 

numa forma derivada da equação de Desmet and Govers (1996), uma vez que incorpora o impacto da 

convergência do escoamento e substitui o comprimento da encosta pela área contributiva (escoamento 

acumulado) (Mitasova et al. 2001). 

Este modelo caracteriza-se pela aplicação direta da seguinte equação no Raster Calculator do ArcGIS:  ��= 
� ��  � � � �  × � � �çã, , × �� �× , 7, 9 , × 1,4 
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De acordo com a equação este algoritmo permite calcular o fator LS através dos dados do fluxo 

acumulado, da resolução espacial do MDT e da inclinação do declive (Ѳ). 

Foi gerada uma carta da área de estudo, com a distribuição espacial do fator LS na área. 

 Classes de perda potencial anual de solo 

Após o cálculo da perda potencial do solo (A), os valores foram classificados em várias categorias, de 

acordo com o risco de erosão. Adotaram-se as classes de perda potencial anual de solo de Irvem et al. 

(2007) in Peta net al. (2010) (vd. Quadro 3). 

Quadro 3 

Classes de perda potencial anual de solo (adaptado de Irvem et al. (2007) in Peta et al. (2010) 

Perda potencial anual de solo (A) (t/ha) <5 5-12 12-50 50-100 100-200 >200 

Classes de perda potencial anual de solo Muito Baixo Baixo Moderado Grave Muito Grave 
Extremamente 

Grave 

 Modelação espacial da erosão hídrica do solo através da USLE em ambiente SIG 

Após obtenção das cartas para cada fator, foi aplicada diretamente o Raster Calculator e o Reclassify 

do ArcGIS, para determinar o mapa de erosão hídrica para a situação de referência e para a fase de 

exploração, de acordo com o modelo apresentado (vd. Figura 3): 

 

Figura 3 – Modelo de cálculo da equação USLE utilizado no ArcGIS 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados da aplicação da metodologia descrita no ponto anterior estão representados na Figura 4 

e nos Quadros 4 e 5, apresentando-se a modelação espacial da erosão hídrica do solo através da 

USLE, com uma qualidade de pormenor de 5 X 5 m, na situação de referência e na fase de exploração.  

Quadro 4 

Área (%) por classe de risco de erosão na situação de referência e na fase de exploração 

Classes de perda potencial anual de solo  

[t/ha] 

Área [%] por classe de risco de erosão 

Situação de referência Fase de exploração 

Muito Baixo < 5 52,3 49,1 

Baixo 5 - 12 25,7 23,1 

Moderado 12 - 50 20,3 25,3 

Grave 50 - 100 1,3 2 

Muito grave 100 - 200 0,2 0,4 

Extremamente grave > 200 0,1 0,1 

 

Quadro 5 

Média da perda de solo anual (t/ha) 

Descrição 
Dimensão 

da célula (m) 
Média da perda de 
solo anual (t/ha) 

Situação de referência 5 8,46 

Fase de exploração 5 10,91 

  Situação de Referência 

Na situação de referência (vd. Figura 4) a perda de solo média anual na área de estudo, estima-se em 

8,46 t/ha, situando-se na classe de perda potencial anual de solo de “Baixo”. Observa-se que as zonas 

de maior perda de solo situam-se nas encostas de maior declive. 

 Fase de Exploração 

Em termos de cobertura do solo, para determinação do fator C, considerou-se o seguinte cenário: 

 As mesas que suportam os painéis fotovoltaicos encontram-se fixas ao solo através de 

parafusos e sem recurso a betonagem (vd. resposta ao ponto 6); 

 O uso do solo sob os painéis fotovoltaicos será constituído por herbáceas (vd. volume 

autónomo relativo ao Projeto de Integração Paisagística); 
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Classes de perda anual de solo

(A) (t/ha)

0 - 5 (Muito baixo)

5 - 12 (Baixo)

12 - 50 (Moderado)

50 - 100 (Grave)

100 - 200 (Muito grave)

> 200 (Extremamente Grave)

Fase de exploraçãoFase de exploração

0 500 m
1/40 000

- Aditamento -

Muito Baixo < 5 52,3

Baixo 5 - 12 25,7

Moderado 12 - 50 20,3

Grave 50 - 100 1,3

Muito grave 100 - 200 0,2

Extremamente 
grave

> 200 0,1

Classes de perda anual de 

solo [t/ha]

% por classe de 

risco de erosão

Muito Baixo < 5 49,1

Baixo 5 - 12 23,1

Moderado 12 - 50 25,3

Grave 50 - 100 2

Muito grave 100 - 200 0,4

Extremamente 
grave

> 200 0,1

Classes de perda anual de 

solo [t/ha]

% por classe de 

risco de erosão
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Figura 4 - verso 
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 Considerou-se uma faixa de 1 m de plantação de rosmaninho, paralelamente às mesas 

que suportam os painéis fotovoltaicos (vd. volume autónomo relativo ao Projeto de 

Integração Paisagística); 

 Considerou-se que o restante uso do solo existente nas entrelinhas dos painéis 

fotovoltaicos será ocupado igualmente por herbáceas, numa faixa aproximada de 5m 

(vd. volume autónomo relativo ao Projeto de Integração Paisagística) 

Na fase de exploração (vd. Figura 4), a perda de solo média anual na área de estudo, estima-se em 

10,91 t/ha, situando-se na classe de perda potencial anual de solo de “Baixo”. Observa-se que as 

zonas de maior perda de solo situam-se nas encostas de maior declive. Há um ligeiro aumento na zona 

dos painéis e nos caminhos a construir.  

 CONCLUSÕES  

Observa-se, através dos resultados, que com a situação de Projeto na fase de exploração, a classe de 

perda potencial anual de solo mantém no nível “baixo”, constatando-se somente um acréscimo de 2,45 

t/ha de perda de solo na área de estudo. O fato do solo nas áreas intervencionadas ficar na sua 

maioria coberto com herbáceas e rosmaninho, bem como o fato de não haver alteração dos declives 

através de movimentações de terras, contribui para que a perda potencial de solo não aumente 

significativamente.  

2.4 FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS 

15) A destruição de 800 hectares de matos e florestas de pinheiro e montados (interrompidos pelo vale 

da Ribeira da Foupana) em solos praticamente esqueléticos, num dos locais de menor pluviosidade 

de Portugal, terá impactes que no EIA se consideram ser minimizados e que devem merecer um 

cuidado muito especial para garantir a reversibilidade da intervenção e a sua assimilação pelos 

diversos elementos socioeconómicos/culturais/ambientais da região, pelo que este aspeto deve ser 

reanalisado. 

Com a instalação da Central Fotovoltaica de Alcoutim serão destruídos 235 ha de matos, 55 ha de 

montado e 288 ha de povoamentos de pinheiro ou mistos, perfazendo um total de 578 ha. 

Durante a fase de exploração, os impactes relacionados com a destruição da vegetação (originados na 

fase de construção) continuarão a fazer-se sentir pois, para o bom funcionamento da Central 

Fotovoltaica, exige-se que periodicamente se proceda a ações de desmatação. 
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Cientes do efeito da destruição da vegetação sobre a perda de qualidade do solo, nomeadamente em 

regiões mediterrânicas com orografia declivosa, foram propostas como medidas de minimização do 

presente projeto: 

 Transporte de materiais e equipamento, na área de construção, efetuado por viaturas 

ligeiras e manualmente (diminuição da compactação do solo);  

 Fixação dos painéis sem recurso a ações de decapagem do solo (técnica do parafuso); 

 Na limpeza de toda a área de intervenção recorrer-se-á apenas a ações de 

desarborização e de desmatação. Esta atitude preservará o raizame e a camada 

superficial do solo, permitindo que as espécies de carácter perene regenerem rapidamente 

por rebentação de toiça. Para efetuar a limpeza das espécies herbáceas e arbustivas 

deverá recorrer-se a uma roçadora de matos. Esta operação deverá ser efetuada 

periodicamente, dependente do balanço entre o crescimento das espécies e a eficiência de 

funcionamento dos painéis solares, aconselhando-se a sua execução entre fevereiro e março. 

Com a adoção desta medida pretende-se incentivar a regeneração, diminuindo as ações de 

erosão, eólica e hídrica, nomeadamente as causadas por efeito de “splash” (chuva sobre 

solos mobilizados e desnudados) ou as resultantes de escorrência superficial (erosão 

laminar);  

 Incentivar, por sementeira a lanço, o estabelecimento de espécies herbáceas em toda a 

área intervencionada “ação determinante na preservação do solo, evitando a sua erosão e 

o seu arrastamento para os cursos de água com consequentes impactes negativos 

determinados por assoreamento e homogeneização de habitats”. Ação complementar à 

preservação do raizame das espécies perenes (herbáceas e arbustivas), que pretende 

reduzir o efeito de “splash” e de erosão laminar; 

 Proceder à construção de uma rede de drenagem (pequenas valas ao longo das curvas de 

nível), assim como de correção de erosão (pequenas estruturas em linhas de escorrência) por 

forma a atenuar o arrastamento do solo, nomeadamente em momento de grande 

pluviosidade. Pretende-se assim reduzir os processos de erosão hídrica por sulcos (erosão 

causada pela formação de numerosos canais aleatórios em campos inclinados e 

recentemente mobilizados), ou por barrancos (processo de erosão pelo qual a água se 

acumula e remove o solo até profundidades consideráveis); 
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 Implementar o projeto de produção de Lavandula stoechas (rosmaninho). Projetado para as 

entrelinhas dos painéis, promoverá a cobertura do solo, assumindo-se também como uma 

ação complementar na preservação do solo, contribuindo para reduzir o efeito de “splash” 

e de erosão laminar;    

 Para a execução de parte das medidas propostas, apresentou-se um Plano para o 

restabelecimento e recuperação paisagística na fase de exploração (vd. Anexo 7 - Projeto 

de Integração Paisagística), tendo-se ainda desenvolvido um plano de requalificação para 

a fase de desativação (vd. Anexo 4 - Projeto de Recuperação Paisagística para a Fase de 

Desativação). Sugeriu-se o uso de espécies autóctones, salvaguardando a sua proveniência 

e origem, exigindo-se que os propágulos (sementes ou estacas) provenham da região a 

intervencionar: 

 Árvores: Quercus rotundifolia (azinheira), Quercus suber (sobreiro), Olea europaea 

(oliveira), Pinus pinea (pinheiro-manso). Na fase de exploração estas espécies só 

devem ser propostas para locais onde não provoquem ensombramento dos painéis 

fotovoltaicos. 

 Arbustos: Rosmarinus officinalis (alecrim), Lavandula stoechas (rosmaninho), Arbutus 

unedo (medronheiro), Daphne gnidium (trovisco), Olea europaea var. sylvestris 

(zambujeiro) e Asparagus aphyllus (espargo); 

 Lianas: Smilax aspera (salsaparrilha) e Lonicera etrusca (madressilva). 

Para a preservação destas áreas em recuperação foi ainda sugerido o desenvolvimento de um conjunto 

de ações de manutenção, de modo a garantir a preservação do solo e criando as condições para um 

normal desenvolvimento das espécies pretendidas.  

Perante o cenário que se desenhou, preservação do solo e das suas qualidades, na fase de desativação 

sugere-se a implementação de um Plano de Recuperação Paisagística de cariz ambiental que pretende 

tornar reversíveis alguns dos impactes infringidos no decorrer das fases de construção e de exploração 

(vd. Anexo 4). 

Este plano terá uma essência similar ao Plano Orientador de Gestão (POG) proposto para o 

estabelecimento de povoamentos de Quercus spp., no âmbito das medidas compensatórias, ou seja, 

pretenderá requalificar os 578 (ha) afetados através do estabelecimento de um povoamento florestal 

misto.  
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16) Considera-se que os diversos "setores fotovoltaicos" devem implantar-se de acordo com uma matriz 

biofísica onde fatores como declives superiores a 30%, encostas a norte, linhas de água 

(identificadas nas Cartas Militares), erosão dos solos, se cruzassem com os principais habitats, 

obtendo-se assim as melhores zonas para implantação dos painéis, sem comprometer o equilíbrio dos 

sistemas ambientais em presença. Tendo em conta o mencionado nas pág. 29 e 30 do EIA 

relativamente aos "Condicionamentos à configuração da Central fotovoltaica" deve aprofundar-se 

este subcapítulo, mencionando de forma fundamentada como foi obtido o layout do projeto. Deve 

apresentar-se cartografia de projeto de forma a complementar esta análise. 

Os antecedentes do Projeto e os condicionamentos à configuração da Central Fotovoltaica encontram-se 

descritos na resposta ao ponto 4 do presente Relatório. 

Na reposta ao ponto 19 aprofunda-se as questões relacionadas com a definição do layout, 

nomeadamente em encostas viradas a norte com declives superiores a 25% 

17) Uma das medidas de mitigação previstas para a fase de construção (MFC.86) é a compensação pela 

requalificação de 69 hectares de montado nas áreas de povoamento florestais mistos não protegidos 

por Lei. Deve explicitar-se em que área será efetuada e como se garante a manutenção desta 

medida após a desativação do projeto. 

A implantação do Projeto implica uma perda de 55 (ha) de montado. Trata-se de uma formação 

florestal protegida legalmente, em que o corte e abate das principais espécies que a constituem 

(nomeadamente sobreiro e azinheira) se encontram regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 

25 de Maio e Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. 

Como medida compensatória da perda da referida área (55 ha) far-se-á uma plantação 

compensatória de montado, no interior da área da propriedade. A área a criar terá 69 ha, o que 

corresponde, aproximadamente, a uma compensação de 1,25 da área que será afetada (vd. Plano 

Orientador de Gestão (POG) para povoamento de Quercus spp., inserido no Anexo 5.3 do EIA).  

A área escolhida para a implantação do novo montado foi selecionada por forma a não comprometer 

o bom desenvolvimento do Projeto ou ser por este afetado.  

Foi estabelecido um Plano Orientador de Gestão (POG) para o povoamento de Quercus spp. a criar. 

Contemplaram-se as ações que deverão decorrer antecipadamente ao ato de plantação 

(descompactação do solo, limpeza, correções de drenagem e erosão), as referentes à plantação 

(época, espécies e características das plantas, compasso, modo de plantação) e as correspondentes às 

ações de condução do povoamento até aos 25-30 anos, idade em que se prevê a total recuperação do 

habitat, e que lhe conferirá um elevado valor de conservação e, simultaneamente, um importante valor 

económico, através da produção de cortiça, cada vez mais procurada no mercado.  
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Após a desativação do projeto, a continuidade desta nova mancha de habitat será garantida através 

da aplicação da Lei em vigor, que garante a sua proteção obrigando o proprietário à data à sua 

conservação. Para além desta garantia, o estabelecimento de normas de exploração (que em seguida 

se apresentam), garantirão o bom estado de conservação deste futuro montado. 

 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO MONTADO (ESPAÇO FLORESTAL/CONSERVAÇÃO DE 

HABITATS)  

Pretende-se com o modelo proposto, que a área de montado seja conduzida segundo uma vertente 

produtiva, preconizando-se neste sentido a sua rentabilidade, conseguindo-se em simultâneo a 

manutenção do habitat classificado 6310. 

Neste sentido, propõe-se um conjunto de ações para condução da área de montado estabelecida na 

propriedade. Estas ações pretendem incrementar a rentabilidade da propriedade e em simultâneo 

garantir a sua manutenção e preservação futura. De entre as diversas ações propostas referem-se as 

seguintes:  

 Ao longo do tempo, assim que detetados, deverão ser abatidos todos os exemplares de 

sobreiros e azinheiras que se encontrem decrépitos ou mortos. Estes indivíduos constituem um 

foco de pragas e doenças para os exemplares sãos podendo comprometer a sanidade do 

povoamento no geral;  

 Erradicação de invasoras. Assim que detetadas deverá proceder-se ao corte e arranque de 

todos os indivíduos pertencentes a espécies exóticas, com carácter invasor, que se possam 

vir a estabelecer;  

 Podas de formação. Deverá proceder-se ao corte de ramos nos exemplares de sobreiro e 

azinheira com o objetivo de conduzir estes exemplares, e em simultâneo minimizar a 

continuidade vertical entre estratos como medida de prevenção da ocorrência de incêndios 

florestais. De acordo com a legislação de proteção do montado de sobro e azinho, a 

realização de podas de formação, manutenção ou sanitárias carecem de autorização do 

ICNF. A realização de podas está limitada ao período de 1 de novembro a 31 de março e 

nos sobreiros já descortiçados, não pode ser feita nos 2 anos anteriores e posteriores ao 

descortiçamento. 

 Podas Fitossanitárias em exemplares adultos de sobreiro e azinheira. Com esta intervenção 

pretende-se apenas proceder à eliminação dos ramos secos e mortos (limpeza sanitária da 

copa, como medida também de controlo de pragas e/ou doenças). Tal como já referido, 

esta ação carece de autorização do ICNF;  
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 Sinalização com estacas da regeneração natural de exemplares juvenis de sobreiro e 

azinheira (ou de outras espécies que se pretendam preservar);  

 Tendo em conta a reduzida taxa de desenvolvimento do estrato arbustivo na região deverá 

proceder-se de 5 em 5 anos a ações de limpezas da vegetação espontânea recorrendo 

principalmente a meios mecânicos através de corta-matos (não recorrer ao uso de grade de 

discos). Em algumas zonas pode verificar-se a necessidade de recurso a meios manuais caso 

sejam zonas não acessíveis por meios mecânicos;  

 Ao longo do tempo, proceder a adensamentos com sobreiro e azinheira, nomeadamente em 

áreas de clareira e zonas com baixa densidade de regeneração natural destas espécies. 

 Instalação de culturas melhoradoras do solo ou realização de adubações de manutenção 

em alternância com as limpezas de vegetação. A instalação destas culturas ou o recurso a 

adubações tem como objetivo revitalizar o montado (quando apresentarem carências 

nutritivas e debilidade), e em simultâneo aumentar-lhe a capacidade de resistência a 

agentes patogénicos nocivos. Acrescenta-se ainda que a seleção da cultura melhoradora do 

solo pode ser realizada tendo em consideração a possibilidade de pastoreio destas áreas, 

promovendo a instalação de uma cultura biodiversa (rica em leguminosas) que possibilite 

alimento ao gado e em simultâneo melhore as condições do solo para revitalizar o montado. 

Caso seja efetivada a possibilidade de pastoreio por gado das áreas de montado, terá 

que ser sempre encarada na modalidade de pastoreio extensivo (baixo encabeçamento 

por hectare). O pastoreio, se for realizado com critério e cuidado, poderá ser uma forma 

de realizar o controlo de mato de forma menos onerosa. 

De um modo geral, a presença de pragas e doenças encontra-se relacionada com fatores climatéricos 

(longos períodos de seca ou de excesso de água), práticas culturais incorretas no que respeita a podas 

exageradas, gradagens consecutivas, adubações desadequadas, encabeçamentos instantâneos 

elevados, extração de cortiça, alturas de descortiçamento excessivas, entre outros, as quais vão 

debilitando o sistema radicular dos exemplares de sobreiro ou de azinheira, e ainda a permanência no 

terreno de exemplares debilitados ou mortos.  
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18) As peças desenhadas não têm por base uma escala adequada, o que não permite interpretar 

corretamente a implantação dos setores e avaliar a interferência em habitats de interesse 

conservacionista. Desta forma deve apresentar-se cartografia a escala de projeto onde seja possível 

avaliar estes impactes. 

No Anexo 2.5 do presente relatório apresenta-se a cartografia de Habitats à escala 1:5000 (vd. 

Desenho 5). 

19) Justificar a viabilidade do projeto nas encostas viradas a norte com declives superiores a 25%. 

Nas Figuras 5, 6 e 7, representa-se a análise da implantação da Central Fotovoltaica no terreno 

existente. 

Estas Figuras são retiradas do software de modelação em AutoCAD 3D que permite simular a 

implantação do parque solar (blocos azuis) sobre o terreno (linhas topográficas a castanho). A solução 

técnica prevê o acompanhamento da topologia do terreno evitando o recurso às movimentações de 

terra. 

 

Figura 5 – Modelação tridimensional da implantação dos painéis fotovoltaicos no terreno 
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Figura 6 – Modelação tridimensional da implantação dos painéis fotovoltaicos no terreno 

 

Figura 7 – Modelação tridimensional da implantação dos painéis fotovoltaicos no terreno 

Nas Figuras 8 e 9 procede-se a uma análise das estruturas fotovoltaicas nas pendentes voltadas a 

Norte. Da sua leitura depreende-se que as pendentes que estão voltadas a Norte não inviabilizam que 

os painéis continuem virados a Sul. 
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De realçar também que este software de simulação permite definir os sombreamentos mútuos entre as 

estruturas de painéis (blocos a magenta). Estes dados foram exportados para um outro software 

profissional de simulação (PVSYST) que incorpora os dados meteorológicos locais (radiação, 

temperatura, entre outros) para simular a produção de energia elétrica. Assim, os dados de 

sombreamentos e posição relativa das estruturas de painéis relativamente às suas coordenadas 

geográficas foram tidas em conta, no valor de produção, estando assim justificada a sua viabilidade. 

 

Figura 8 – Modelação tridimensional da implantação dos painéis fotovoltaicos nas vertentes viradas a 

norte 

 

Figura 9 – Modelação tridimensional da implantação dos painéis fotovoltaicos nas vertentes viradas a 

norte 

Norte 

Norte 
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20) Apresentar cortes longitudinais da implantação do projeto nas encostas a norte, nos locais com 

declives superiores a 25% e nos locais em que se verifica a presença de linhas de água. 

No Anexo 2.6 do presente Relatório apresentam-se exemplos de cortes longitudinais da implantação 

do Projeto nas encostas a norte, nos locais com declives superiores a 25% e nos locais em que se 

verifica a presença de linhas de água (vd. Desenho 6). 

21) Demonstrar que a plantação de rosmaninho pode garantir um combate eficiente à erosão dos solos, 

tal como mencionado no EIA. 

A plantação de rosmaninho por si só não garante um combate eficiente à erosão dos solos, surgindo sim 

como uma atitude complementar das diferentes ações preconizadas (vd. resposta aos pontos 14 e 15). 

A plantação encontra-se prevista para as áreas de entrelinhas dos painéis. A cobertura do solo 

promovida pela presença dos indivíduos plantados, gera uma ação complementar na preservação do 

solo, contribuindo para reduzir o efeito de “splash” e de erosão laminar. 

22) Mencionar qual a viabilidade de plantação de rosmaninho (produzido em viveiro) nos solos 

esqueléticos, mesmo considerando alguma terra de decapagem resultante da modelação de algumas 

áreas. 

A viabilidade do rosmaninho plantado será garantida: 

 Uso de plantas com proveniência e origem da região a intervencionar; 

 Plantas provenientes de propagação vegetativa, e com um ano de idade. Esta condição 

permite calendarizar a produção de plantas em condições adequadas para plantar na 

data prevista (período de enraizamento (em estufa), repicagem (estufa), e período de 

aclimatação em ambiente natural);  

 Preparação do terreno para plantação através de uma descompactação desenvolvida 

ao longo das curvas de nível. Esta deverá ser feita por intermédio de um escarificador 

ou “Chisel”, na área de entrelinhas, ao longo de uma faixa com um metro de largura, 

correspondendo ao local para onde os painéis solares vertem as águas. Nesta faixa 

serão abertas duas pequenas valas (apenas aplicável às áreas onde as mesas 

fotovoltaicas desenvolvem-se paralelamente às curvas de nível do terrno) que servirão 

para aumentar a permeabilidade do solo, promover a rega e ainda para efetuar o 

encaminhamento das águas de escorrência superficial; 
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 Plantação prevista para outubro, com as primeiras chuvas, nas áreas de cômoro 

resultantes da abertura das valas; 

 Plantação efetuada em cova, segundo módulo de plantação pé de galinha (1 x 1 m). 

Tratando-se de arbustos de pequena dimensão, e uma vez que se procedeu 

previamente a uma mobilização do terreno, devem abrir-se covas com uma dimensão 

pouco superior à dimensão do torrão 0,20 × 0,20 × 0,20 m. As covas serão abertas no 

local identificado para plantação, de acordo com o respetivo plano de plantação, e 

serão preenchidas com terra viva (caso se necessite) devidamente fertilizada. Depois 

das covas preenchidas com terra fertilizada e devidamente compactada abrem-se 

pequenas covas de plantação, à medida do torrão. No ato de plantação propriamente 

dita, deve haver o cuidado de deixar a parte superior do torrão à superfície do 

terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. De seguida, procede-se ao 

enchimento das covas com terra, fazendo uma ligeira pressão para a aderência seja a 

melhor possível. Após a plantação deve-se proceder a rega, para maior compactação 

e aderência da terra à raiz da planta. Deve evitar-se a acumulação de grandes 

quantidades de plantas nos locais de plantação, devendo ser feito o transporte para o 

local de plantação apenas do número necessário para um dia de trabalho. Caso se 

verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio dia, as sobrantes 

deverão ser colocadas em locais abrigados e regando-as. Deve ser feito um 

acompanhamento da viabilidade dos indivíduos plantados, retanchando os indivíduos 

mortos. Caso se verifique que uma determinada área não apresenta condições para o 

sucesso desta plantação, sugere-se o seu abandono.    

23) Mencionar como se compatibiliza a produção de rosmaninho com a limpeza periódica dos painéis. 

A limpeza periódica dos painéis solares será assegurada por um trator dotado de um braço 

telescópico. Este deslocar-se-á pela restante área disponível no espaço existente entre as entrelinhas 

geradas pelos painéis (faixa com aproximadamente 5 metros de largura) onde apenas existirão 

espécies herbáceas ou a regeneração dos matos que foram cortados. Chama-se ainda a atenção que a 

disposição do rosmaninho ao longo da faixa para onde os painéis solares vertem as águas, foi 

propositada, prevendo-se que em períodos de pluviosidade as águas escorram e promovam uma rega.  
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2.5 PAISAGEM 

24) Apresentar cartografia com a representação gráfica dos elementos do Projeto sobre o ortofotomapa, 

em idêntica representação ao apresentado na Carta "Localização e enquadramento administrativo 

do Projeto", com os sectores fotovoltaicos representados sem hatch. 

No Anexo 2.7 do presente relatório apresenta-se a representação gráfica dos elementos do Projeto 

sobre o ortofotomapa à escala 1:5000 (vd. Desenho 7). 

25) Apresentar cartografia da Carta Militar em relevo com a sobreposição de todas as componentes 

Projeto e com os sectores fotovoltaicos representados sem hatch. 

No Anexo 2.8 do presente relatório apresenta-se cartografia da Carta Militar em relevo com a 

sobreposição de todas as componentes Projeto e com os sectores fotovoltaicos representados sem 

“hatch”, à escala 1:25 000 (vd. Desenho 8). 

26) Apresentar a bacia visual a partir da povoação de Martim Longo. 

No Anexo 2.9 do presente relatório apresenta-se a bacia visual a partir da povoação de Martim 

Longo à escala 1:25 000 (vd. Desenho 9). 

27) Apresentar simulações visuais, sobre fotografia real, a partir de pelo menos 3 

povoações/localidades, com vista para a Central, em função da distância, tal como estabelecido no 

Quadro 7.16 (Pág. 322 do EIA) e que as mesmas sejam representativas de várias significância do 

impacte visual: Pouco significativo, Significativo e eventualmente Muito Significativo. 

No Anexo 5 do presente relatório apresentam-se simulações visuais, sobre fotografia real, a partir das 

povoações de Santa Justa, Alcaria Alta e Martim Longo. 

28) A recuperação paisagística das áreas perturbadas e a integração paisagística das diferentes 

componentes do projeto, não deve reduzir-se a um conjunto de orientações escritas, sob a forma de 

um "Plano de Recuperação e integração Paisagística" sem que as mesmas tenham representação 

espacial/geográfica em cartografia com detalhe adequado. Dada a fase em que o Projeto se 

apresenta, esta abordagem deve fazer-se ao mesmo nível. Nestes termos, deve ser apresentado um 

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística, que contemple não só todas as áreas perturbadas 

pela fase de obra como a integração das diversas estruturas associadas ao Projeto. Sendo um 

documento técnico, o mesmo deve apresentar-se como: 

Documento autónomo (embora possa constar de um anexo). 
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Peças desenhadas - cartografia com todas as áreas a recuperar e com todas as áreas que sejam 

consideradas adequadas para a integração das estruturas, Plantas de Sementeiras, Plantas de 

Plantação, Pormenores e outras peças pertinentes, à escala de projeto. 

Peças escritas - Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Medições, Cronograma. 

Compatibilização com o Plano Orientador de Gestão (POG) para povoamento de Quercus spp. 

Documento autónomo para a Fase de Exploração: Programa de Manutenção e Cronograma. 

A integração das diversas componentes da Central Fotovoltaica deve refletir a avaliação de 

impactes realizada no EIA, identificando e localizando as situações de maior exposição, em 

particular às povoações próximas, propondo para estas soluções adequadas. Neste quadro, devem 

ser consideradas as bacias visuais das povoações, assim como o sistema de vistas existente (Cerro do 

Castelo de Santa Justa, Cova dos Mouros 

O Projeto de Recuperação e Integração Paisagística é apresentado no Anexo 7 do presente Relatório. 

2.6 PATRIMÓNIO 

29) Apresentar, separadamente, em cartografia, a informação relativa às condições de visibilidade do 

solo durante a prospeção arqueológica e a informação relativa à implantação das ocorrências 

patrimoniais, as quais constam do Desenho 13. Apesar deste Desenho se encontrar à escala 1:25 

000, caso se torne necessário para melhor leitura destes elementos, deve esta informação ser 

apresentada a escala de projeto. 

No Anexo 2.10 do presente relatório apresenta-se a carta de condições de visibilidade do solo (vd. 

Desenho 10) e a carta com a implantação das ocorrências patrimoniais (vd. Desenho 11), ambas à 

escala 1:25 000. 

No Anexo 7 constante do volume dos Anexos do EIA, apresenta-se a localização das ocorrências 

patrimoniais sobre ortofotomapa à escala 1:5 000. 

30) Remeter o documento comprovativo da entrega à tutela do Relatório Final de Trabalhos 

Arqueológicos, nos termos Decreto-Lei n.9 164/2014 de 4 de novembro, que publica o 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 

Apresenta-se no Anexo 6 do presente relatório, cópia do comprovativo de entrega à tutela do 

Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos. 
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31) Uma vez que o projeto é apresentado em fase de Projeto de Execução considera-se que as medidas 

preconizadas no EIA para a fase de construção paras as ocorrências patrimoniais que serão afetadas 

diretamente, MFC.88, (Aldeia dos Mouros, n.º 11; Morgado 1, n.º 15; Ruínas das ferrarias, n.º 17) 

que consistem em ações de diagnóstico com o objetivo de delimitar, caracterizar e avaliar as 

mesmas, e em função dos resultados obtidos adotar as adequadas medidas, devem ser concretizadas 

nesta fase uma vez que podem resultar em alterações de layout do projeto. Desta forma deve 

apresentar-se a concretização destas Medidas. 

No âmbito da execução do presente Relatório de Elementos Adicionais, o Promotor do Projeto solicitou 

à Comissão de Avaliação que a concretização das medidas preconizadas no EIA para a fase de 

construção paras as ocorrências patrimoniais Aldeia dos Mouros, Morgado 1 e Ruínas das ferrarias, 

transitassem para uma fase posterior do processo de AIA (vd. Anexo 6). 

O referido pedido foi indeferido (vd. Anexo 6), todavia, atendendo às alegações do Promotor e ao 

prazo estabelecido no âmbito da conformidade do EIA, a Comissão de Avaliação pronunciou-se 

favoravelmente à realização das sondagens geofísicas na Aldeia dos Mouros e ao acompanhamento 

arqueológico nas Ruínas das Ferrarias durante o procedimento de AIA, condicionado à entrega dos 

resultados em tempo útil para integrarem a avaliação da CA e constarem do respetivo Parecer. 

Para este efeito apresenta-se no Anexo 6 do presente Relatório cópia dos comprovativos de submissão 

dos respetivos Pedidos de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, juntamente com os planos de 

trabalho, equipas técnicas e calendarização das atividades. 

  



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Elementos Adicionais 

Solara4 - Energias Renováveis, Lda.  

 

 

39 

T00215_5_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

3 RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico reformulado deverá ter em consideração os elementos adicionais ao EIA 

solicitados e, ainda, os seguintes aspetos: 

32) Indicar o período de realização do EIA. 

33) Referir horizonte e fases de projeto e calendarização estimada para cada fase. 

34) Indicar a localização dos estaleiros e do depósito temporário de terras. 

35) Indicar os fluxos rodoviários previstos e o número previsível de camiões a utilizar. 

36) Efetuar uma breve caracterização da situação de referência. 

37) Apresentar cartografia georreferenciada, que permita melhor percecionar além das componentes do 

projeto e da ligação à rede elétrica nacional, o estaleiro e os acessos a construir e a utilizar. 

38) O novo RNT deverá ter uma data atualizada. 

O Resumo Não Técnico foi alterado em conformidade com o solicitado, sendo apresentada nova edição 

em volume autónomo. 

 

 

Carcavelos, 27 de julho de 2015 

 

Margarida Fonseca       Nuno Ferreira Matos 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
OFÍCIO DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 
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ANEXO 2 
PEÇAS DESENHADAS 
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ANEXO 2.1 
ACESSOS 
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ANEXO 2.7 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ELEMENTOS DO PROJETO SOBRE O 

ORTOFOTOMAPA À ESCALA 1:5000 
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 ortofotomapa à escala 1:5000
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ANEXO 3 
REVISÃO DO CAPÍTULO 5.3.4 - GEOLOGIA LOCAL, DO RELATÓRIO TÉCNICO 

DO EIA 
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5.3.4 Geologia local 

Como referido anteriormente as rochas aflorantes são constituídas essencialmente por sedimentos 

turbidíticos, que incluem grauvaques, siltitos, pelitos e intercalações de conglomerados. Os grauvaques 

apresentam vestígios de deformação/metamorfização, considerando-se por isso que estamos na 

presença de metagrauvaques. 

A fracturação e diaclasamento do substrato rochoso tem contribuído para acentuar os processos de 

alteração das rochas, em muitos casos observáveis no topo dos taludes dos caminhos que atravessam a 

área de estudo e também nas áreas florestadas ou de matos.  

A alteração superficial é devida quer aos processos de evolução geomorfológica da superfície por 

ação dos agentes erosivos como a água e a variação da temperatura, quer à intervenção humana, 

traduzida esta última pela preparação dos terrenos para plantação de espécies florestais ou para 

operações de limpeza de matos sendo visíveis os fragmentos de rocha mobilizada, como se observa nas 

fotografias seguintes. 

  

Fotografias 5.1 e 5.2 – Sector norte da área de estudo a cerca de 1 km a sul de Santa Justa. 

Fragmentos rochosos (metagrauvaques) de dimensão heterogénea resultantes da limpeza de terrenos 

(Local de amostragem A) 

Nos caminhos observam-se com frequência afloramentos de rocha menos alterada, sendo visíveis a 

densa rede de fracturação e diaclasamento, de que também se ilustra com algumas fotografias obtidas 

localmente.  



 Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Elementos Adicionais 

Solara4 - Energias Renováveis, Lda. 

 

 

T00215_5_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

  

Fotografias 5.3 e 5.4 – Caminho no sector norte da área de estudo a cerca de 1 km a sul de Santa 

Justa. À direita observa-se o pormenor do afloramento rochoso (metagrauvaques) no caminho e a 

densa rede de diaclasamento com direcções próximas de N-S (principal), N20ºE; N70ºE, com 

espaçamentos centimétricos e decamétricos (Local de amostragem A) 

  

Fotografias 5.5 e 5.6 – Caminho junto ao limite do sector norte da área de estudo a cerca de 600 m a 

sudoeste de Santa Justa. À direita observa-se o pormenor das pequenas bancadas rochosas alteradas 

à superfície (metagrauvaques). As direcções da fracturação são próximas de NE-SW (N50ºE) e NW-

SE, subvertical, com espessuras decamétricas (Local de amostragem B) 

Nas vertentes escarpadas da ribeira da Foupana os afloramentos de rocha mais bem conservada 

mostram as bancadas rochosas e também a fracturação/diaclasamento do substrato rochoso.  
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Fotografias 5.7 e 5.8 – Afloramentos rochosos (metagrauvaques) nas margens da ribeira da Foupana 

(a cerca de 250m a jusante da passagem a vau entre o Cerro do Serrão e o Cerro das Várzeas - Local 

de amostragem C) 

  

Fotografias 5.9 e 5.10 – Afloramentos rochosos (metagrauvaques) nas margens da ribeira da Foupana 

(à esquerda afloramento na margem esquerda observando-se alternâncias de bancadas decamétricas 

com queda de fragmentos/blocos e acumulação na base. À direita afloramentos rochosos no leito do 

barranco afluente da margem direita da ribeira da Foupana no local da referida passagem a vau - 

Local de amostragem E) 
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Fotografias 5.11 e 5.12 – Ravinamento em depósito de vertente (fragmentos angulosos de 

metagrauvaques e xistos argilosos, em matriz argilosa) na margem esquerda da ribeira da 

Foupana, a norte de Cerro das Várzeas (Local de amostragem D) 

  

Fotografias 5.13 e 5.14 – Afloramento rochoso (xistos) no talude de caminho no sector poente do 

Parque, na vertente da margem direita da ribeira da Foupana, a oeste de Cerro das Várzeas. 

Observam-se fragmentos xistentos de alteração das camadas finamente estratificadas com espessuras 

centimétricas. A fracturação apresenta duas direções principais (N40ºE e N70ºE, praticamente vertical 

com inclinação de 80º para SE (Local de amostragem F) 
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Fotografias 5.15 e 5.16 – Afloramento rochoso (metagrauvaques) em caminho no sector central do 

Parque, no sítio de Morgado, sendo visível pequena alteração à superfície. A estratificação está 

representada por pequenas camadas centimétricas, inclinando cerca de 20º para leste. A fracturação e 

diaclasamento apresentam duas direções principais (N-S e N25ºW) - (Local de amostragem G) 

  

Fotografias 5.17 e 5.18 – Afloramentos rochosos no leito e vertentes do barranco de Provenhas, no 

sector central do Parque (metagrauvaques). À esquerda vista para jusante e à direita vista para 

montante. A estratificação é centimétrica a decamétrica e as camadas inclinam cerca de 20º para leste 

(Local de amostragem H) 
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Fotografias 5.19 e 5.20 – Caminho na área do Parque a cerca de 200 m do entroncamento da 

estrada de ligação Ferrarias-Vaqueiros. À esquerda afloramento rochoso no caminho 

(metagrauvaques), com alinhamento de fratura de direção W-E e N50ºW, e inclinação sub-vertical. À 

direita o talude do caminho observando-se alternância de estratificação centimétrica a decamétrica, 

muito fraturada e alterada (Local de amostragem I) 

  

Fotografias 5.21 e 5.22 – Local previsto para a subestação (em 1º plano). À direita a camada 

superficial muito alterada (metagrauvaques), passando a medianamente alterada a cerca de 10 cm 

de profundidade (Local de amostragem J) 
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Fotografias 5.23 e 5.24 – Área de estudo da Linha Elétrica no caminho junto ao entroncamento com a 

EM 506 de acesso a Vaqueiros, cerca do km 9+800. Observam-se afloramentos rochosos no caminho 

(metagrauvaques), com alinhamento de fracturação e diaclasamento de direção E30ºS. À direita 

fragmentos da camada de alteração superficial mobilizada por ações de limpeza do povoamento de 

pinheiros (Local de amostragem K) 

  

Fotografias 5.25 e 5.26 – Afloramento rochoso (metagrauvaques) em caminho no limite sul do Parque, 

próximo do entroncamento com a EM 505 de ligação entre Montinho da Revelada e Malfrades, cerca 

do km 19+100. À esquerda talude do caminho com fracturação de direções N45ºW com inclinação 65º 

para N e N45ºE com inclinações vertical. Observa-se alternância de material alterado e fragmentado 

(à direita) com pequenos blocos medianamente conservados (à esquerda) - (Local de amostragem L) 



 Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Elementos Adicionais 

Solara4 - Energias Renováveis, Lda. 

 

 

T00215_5_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

  

Fotografias 5.27 e 5.28 – Caminho no sector sul da área do Parque a cerca de 1,2 km a NW de 

Malfrades, do lado poente do barranco da Rebolada. Observa-se no talude estratificação 

decamétrica, apresentando-se a rocha bem conservada (metagrauvaques). À direita observa-se um 

plano de fracturação perpendicular à estrada, com direção W10ºS, inclinando cerca de 80º para N, 

apresentando-se a rocha bem conservada (Local de amostragem M) 

A escavabilidade dos terrenos depende essencialmente do grau de fracturação e de alteração que 

apresentam. No maciço rochoso da área de estudo, admite-se que a alteração da camada superficial 

do substrato grauvacóide e xistento, embora muito pequena, possa facilitar as escavações para a 

construção das fundações e infraestruturas da subestação da Central Fotovoltaica com meios mecânicos. 

No entanto, na dependência da espessura da camada de alteração da rocha, poderá ser necessário 

recorrer ao eventual uso de explosivos para o desmonte pontual de rocha do maciço, o que apenas 

poderá ser confirmado com a realização das escavações. 
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ANEXO 4 
PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 
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Plano de Recuperação Paisagística para a Fase de Desativação 

Deverá considerar os seguintes aspetos: 

 AÇÕES A DESENVOLVER 

 Antecipadamente ao ato de plantação deverá proceder-se: 

 Descompactação do solo; 

 Limpeza; 

 Correções de drenagem e erosão.  

 Plantação: 

 Época; 

 Espécies e características das plantas; 

 Compasso; 

 Modo de plantação; 

 Ações de condução do povoamento ao longo do tempo. 

A constituição de um montado terá como fase prévia o povoamento florestal misto através da 

consociação das espécies Quercus rotundifólia ou Q. suber (sobreiro) e Pinus pinea (pinheiro-manso), e 

terá como finalidade a recuperação de um habitat com elevado valor de conservação e ao mesmo 

tempo criar uma área considerável para produção de uma matéria-prima, cada vez mais procurada no 

mercado. 

 ESTABELECIMENTO DE UM MONTADO  

 Enquadramento 

Dada a reduzida taxa de sucesso que se verificou no passado, a eleição das espécies no 

processo de recolonização deve obedecer a critérios que lhes favorecerá o 

desenvolvimento. Usar Q. suber apenas nas áreas de sopé das encostas viradas a norte 

(solos mais húmidos e profundos), e recorrer a Q. rotundifólia para a restante área. Deve 

ainda ser tido em conta a sua proveniência e origem, exigindo-se que os propágulos 

(sementes ou plantas) provenham da região a intervencionar. 
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 Ações a desenvolver 

Para o estabelecimento de um montado sobre áreas fortemente modificadas por usos 

antecedentes, nomeadamente nas áreas onde foi implantado o Projeto da Central 

Fotovoltaica de Alcoutim, deverá adotar-se o conjunto de ações no decorrer da fase de 

desativação. 

 Preparação do solo 

O terreno deverá ser preparado para que decorra a sua requalificação. Estes trabalhos 

deverão ser feitos na Primavera e Verão, de modo que as plantações possam ser 

efetuadas durante o Outono, logo no início das primeiras chuvas.  

 Inicialmente, o terreno deverá ser limpo de todos os materiais estranhos.  

 Num passo seguinte, se necessário, a área deverá ser alvo de uma mobilização 

profunda (profundidade de um metro), por escarificação ao longo da linha de 

plantação (segundo curvas de nível), para descompactação do solo. 

 Plano de plantação 

Para que se tenha sucesso nos povoamentos que se pretendem estabelecer, deverá ser 

feito: 

 Num passo inicial, proceder à caracterização das condições edafoclimáticas da área 

onde se pretende intervir; 

 Num segundo passo, tendo em conta o mapeamento das características edafoclimáticas, 

proceder à elaboração do Plano de plantação. Neste Plano, as espécies deverão ser 

dispostas no terreno respeitando as suas características ecofisiológicas, adequando a 

espécie às condições de habitabilidade existentes. Para além dos critérios já 

mencionados, deverá ainda ter-se em conta a ausência de dominância apical na fase 

juvenil das espécies alvo (azinheira e sobreiro). 

Tratando-se de espécies não pioneiras, no presente Plano de Recuperação Paisagística, 

entendeu-se por bem o recurso ao estabelecimento de povoamentos florestais mistos. Este 

tipo de consociação permite fazer o encaminhamento das espécies Quercus rotundifolia e 

Quercus suber no decorrer da sua fase inicial.  
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Os povoamentos serão concebidos pela consociação da espécie Pinus pinea com Quercus 

rotundifólia ou com Quercus suber, dependendo das condições edafoclimáticas já 

mencionadas, usando um compasso de plantação de (4 X 1,5 m), que se traduzirá no uso 

de 1 670 árvores/ha. Com esta opção pretende-se requalificar a médio prazo as áreas 

desqualificadas pela implantação da Central fotovoltaica. 

 Plantação 

Com o solo preparado, o passo seguinte consiste na implantação do Plano de plantação. 

Esta operação deve iniciar-se no mês de Outubro, logo após as primeiras chuvas (do ano 

em que se iniciou a fase de desativação do Projeto), e estar concluída até finais de Março 

incluindo todos os retanches necessários.  

Tendo em conta que se pretende estabelecer unidades de montado de azinheira ou de 

sobreiro com o recurso inicial ao estabelecimento de povoamentos mistos a um compasso de 

plantação de (4 X 1,5 m), deve-se: 

 Com o solo já preparado, proceder à marcação correta dos locais de plantação das 

árvores, de acordo com o Plano de plantação sugerido. O local identificado para 

plantação deverá ficar sinalizado com uma estaca com pelo menos 0,60 m; 

 O material vegetal a usar deverá corresponder às espécies arbóreas sugeridas, Pinus 

pinea (pinheiro-manso), Quercus rotundifolia (azinheira) e Quercus suber (sobreiro). As 

plantas deverão ter uma proveniência adequada para a região e a sua produção terá 

que ter sido feita em contentor com volume superior a 300 cm³. As plantas não deverão 

apresentar uma altura superior a 0,25 cm e devem ter boa qualidade (sem lesões, 

provida de gomos, um único caule, bom sistema radicular, sem evidenciar sinais de 

dessecação ou presença de doença); 

 Tratando-se de árvores de pequena dimensão, e uma vez que se procedeu a uma 

mobilização do terreno previamente, devem abrir-se covas com uma dimensão pouco 

superior à dimensão do torrão 0,30 × 0,30 × 0,30 m. As covas serão abertas no local 

identificado para plantação, de acordo com o respetivo plano de plantação, e serão 

preenchidas com terra viva devidamente fertilizada; 

 Depois das covas preenchidas com terra fertilizada e devidamente compactada abrem-

se pequenas covas de plantação, à medida do torrão; 
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 No ato de plantação propriamente dita, deve haver o cuidado de deixar a parte 

superior do torrão à superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. 

De seguida procede-se ao enchimento das covas com terra, fazendo uma ligeira 

pressão para a aderência seja a melhor possível; 

 Após a plantação deve-se abrir uma pequena caldeira para a rega, que deverá fazer-

se de imediato, para maior compactação e aderência da terra à raiz da planta; 

 Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique, 

deverão aplicar-se tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura com papel, 

serapilheira ou qualquer outro material apropriado para evitar ferimentos; 

 Deve evitar-se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de 

plantação, devendo ser feito o transporte para o local de plantação apenas do número 

necessário para um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a 

totalidade no próprio dia, as sobrantes deverão ser colocadas em locais abrigados e 

regando-as. 

 Acompanhamento do povoamento ao longo do seu desenvolvimento 

 No decorrer dos dois primeiros anos, após plantação, deve ser feita uma monitorização 

no sentido de identificar possíveis mortalidades e proceder à sua retancha; 

 Nos dois primeiros anos também se assume particularmente importante as operações de 

limpeza da vegetação herbácea espontânea que se desenvolve na área de caldeira de 

rega da árvore para reduzir taxas de competição com as árvores; 

 Do segundo ano em diante deverá proceder-se de 2 em 2 anos ao corte das espécies 

arbustivas que entretanto se instalaram (controlo de combustível); 

 Entre o 7º e o 10º ano deve-se proceder à primeira poda de formação. Deverá ser 

dada prioridade à eliminação de forquilhas (caso existam), preservando o tronco 

vertical que aparenta maior vigor, seguida da eliminação dos ramos mais próximos do 

solo até 1/3 dos ramos vivos. Nas azinheiras e nos sobreiros, nos exemplares 

“amoitados” ou em “tufos”, deve-se selecionar a vara ou ramo que irá constituir o fuste, 

seguida da eliminação dos ramos mais próximos do solo até 1/3 dos ramos vivos; 

 Entre o 10º e 16º ano deverá proceder-se ao primeiro desbaste. Reduzir a densidade 

em 30%, retirando apenas indivíduos da espécie Pinus pinea (pinheiro-manso); 
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 Entre 16º e 19º ano, proceder ao segundo desbaste, retirando prioritariamente os 

pinheiros-mansos e alguma azinheira ou sobreiro que se apresente defeituoso ou 

doente; 

 Após o segundo desbaste, proceder à segunda poda de formação. Nesta operação, já 

em indivíduos com alturas superiores a 3 metros, deverão ser corrigidas quaisquer 

anomalias e acabar-se-á de limpar o fuste até à altura de, no mínimo, 3 metros. 
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ANEXO 5 
SIMULAÇÕES VISUAIS 
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SANTA JUSTA (IMPACTE VISUAL MUITO SIGNIFICATIVO) 

 

ALCARIA ALTA (IMPACTE VISUAL SIGNIFICATIVO) 

 

MALFRADES (IMPACTE VISUAL POUCO SIGNIFICATIVO) 
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Exma Sr.ª Eng.ª Dora Beja: 

Em relação ao ponto 31 do pedido de elementos adicionais do procedimento de AIA nº 2827 – 

Ce tral Fotovoltaica de Alcouti  vimos por esta forma por á vossa consideração os seguintes 

factos: 

No âmbito do EIA da Central Fotovoltaica de Alcoutim, ao nível do fator ambiental Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, foi efetuada uma prospeção arqueológica 

sistemática da área de estudo, permitindo deste modo a identificação dos espaços de maior 

sensibilidade patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e 

delimitação de zonas que pudessem vir a ser objeto de propostas de proteção e/ou de medidas 

de intervenção específicas. 

Deste modo, na definição do layout do Projeto, para o sítio arqueológico da Aldeia dos Mouros 

(n.º 11) foi definido um perímetro de proteção de aproximadamente 2,1 ha, sobre o qual foram 

eliminadas e relocalizadas 61 mesas fotovoltaicas. De igual modo, para o sítio arqueológico de 

Morgado 1 (n.º 15), foi definido um perímetro de proteção de aproximadamente 0,3 ha, sobre 

o qual foram eliminadas e relocalizadas 24 mesas fotovoltaicas. Relativamente à ocorrência 

Ruínas da Ferrarias (n.º 17), uma vez que não se verificavam infraestruturas do Projeto que 

colidissem com o referido sítio, não foi estabelecido qualquer perímetro de proteção. 

Note-se ainda que as manchas de dispersão de vestígios, baseadas na observação da superfície 

do solo, já foram desenhadas com recurso a GPS em campo e à complementar observação da 

fotografia aérea e foram delimitadas por excesso, de forma a balizar alguns metros de segurança 

entre os efetivos vestígios visíveis e as infraestruturas projetadas. 

Conforme referido no EIA, salienta-se em Aldeia dos Mouros (11) foi possível proceder à 

relocalização e em Morgado 1 (15) à identificação dos vestígios, em ambos de forma fiável, 

devido a condições favoráveis de visibilidade do solo. 

Embora não existam quaisquer dados publicados relativos aos resultados das intervenções 

arqueológicas que ocorreram em Aldeia dos Mouros, a bibliografia refere que a primeira fase 

de ocupação abrangeria uma área muito superior à dos edifícios ainda conservados e datados 

da segunda fase. Esta conclusão terá decorrido da abertura de uma vala, mas não existem 

quaisquer detalhes sobre a mesma, a sua extensão e resultados. A delimitação da mancha teve 
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estes indícios em consideração e igualmente a inclusão de espécimes arbóreos centenários, 

associados à ocupação deste arqueossítio. 

Em contrapartida, a densidade da vegetação existente em Ruinas das Ferrarias (17) apenas 

permitiu identificar a estrutura pétrea, embora não fosse percetível a sua morfologia ou 

funcionalidade. Foi apenas através de informação cedida pela Dr.ª Alexandra Gradim que se 

tomou conhecimento da existência de telha digitada de cronologia islâmica neste local. 

Assim, a implantação desta estrutura é indicativa, não sendo possível determinar com precisão 

se existirão outros vestígios neste pequeno topo de cabeço. Salvaguarda-se no entanto que, a 

topografia do terreno, que consiste num pequeno topo de cabeço, rodeado por declives 

acentuados, a priori não é compatível com a implantação de um sítio de significativamente 

maiores dimensões. 

Não obstante este cenário, no âmbito do EIA foram preconizadas as seguintes medidas de 

minimização: 

 Aldeia dos Mouros e Morgado 1 (a realizar em fase prévia à obra) - Realização de 

prospeção geofísica para a definição da estratigrafia e a deteção, identificação e 

mapeamento de estruturas arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá 

mapear o desenvolvimento estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a 

localização e número de painéis fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira 

proposta de projeto é suficiente para a preservação dos vestígios arqueológicos ou se 

serão necessárias outras adaptações da planta de projeto, de forma a evitar a destruição 

de contextos e estruturas conservados; 

 Ruinas das Ferrarias  (a realizar em fase prévia à obra) - Realização de desmatação com 

acompanhamento arqueológico, de forma a caracterizar e mapear os contornos da 

estrutura e potenciais vestígios arqueológicos de superfície associados a esta. 

No pedido de elementos adicionais emitido pela Comissão de Avaliação ao EIA foi solicitado que 

estas medidas fossem concretizadas já, e integrassem a resposta ao aditamento solicitado. 

Importa salientar que a concretização destas medidas na presente fase do processo de AIA 

implicam, inevitavelmente, uma alteração significativa no cronograma do licenciamento do 

Projeto, inviabilizando os timings” que se preveem para a emissão da DIA, com prejuízos que 

podem ser graves, para o Promotor. Salienta-se, igualmente, que a concretização destes 
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trabalhos nesta fase implicam custos elevados, sem que existam garantias da aprovação do 

Projeto. Mantendo-se a sua concretização de acordo com o proposto no EIA (fase anterior à 

obra), garantir-se-á à mesma a sua eficácia, uma vez que não haverá qualquer intervenção na 

área em questão antes da execução dos trabalhos propostos e da sua devida aprovação pela 

Tutela. Caso se venham a verificar conflitos entre o Projeto e as ocorrências, existirá a eliminação 

pontual dos painéis fotovoltaicos que possam colidir com os vestígios no subsolo. Reforça-se 

que estas alterações, mesmo que pontuais, serão sempre submetidas ao diagnóstico 

arqueológico necessário e submetidas à aprovação da Tutela. 

Face ao exposto, solicita-se que a concretização da medida 31, constante do pedido de 

elementos adicionais, possa transitar para uma fase posterior do processo. 

 

 

Pede Deferimento 

Respeitosamente 

 

 

Rui Dias Moreira 

(Gerente) 
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Fator Ambiental: Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

Plano de Trabalhos Arqueológicos Complementares ao EIA 

11 – Aldeia dos Mouros 

 

 

O presente documento consiste no Plano de Trabalhos Arqueológicos a realizar complementarmente ao 

fator ambiental Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico do Estudo de Impacte Ambiental da 

Central Fotovoltaica de Alcoutim 200 Mw, em fase de Projeto de Execução. 

A implementação do conjunto de trabalhos arqueológicos seguidamente enunciados, visa dar comprimento 

ao estabelecido em parecer da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental de 28 de maio de 

2015. 

O Ponto 31 do referido Parecer refere que “Uma vez que o projeto é apresentado em fase de projeto de 

Execução considera-se que as medidas preconizadas no EIA para a fase de construção para as ocorrências 

patrimoniais que serão afetadas diretamente, MFC.88, (Aldeia dos Mouros, nº 11; Morgado 1, nº 15; 

Ruinas das Ferrarias, nº 17) que consistem em ações de diagnóstico com o objetivo de delimitar, 

caracterizar e avaliar as mesmas, e em função dos resultados obtidos adotar as adequadas medidas, 

devem ser concretizadas nesta fase uma vez que podem resultar em alterações de layout do projeto. 

Desta forma deve apresentar-se a concretização destas Medidas.” 

 

As medidas relativas aos sítios arqueológicos citados definidas em EIA são as seguintes: 

o 11 – Aldeia dos Mouros - Fase prévia à obra - Realização de prospeção geofísica para a 

definição da estratigrafia e a deteção, identificação e mapeamento de estruturas 

arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá mapear o desenvolvimento 

estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a localização e número de painéis 

fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira proposta de projeto é suficiente para a 

preservação dos vestígios arqueológicos ou se serão necessárias outras adaptações da 

planta de projeto, de forma a evitar a destruição de contextos e estruturas conservados. 

Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra, sinalização 

enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de 
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forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta. Aos contextos 

arqueológicos encontram-se associados espécimenes arbóreos com alguns séculos de 

existência, cuja integridade é indispensável salvaguardar. Todos estes espécimenes 

deverão ser integrados na Carta de Condicionantes da Obra como parte integrante do 

arqueossítio e aplicadas as necessárias restrições para conservação dos mesmos in situ; 

o 15 – Morgado 1 - Fase prévia à obra - Realização de prospeção geofísica para a 

definição da estratigrafia e a deteção, identificação e mapeamento de estruturas 

arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá mapear o desenvolvimento 

estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a localização e número de painéis 

fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira proposta de projeto é suficiente para a 

preservação dos vestígios arqueológicos ou se serão necessárias outras adaptações da 

planta de projeto, de forma a evitar a destruição de contextos e estruturas conservados. 

Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra, sinalização 

enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de 

forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta; 

o 17 – Ruinas das Ferrarias - Fase prévia à obra - Realização de desmatação com 

acompanhamento arqueológico, de forma a caracterizar e mapear os contornos da 

estrutura e potenciais vestígios arqueológicos de superfície associados a esta (note-se 

que trabalhos de prospeção no local realizados pela Dr.ª Alexandra Gradim permitiram 

identificar telha digitada de cronologia islâmica). A desmatação, caracterização e 

mapeamento da estrutura e da efetiva área de dispersão de vestígios deverá determinar 

a proposta de medidas de minimização subsequentes. 

 

O presente plano de trabalhos incide especificamente sobre o sítio arqueológico Aldeia dos Mouros (CNS 

1223), número 11 do inventário do EIA e incide sobre uma área estimada de 20.635,75 m2, conforme 

delimitada como mancha de dispersão de vestígios na cartografia anexa, com base nos resultados da 

prospecção realizada em fase de EIA. 

 

Breve descrição do projeto 

 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim, localiza-se no distrito de Faro, concelho de Alcoutim, 

abrangendo áreas das freguesias Martim Longo e Vaqueiros. 

 

A propriedade onde irá ser implantada abrange uma área de cerca 1363 ha, mas apenas 

aproximadamente 579 ha é que irão ser ocupados com a implantação da Central. 

O acesso à Central será através da Estrada Municipal 506, que liga as localidades de Martim Longo a 

Vaqueiros. 
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O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim será composto, no seu essencial, pela implantação de 

módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes 

infraestruturas: 

o Instalação fotovoltaica; 

o Instalação elétrica de média tensão; 

o Subestação; 

o Posto de comando; 

o Caminhos e vedação. 

 

A central fotovoltaica será constituída por 2 393 700 painéis que serão agrupados em strings de 15 

painéis ligados em série, que na perspetiva global totalizarão 159 580 strings. Cada mesa será composta 

por 5 strings de painéis que por sua vez serão agrupados numa caixa concentradora, que totalizarão 31 

916 mesas e caixas concentradoras 

 

A Central contará com 101 postos de transformação com uma potência total unitária de 2000 kW cada, 

tendo a sua localização sido determinada com base nos estudos de avaliação de potencial fotovoltaico, 

posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais de cabos e consequentemente as perdas 

associadas. O conjunto de mesas ligadas a um posto de transformação constitui um setor fotovoltaico. 

Os postos de transformação serão ligados entre si, e interligados à subestação principal através de uma 

rede subterrânea de média tensão em 30 kV, constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. 

Relativamente aos equipamentos de toda a instalação elétrica da Central Fotovoltaica, refira-se que 

independentemente das suas especificações e características identificadas, quer no Projeto de Execução, 

quer no presente EIA, estes poderão ser objeto de alteração do fabricante, determinadas pelas condições 

de mercado e evolução da tecnologia.  

 

Na zona sudoeste da área de implantação da Central, estará situada a subestação e respetivo edifício de 

comando, onde serão instalados, designadamente, o posto de corte do tipo monobloco de 30 kV, os 

equipamentos de comando e controlo e as instalações elétricas auxiliares. 

A subestação compreenderá painéis 400 kV, 60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da Central à Rede de 

Transporte de Energia propriedade da REN, cujos transformadores de potência estarão localizados no 

parque exterior da aparelhagem, contígua ao edifício de comando, onde estão incluídos, os painéis de 

transformadores de 400/60 kV e de 60/30 kV e o painel de saída da linha de 400 kV, de ligação à 

subestação de Tavira, onde será construído um painel para a receção da energia, à tensão de serviço de 

400kV, interligada com a rede explorada pela REN – Redes Energéticas Nacionais, SA. 

 

A ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público desenvolve-se nos concelhos de 

Alcoutim (freguesia de Vaqueiros) e Tavira (freguesia de Cachopo), com uma extensão aproximada de 7,9 

km, terá o seu início na subestação da Central e ligará diretamente à subestação de Tavira. A área de 
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estudo da linha elétrica, com aproximadamente 374 ha, assenta num corredor de 400 m de largura, cujo 

limite norte coincide com a diretriz da linha elétrica Tavira - Puebla, a 400 kV, troço entre a Subestação de 

Tavira e a fronteira Espanhola. 

A abordagem do corredor de linha elétrica foi realizada ao nível da elaboração de um Estudo de Grandes 

Condicionantes. 

 

O plano de trabalhos inclui o cumprimento das medidas de minimização de impactes definidas pelo 

Parecer da Comissão de Avaliação (CA) emitida para o anterior Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 

(Maio de 2014), que conduziu à Desconformidade do mesmo. 

 

Enquadramento fisiográfico e histórico-arqueológico  

O território de estudo integra-se no Alto Algarve Oriental, nos contrafortes das serranias e é caracterizado 

pelo relevo acidentado e marcado pelos inúmeros vales serpentiformes encaixados e profundos das 

ribeiras e barrancos que desaguam no Guadiana a este. Salienta-se neste contexto a ribeira da Foupana, 

que atravessa a área de estudo. 

A ribeira da Foupana e respetivas linhas subsidiárias têm um papel pertinente para a estruturação do 

povoamento. A maior parte destes cursos de água têm variações sazonais de caudal muito significativas. 

Sendo praticamente impercetíveis em período estival. 

O clima e a ocupação natural do solo correspondem à típica região mediterrânica (Lopes, 2003, p. 18). 

Os solos xistosos delgados do maciço antigo carbónico e o grauvaque originaram uma terra arável pouco 

espessa e com fraca aptidão agrícola. 

Este território localiza-se no limite sul da faixa piritosa ibérica, assim se justificando a existência de 

inúmeros “chapéus de ferro”, ricos em cobre e outros minérios. Estas ocorrências são particularmente 

notórias a norte de Martim Longo, a este de Vaqueiros e nos vales das ribeiras da Foupana e Odeleite. 

Os recursos mineralógicos, a pastorícia e a caça representaram os principais atrativos para o 

estabelecimento de comunidades neste território desde a Pré-história.  

Assinala-se também a presença de vegetação espontânea genericamente confinada às margens das 

ribeiras, sendo representada por espécies como o loendro, a cana, o junco, a mariola ou o freixo. 

Registam-se algumas extensões de matos, com a presença de carrascos, rosmaninho, soagem ou 

orégãos.  

Regionalmente é de enorme importância o montado de azinho, para o pastoreio e a apicultura, mas 

também de extração de madeira e lenha.  

Esta composição vegetal corresponde a uma paisagem atual, que não será muito distinta da antiguidade. 

 

A pesquisa bibliográfica baseia-se nas bases nacionais e nos dados provenientes do Levantamento 

Arqueológico do Concelho de Alcoutim (Gradim, 1997) e do Levantamento da Carta Arqueológica do 

Cachopo (Maia, 2000). Esta centra-se igualmente em monografias e artigos resultantes de investigação, 
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revelando um importante significado histórico-arqueológico da região e indiciando o elevado potencial 

arqueológico da área de incidência do projeto. 

Estácio da Veiga recolheu na área de Vaqueiros, em local não especificado, um conjunto de objetos líticos 

pré-históricos, contendo machados de pedra polida e enxós. 

Os vestígios mais arcaicos identificados na região remontam à Pré-história Recente e consistem nas 

manifestações de arquitetura megalítica: tumulações em antas, tholoi e cistas. Estes monumentos 

encontram-se implantados preferencialmente em pontos muito destacados na paisagem e com grande 

visibilidade.  

Da ocupação do território durante o Neolítico há a destacar a Anta do Curral da Castelhana, localizada na 

fronteira com o concelho de Tavira. Trata-se de um monumento funerário bastante regular, com corredor, 

terá sido construído no período de transição do IV para o III milénio e tendo um período de reutilização 

durante o Calcolítico, corroborado pelos objetos identificados em escavação. Também se regista a anta de 

mesquita, monumento funerário piriforme, muito destruído (Marques, 1995, p. 287). 

Entre os contextos particularmente pertinentes para este período assinala-se a Tholos da Eira dos 

Palheiros, com cerca de 10 m2, composto por câmara circular escavada no solo e lajeada com grandes 

placas de xisto retangulares, coberta por falsa cúpula, delimitada por doze esteios de xisto e corredor com 

1,9 m de comprimento e constituído por seis esteios, sem acesso ao recinto. O acesso à câmara é 

delimitado por dois pilares verticais, de grauvaque em degrau. No interior da câmara apenas foram 

depositados dois enterramentos e respetivo espólio (Raposo, 2001, p. 155). 

Trabalhos de instalação de uma antena de telecomunicações para telemóveis, puseram em evidência a 

cista megalítica do Cerro de Malhão, situada cerca de 500 metros a sudoeste de Martim Longo. Trata-se 

de um monumento composto por caixa ou cista e lajeado exterior, desprovido de mamoa ou tumulus. 

Tratar-se-ia de uma sepultura individual ou reservada a um escasso número de indivíduos. O espólio 

indicia dois momentos distintos de utilização: o mais antigo do Neolítico Final, do qual provem um 

fragmento de placa de xisto; outro momento, já no Calcolítico, representado por uma ponta de seta. No 

entanto, os autores consideram a possibilidade de estes artefactos terem tido uma existência coeva 

(Cardoso e Gradim, 2011, p. 58-69). 

 

O povoamento Calcolítico e da Idade do Bronze Inicial caracteriza-se pela ocupação de cumeada, 

sobranceira a cursos de água e associada a pontos de passagem. O núcleo murado, composto por 

pequenos aglomerados com escassas cabanas, era o local a partir do qual se exploravam os recursos 

naturais, praticando a agricultura possível, tecelagem, metalurgia de cobre. Nestes povoados 

identificaram-se indícios de sistemas de trocas, pelo menos com o Baixo Alentejo. 

O Cerro do Castelo de Santa Justa (Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público) implanta-se sobre 

um imponente outeiro, destacado na paisagem, é um dos locais mais emblemáticos para o estudo das 

primeiras comunidades metalúrgicas do Algarve Oriental. É um povoado calcolítico do IIIº milénio a.C. 

cujo sistema defensivo sugere cinco fases de construção. 
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O forte sistema defensivo inclui nove torres (e possivelmente uma décima) e protege um conjunto de sete 

cabanas circulares, subcirculares e ovaladas. O acesso protegido terá sucedido a outro entretanto 

desativado. Assinala-se ainda a existência de diversas construções extramuros, entre elas, três das dez 

cabanas identificadas. 

O sistema defensivo de forma elítica evoluiu assim de um simples muro com uma entrada, para a inserção 

de duas das dez torres detetadas na muralha, até um complexo dispositivo defensivo na quinta fase, com 

uma segunda porta em cotovelo mais elaborada. Existem torres ocas e torres maciças, de dimensões 

variadas. 

Também se registam buracos de poste, estruturas de combustão e áreas de combustão não estruturadas. 

Entre o espólio, numeroso e diversificado, registam-se abundantes artefactos em pedra lascada (laminas, 

lamelas, furadores, pontas de seta), pedra polida (machados, enxós), pedra afeiçoada (percutores, 

moventes e dormentes), objetos de adorno pessoal (contas de colar em xisto), vestígios faunísticos, ídolos 

de cornos, artefactos em cobre e um amplo leque de cerâmicas utilitárias (pesos de tear, recipientes de 

formas abertas e formas fechadas, com destaque para um importante conjunto de vasos de suporte 

identificado no exterior da fortificação) (Gonçalves, Arruda e Catarino, 1982-1983, p. 75-76; Gonçalves, 

1989, p. 175-330; Gonçalves, 1997, p. 183-190). 

 

Da Idade do Ferro assinala-se que nas imediações da área de estudo surge a referência ao achado de uma 

inscrição de Martim Longo (CNS 5178). 

 

Durante o processo de romanização e a plena romanidade, as condições climáticas e a limitada qualidade 

dos solos tornam este território serrano pouco apelativo para a fixação de colonos, não permitindo uma 

profunda romanização das populações autóctones.  

Assim, a influência romana é sentido nas imediações dos cursos de água e vias de comunicação 

litoral/interior, sendo particularmente densa a rede de ocupação da faixa contígua ao rio Guadiana e seus 

afluentes, em rechãs propícias à prática de pequena agricultura, algumas das quais com ocupação 

prolongada para a antiguidade tardia e época islâmica (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 

De facto, o Guadiana representa a principal eixo de comunicação com o Mediterrâneo, desde a 

Antiguidade. 

No entanto, destes sítios partiam alguns trilhos para o interior serrano, com o principal intuito de ligação 

aos locais de aprovisionamento de minérios, que posteriormente escoaria por via fluvial (Dias e Teixeira, 

2006, p. 70-74). 

Antonino refere uma estrada que ligaria Baesuris a Myrtilis, passando pelo vale do Guadiana. Segundo 

Abel Viana outra via romana atravessaria a serra, vinda de Balsa, por Cachopo e Martim Longo, onde 

bifurcaria para Alcoutim e Mértola (Dias e Teixeira, 2006, p. 70-74). 

Uma calçada romana, integrada nos eixos viários de ligação entre Ossonoba (Faro) e Balsa (Tavira) a Pax 

Iulia (Beja) e Salacia (Alcácer do Sal), passaria neste território.  
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Corografias do séc. XIX, nomeadamente de Silva Lopes e informações de Pinho Real atestam a passagem 

da estrada de Tavira para Lisboa nesta região. 

Os investigadores não consideram a existência de uma via romana, pública ou militar, lajeada segundo a 

fórmula canónica, mas antes potenciais caminhos primitivos, de terra batida e veredas cortadas na rocha, 

utilizando como piso o solo de xisto, que dispensava qualquer revestimento (Maia, 2000, 21).  

Helena Catarino também registou um considerável número de caminhos antigos e assinalou topónimos 

viários, que, articulados com a rede de povoamento, parecem não só ter continuidade no período pós-

reconquista, como se mantido ativos até aos séculos XIX/XX, embora não passando de viae terrenae 

muito sinuosas e estreitas (Dias e Teixeira, 2006, p. 70-74). 

Foi identificada uma moeda de ouro do imperador Justiniano (séc. VI d.C.) em Alcaria Alta. Neste mesmo 

local foi instalada posteriormente uma fortificação islâmica, que controla um ponto de passagem de uma 

antiga via (Maia, 2000, p.18). 

No Algarve Oriental são particularmente abundantes os vestígios que revelam a grande densidade da 

ocupação romana, tardo-antiga/visigótica e islâmica. Destacam-se os povoados em altura relacionados 

com a exploração mineira, as uillae tardo-romanas que permanecem ocupadas nos períodos visigótico e 

muçulmano. 

A construção das fortalezas urbanas ou das rurais enquadra-se no processo da reconquista do Gharb, que 

instala uma insegurança generalizada (Catarino, 1997, 455), sendo exemplos o Castelo das Relíquias e o 

Castelo Velho de Alcoutim. Salienta-se igualmente a existência de edifícios religiosos com importantes 

elementos arquitetónico, como a igreja visigótica do Montinho das Laranjeiras e a mesquita do Castelo 

Velho de Alcoutim (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 

O Algarve no período islâmico foi densamente ocupado não só por grandes núcleos urbanos, mas por 

grande número de aldeias e pequenos lugares de cariz puramente rural, com considerável atividade 

económica (Catarino, 1983-1984, p. 195-196). 

As pequenas povoações de altura por vezes são de cronologia pouco precisa, entre a antiguidade e o 

período islâmico. Situadas no espaço de montanha, poderão corresponder a pequenas povoações 

familiares/comunitárias, cuja população se dedicaria a uma exploração mineira de escala local, à medida 

das suas necessidades, bem como ao pastoreio e pequena agricultura de subsistência. 

Os indícios mais evidentes destes sítios consistem em grandes quantidades de telhas e cerâmica de uso 

comum. As telhas de pastas grosseiras e com abundantes elementos não plásticos, caracterizam-se pela 

forma original, bastante decorada com bandas onduladas ou ziguezagueantes impressas no barro ainda 

mole, com auxílio do dedo ou estilete. Os bordos destas telhas são na maioria denticulados. 

Os grandes povoados do período islâmico, por vezes, correspondem a grandes alcarias e os dois castelos 

de época omíada Castelo das Relíquias e Castelo Velho de Alcoutim. 

Helena Catarino sugere uma revisão do conceito de crise da exploração mineira na península ibérica, entre 

os séculos III e V, baseada nos vestígios arqueológicos que indicam uma continuidade da atividade (a 

lucerna tardo-romana e o candil islâmico da Mina de Santo Estevão de Silves) e nas fontes escritas, como 

o autor Ibn Saíde (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 
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São escassos os dados relativos à primeira fase de ocupação islâmica. 

Os sítios rurais plenamente islamizados (datados entre os séc. X e XI d.C.) são bastante comuns. 

Registam-se nas imediações da área de estudo os achados de telhas decoradas e cerâmicas de uso 

comum e vidradas em locais como Martim Longo, Cerro do Castelo da Barrada, Casa do Ouro ou Achada 

do Ouro, Barreiros, Santa Justa, Finca Rodilha, Curral do Malhão, Rebolada, Vaqueiros, Ferrarias, Mesquita 

ou Esmoriz (Marques, 1995). 

São diversas as formas de implantação dos habitats, entre as cumeadas e esporões, encostas, havendo 

uma clara pretensão de domínio de vales férteis e/ou de acessos a linhas de água. 

Em plena área de estudo situa-se a Aldeia dos Mouros, as ruinas de aldeia islâmica excecionalmente bem 

preservada, com vestígio de duas ocupações: uma do século IX ao século XI/XII e outra do século XII aos 

séculos XIV/XV. Encontra-se implantada no alto de uma pequena colina encaixada e abrigada, 

desenvolvendo-se pela sua encosta sul, numa zona de xistos e solos desgastados. Destaca-se a 

proximidade da ribeira da Foupana e de outros pegos. Os habitantes terão praticado agricultura de 

sequeiro e existem ainda algumas oliveiras centenárias, pomares de amendoeiras e figueiras (Gamito, 

1994, p. P. 545-563). 

Salienta-se também a proximidade das minas das Ferrarias, que terão sido exploradas entre o calcolítico e 

o período medieval e posteriormente em épocas de maior valorização do cobre contido nos “chapéus de 

ferro”. 

O espólio recolhido à superfície conta com escassos fragmentos de cerâmica de vidrado melado, com 

decoração a manganês e outras mais incaracterísticas de coloração verde e castanho e cerâmicas de uso 

comum. Assinala-se a abundância de telhas decoradas com linhas digitadas e denticulado do bordo. Uma 

grande bilha de barro decorada junto ao gargalo, com pintura a engobe branco foi recolhida em 

escavação. 

A fase I de ocupação abrangeria uma área muito superior à atualmente visível.  

Em termos estruturais, para além das paredes verticais visíveis, destaca-se a existência de pavimentos 

empedrados, lareiras, fossos de drenagem de águas (Gamito, 1994, p. P. 545-563). 

 

Mesmo ao longo e após o processo de reconquista cristã (séc. XIII) admite-se uma relativa continuidade 

da rede de povoamento e dos principais eixos viários, no interior rural, que é pouco afetado pela 

instabilidade deste período. 

Os dados conhecidos para a aldeia de Martim Longo, sede de freguesia, estão contidos nos róis de 

besteiros dos anos de 1385/1422. Estes primeiros valores demográficos eram já significativos, quando 

comparados com as restantes localidades da região algarvia. 

O século XVI foi um período de grande prosperidade, chegando os seus habitantes a acorrer ao litoral 

algarvio aquando dos rebates dos Mouros. 

O “encrespado serrano, com os seus vales cavados e caminhos de pé posto… permitiu e protegeu um 

povoamento arcaico do qual sobreviveram algumas insólitas construções cilíndricas de alvenaria, com uma 

cobertura de palha ou retama” (Torres, 1997, p. 437).  
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Apresenta-se como teoria plausível o abandono das aldeias, alcarias serranas islâmicas, sobretudo após o 

decreto de expulsão de D. Manuel (1495) e a posterior atividade da Inquisição, levando à constituição de 

novas aldeias a curtas distâncias, simulando tratar-se de cristãos velhos a ocupar as terras abandonadas 

(Maia, 2000, p. 15).  

Parte muito significativa da população atual ainda se encontra dispersa por alguns dos montes ainda 

ocupados, como Amoreira. Ferrarias e Mesquita serão exemplos de um abandono mais antigo. 

Nestes montes desenvolvem-se, em moldes genericamente artesanais, atividades como o do linho e 

produtos alimentares (nomeadamente, o pão, o queijo, os enchidos). Na sua periferia existem espaços 

cercados, povoados por vegetação arbórea dispersa e pequenas hortas. São muito abundantes os muros 

de alvenaria de xisto de junta seca, que delimitam as propriedades. A pastorícia, atualmente resumida a 

alguns rebanhos de caprinos, a apicultura ou a extração de cortiça constituem as atividades económicas 

tradicionalmente complementares. 

Note-se que no “Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa” (1966), do anterior Sindicato Nacional dos 

Arquitetos foram identificados nesta área alguns exemplos de qualidade da arquitetura da Serra do 

Caldeirão (Freitas, 2002, p. 91). 

A preservação, proteção e valorização do património cultural local é aliada ao património natural e 

encontra-se patente em iniciativas como a cooperação entre a Câmara Municipal de Tavira e a Associação 

In Loco, no âmbito do Projeto Rural XXI. 

O PROT Algarve salienta a existência para o concelho de Tavira no geral, de um levantamento bastante 

rigoroso de estruturas em espaço rural e a importância deste programa e respetivos planos para a 

salvaguarda e reabilitação de edifícios e espaços (PROT Algarve, Anexo R, p. 9). 

Finalmente, o PDM de Tavira integra uma Carta Síntese do Património Cultural em Mundo Rural e 

contempla este manancial nos artigos 46º e 47º do respetivo Regulamento. 
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Enquadramento legal  

A equipa compromete-se ao cabal cumprimento da legislação em vigor, para execução de trabalhos 

arqueológicos: Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 

Novembro. 

A metodologia específica aplicada ao factor enquadra-se nas directrizes estabelecidas na Circular do ex-

Instituto Português de Arqueologia “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

 

Equipa técnica 

Os trabalhos de pesquisa documental e de campo a desenvolver no âmbito do fator Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico serão coordenados por Carla Alves Fernandes (arqueóloga). 

Os trabalhos de desmatação serão realizados por trabalhadores indiferenciados facultados pela Solara4 – 

Energias Renováveis, Lda., com o acompanhamento arqueológico presencial, sistemático e permanente da 

signatária. 
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Os trabalhos de prospecção geofísica são objecto de plano de trabalho individualizado em anexo, da 

responsabilidade de Luís Miguel Barros Gonçalves (Doutor em Ciências, na área de conhecimento da 

Geologia e especialidade de Geoarqueologia). 

Os trabalhos de topografia serão assegurados por João Cláudio Martins. 

A equipa destacada para a realização de trabalhos arqueológicos compromete-se ao cumprimento do 

Decreto-Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho. 

 

Logística  

Para além do equipamento específico aplicado à prospecção geofísica, e enumerado no plano de trabalho 

anexo, os trabalhos de campo serão apoiados por cartografia em formato papel (à escala 1:25.000) e em 

formato digital, implantada em GPS. 

A desmatação será efectuada com recurso a meios manuais e mecânicos exclusivamente de corte. 

O levantamento topográfico a executar por João Cláudio Martins será efectuado com DGPS e estação total. 

Todo o registo fotográfico será executado em formato digital. 

O tratamento da informação obtida em campo será realizado com recurso a programas específicos de 

gestão de cartografia, de imagem, de texto e de inventário. 

 

Trabalhos a realizar 

Pesquisa documental 

A recolha de informação incide sobre elementos de natureza distinta:  

o Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de carácter geral ou local.  

o Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 

1:25.000, com recolha comentada de potenciais indícios. 

 

O levantamento bibliográfico tem as seguintes fontes de informação: 

o Inventários patrimoniais de organismos públicos (Endovélico e base de dados do 

património classificado da Direção-Geral do Património Cultural - DGPC; base Thesaurus 

do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana - IHRU); 

o Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

o Planos de ordenamento e gestão do território; 

o Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na 

região. 

 

Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 

4 de Novembro) os trabalhos arqueológicos são previamente autorizados pela DGPC, através de ofício 

específico. 
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Em campo serão desempenhadas as seguintes tarefas: 

o Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de levantamento bibliográfico; 

o Desmatação com o acompanhamento arqueológico presencial, sistemático e permanente 

da signatária, que será efectuada com recurso a meios manuais e mecânicos 

exclusivamente de corte, direccionado para a eliminação de espécies herbáceas e 

arbustivas que impeçam a boa progressão dos trabalhos de registo, preservando as 

espécies arbóreas de interesse histórico; 

o Prospecção geofísica que integra vários métodos e técnicas para obtenção de informação 

sobre o subsolo, estruturas arqueológicas e estruturas geológicas, objecto de plano de 

trabalhos específico em anexo; 

o Levantamento topográfico exaustivo das estruturas e contextos visíveis à superfície do 

solo, de forma a tentar colmatar a lacuna da publicação bibliográfica prévia do 

arqueossítio; 

o Registo fotográfico detalhado de todas as estruturas existentes e contextos visíveis à 

superfície do solo. 

 

Estrutura do relatório  

A estrutura do relatório será desenvolvida de acordo com os requisitos estabelecidos pelo artigo 15º do 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de Novembro.  

A realização relatório pretende: 

o Garantir a conformidade com o Parecer da CA de Julho de 2015; 

o Caracterizar o potencial arqueológico do subsolo com base em métodos e técnicas 

específicos da prospeção geofísica, de carácter não intrusivo; 

o Produzir um mapeamento detalhado dos vestígios existentes à superfície do solo e 

potenciais estruturas arqueológicas e estruturas geológicas no subsolo; 

o Identificar e avaliar de forma mais detalhada e fundamentada do que na fase de EIA os 

impactes resultantes da concretização do projecto; 

o Apresentar propostas para minimização de potenciais impactes negativos do projecto 

sobre o arqueossítio, nomeadamente a proposta de eliminação de infraestruturas 

projectadas que possam colidir com a ocorrência de vestígios arqueológicos no subsolo. 
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Prazo de execução  

O prazo de execução previsto para concretização do plano de trabalhos de campo é de 7 dias. Este prazo 

é meramente estimativo e poderá ser ampliado para efectivo cumprimento do plano. 

A equipa pondera a data de 07 de Agosto de 2015 para início da desmatação com acompanhamento 

arqueológico e 10 de Agosto para a prospecção geofísica e levantamento topográfico, ao abrigo do ponto 2 

dos Artigo 6º do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 

de Novembro. 

 
 
  

Pela Archeosfera, Lda., 
 
 

__________________________________ 
Carla Alves Fernandes 

 

 

   

 
 
 
 
 
Morada: Rua Camilo Castelo Branco, nº9 3º Dto, 2685-031 Sacavém 

Telefone: 210165659 

Telemóvel: 966132044 

E-mail: archeosfera@gmail.com 

 

 



Exmos. Srs: 
Archeosfera - Estudos e Consultoria em Arqueologia, 
Lda.

      Rua Camilo Castelo Branco, 9 - 3º Dto
      2685-031 Sacavém

A/c Dra Carla Alves Fernandes 

Plano de Trabalhos de Prospecção    

 

De acordo com o vosso pedido enviamos o Plano de Trabalhos de Prospecção 
Geofísica com Georadar.

Este plano é apresentado pela Geosite, Lda, empresa spinoff da Universidade do 
Minho. O trabalho será coordenado por Luís Gonçalves, professor auxiliar do 
Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, cujo currículo segue 
em anexo a esta proposta.

Na expectativa de que esta proposta seja digna de aprovação, subscrevemo-nos com 
elevada consideração.

Atenciosamente,

Luís Gonçalves



1 – Condições e características gerais da proposta

A elaboração da presente proposta resulta do convite endereçado para a apresentação de um  orçamento para 
prospecção geofísica aplicada no âmbito do “Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica  de Alcoutim 
(200 MW)”.

Formulação da proposta
Esta proposta traduz um programa técnico que inclui métodos e técnicas, equipamentos e recursos humanos 
especificamente adaptados à natureza, objectivos e necessidades do projecto em questão, tal como estes são 
descritos no convite para apresentação de proposta.

Recursos Humanos
Esta proposta prevê a realização da prestação de serviços em questão com recurso a meios próprios, tanto no 
que respeita ao equipamento a utilizar, como aos técnicos especializados envolvidos nos trabalhos de campo, 
tratamento de materiais e execução de relatórios. Os recursos humanos serão mobilizados para a execução dos 
trabalhos de campo e de laboratório de acordo com as suas especialidades e o cronograma da intervenção.

Para este trabalho serão mobilizados os seguintes técnicos:

2 - Memória Descritiva dos Trabalhos a realizar

Prospecção Geofísica
A prospecção geofísica integra vários métodos e técnicas orientadas para a obtenção de informação sobre o 
subsolo, estruturas arqeuológicas e estruturas geológicas, baseando-se em variações das propriedades físicas do 
meio e na sua correlação com as características antrópicas e/ou geológicas.
Entre as principais vantagens de utilização contam-se:
- O carácter não destrutivo e não invasivo destes métodos/técnicas;
- A capacidade em cartografar e caracterizar corpos enterrados e vazios, com uma precisão assinalável;
- A rapidez e eficiência da localização de estruturas de forma expedita;
- A rentabilidade económica resultante daquela rapidez de execução;
- A possibilidade de planeamento correcto e atempado de eventuais intervenções subsequentes.

O Método do GPR (Ground-penetrating Radar) ou Georadar
O Georadar ou GPR (Ground Penetrating Radar) é uma ferramenta geofísica de análise sub-superficial com uma 
gama bastante alargada de utilizações (glaciologia, geologia estrutural, engenharia civil, sedimentologia) com um 
enfoque particular na Arqueologia. 

Técnico Formação Função

Luís Gonçalves Geólogo, 
Doutor em Ciências
Especialidade 
Geoarqueologia

Aquisição de dados no terreno com GPR
Processamento de dados e elaboração de relatório 
técnico



A técnica do Georadar, baseia-se na propagação pelo solo ou por outro meio dieléctrico (betão, agua, gelo, etc) 
de radiação electromagnética comumente designada por ondas electromagnéticas ou ondas de Rádio. Esta 
radiação é reflectida de volta à superfície sempre que ocorram mudanças nas características dieléctricas do meio 
que atravessam. 

Objectivos da Intervenção
São objectivos desta prospecção: 
- Levantamento geofísico de dois sítios arqueológicos (Aldeia dos Mouros e Morgado 1), para definição da 

estratigrafia e detecção, identificação e mapeamento de potenciais estruturas arqueológicas existentes no 
subsolo, tendo em vista a delimitação da extensão total dos sítios.

3. Especificações técnicas e metodológicas dos trabalhos a realizar

Planeia-se a utilização dos seguintes métodos de prospecção com Georadar nos sítios arqueológicos “Aldeia dos 
Mouros” e Morgado 1”.
- Aplicação do método de prospecção com perfis individuais - execução, nos dois sítios arqueológicos, de 

diversos perfis de Radar com dimensão adequada à inspecção de toda a área do sítio.
- Aplicação do método de prospecção em área - execução de grelhas de prospecção pseudo-3d a áreas 

específicas dos dois sítios arqueológicos que apresentem condições favoráveis à sua implementação (ausência 
de vegetação e outros obstáculos)

Neste trabalho utilizar-se-á a antena de 400 MHz da GSSI, dada a sua resolução e capacidade de penetração (até 
4 m).

Plano de Trabalhos
Aquisição de dados no terreno:
- Definição dos parâmetros de aquisição dos dados;
- Aquisição dos perfis de Georadar de acordo com o método adequado aos objectivos da intervenção.
Tratamento e interpretação dos dados:
- Pós-tratamento informático da informação recolhida no terreno; 
- Realização de um relatório técnico incluindo a interpretação dos resultados observados.

4 – Calendarização

Prevê-se para a aquisição de dados geofísicos com Georadar 3 dias de aquisição de dados no terreno 
(considerando um dia de 8h), na segunda semana dos mês de Agosto de 2015

Acresce à fase de aquisição de dados de terreno a fase de processamento e interpretação, elaboração e entrega 
de relatório técnico que se prevê de três dias para o processamento mais um dia para a elaboração do relatório 
final. 

5. Afectação de recursos materiais e equipamento

No que respeita à afectação de meios materiais a presente proposta prevê a realização de todos os trabalhos de 
prospecção geofísica aplicada com recurso aos seguintes equipamentos:

Georadar da GSSI (Geophysical Survey Systems, Inc.) modelo SIR-3000 com antena de 400 MHz (modelo 5103).

Programas informáticos de processamento de dados ReflexW -V7 e GPRSlice- V7.
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Realização, entre 1 de Março e 15 de Outubro de 1999, de Estágio Profissionalizante, correspondente ao 5º ano 
da licenciatura, na HIDRORUMO, Projecto e Gestão S.A.(grupo EDP – actualmente EDP-produção, EM), 
tendo obtido 18 valores como nota final de estágio.  

 

4. INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Membro do Instituto de Ciências da Terra/ Polo da Universidade do Minho (ICT/UM), unidade de investigação 

FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
 
5. Participação em Projectos 
Projecto PTDC/EPH-ARQ/5204/2012: Diálogo entre Ciências - Análise multidisciplinar das condições de 

navegabilidade e ancoragem durante o período Romano (Esposende). 



Projecto PTDC/CTE-GIX/104035/2008 da FCT: Environmental changes: fluvia-marine interactions in the last 
5000 years (FMI 5000). 

 
6. ACTIVIDADE DE DOCÊNCIA: 
- Leccionação da componente prática e teórica de várias unidades curriculares, desde o ano lectivo de 

2001/2002 aos seguintes cursos: Licenciatura em ensino da Biologia e Geologia (pré Bolonha); 
Licenciatura em Biologia e Geologia (Pós Bolonha); Licenciatura em Biologia Aplicada (Pré-Bolonha); 
Licenciatura em Biologia Aplicada (Bolonha) Licenciatura em Geografia e Planeamento (Pré Bolonha); 
Licenciatura em Arqueologia (Pré Bolonha) ; Licenciatura em Geologia, ramo Recursos e Planeamento 
(Pré Bolonha); Licenciatura em Geologia (Bolonha); Licenciatura em Ciências do Ambiente (Bolonha); 
Mestrado em Ciências da Educação, Supervisão pedagógica em ensino das Ciências (Bolonha). Mestrado 
em Geociências (Bolonha) 

 
6.1 - Actividade lectiva: 
Leccionação  da componente prática de várias unidades curriculares aos seguintes cursos desde o segundo 
semestre do ano lectivo de 2001/2002. 

- Licenciatura em ensino da Biologia e Geologia (Pré Bolonha) – Práticas das disciplinas do 1º Ano de 
Introdução às Ciências da Terra (2006/2007) e Mineralogia (2001/2002 e 2002/2003). Práticas das 
disciplinas do 2º ano de Geodinâmica (2001/2002 a 2006/2007). Práticas das disciplinas do 3º ano 
de Estratigrafia e Cartas Geológicas  (2004/2005 e 2005/2006) e Geologia de Portugal (2002/2004). 

- Licenciatura em Biologia Aplicada (Pré Bolonha) – Prática da Disciplina do primeiro ano de Materiais e 
Recursos Geológicos  (2002/2003 a 2006/2007); 

- Licenciatura em Geografia e Planeamento (Pré Bolonha) – Práticas das disciplinas do 4º ano de 
Materiais e Recursos Geológicos (2002/2003 a 2005/2006) e de Geologia de Portugal (2001/2002); 

- Licenciatura em História, variante em Arqueologia (Pré Bolonha) – Prática da disciplina do 2º ano de 
Materiais Geológicos (2003/2004); 

- Licenciatura em Geologia, ramo Recursos e Planeamento (Pré Bolonha) - Práticas da disciplina do 1º 
ano de Geologia Geral (2006/2007) e da disciplina do 3º ano de Estratigrafia (2004/2005 e 
2005/2006).  

- Licenciatura em Biologia e Geologia (Bolonha) - Prática das disciplinas do 1º ano de Introdução às 
Ciências da Terra (2010/2011 e 2011/2012), Geologia Geral (2012/2013 a 2014/2015) e Petrologia 
(Ígnea, Metamórfica e Sedimentar) (2010/2011 e 2011/2012). Leccionação das aulas teóricas da 
disciplina de Petrologia (Módulo de Ígnea e Módulo de Metamórfica) no ano lectivo de 2011/2012. 
Leccionação das aulas teóricas da disciplina de Geologia Geral (2013/2014 e 2014/2015). 

- Licenciatura em Ciências do Ambiente – leccionação das aulas Práticas (2011/2012 a 2014/2015) e 
teóricas (2012/2013 – 2014/2015) da UC Geologia Dinâmica (1º ano). Leccionação das aulas 
teóricas e práticas (2012/2013 – 2014/2015 ) da UC Materiais Geológicos (2013/2014 - 
2014/2015). 

- Licenciatura em Geologia – leccionação de aulas práticas (2010/2011 a 2014/2015)  e teóricas 
(2013/2014 e 2014/2015) da UC Geologia Geral (1º ano). Leccionação de Teóricas e Práticas das 
disciplinas do 2º ano de Petrologia Ígnea (2011/2012 e 2012/2013) e Petrologia Metamórfica 
(2011/2012). 

- Mestrado em Ciências da Educação, Supervisão pedagógica em ensino das Ciências – Leccionação da 
UC Dinâmica terrestre (2012/2013 – 2013/2014)  

- Mestrado em geociências – Co-Leccionação da UC Técnicas de Investigação em Geociências 
(2013/2014 – 2014/2015) 

 
7. Publicações: 

Gonçalves L. & Pereira P. 2015 - Detecção do nível freático e da intrusão salina com recurso a GPR enquanto 
contributo para a gestão de recursos hídricos no litoral do concelho de Esposende. Resumos do 
Seminário “Inovação e gestão colaborativa para a sustentabilidade das zonas costeiras”. Universidade do 
Minho. Suporte Digital. 



Gonçalves L. 2013 - Estudo geoarqueológico com Georadar. Aplicação aos contextos arqueológicos da Pré-
História recente e da Proto-História do NW de Portugal. Tese de Doutoramento. Universidade do Minho. 

Gonçalves L., Sampaio H.A., Bettencourt A.M.S. & Alves M.I.C. 2012 - GPR Surveys for Archaeological 
Investigation in a Bronze Age site from NW Portugal. EGU General Assembly, Vienna, Austria, Geophysical 
Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-12438. http://hdl.handle.net/1822/20971 

Ramos-Pereira A., Ramos C., Trindade J., Araújo-Gomes J., Rocha J., Granja H., Gonçalves  L., Monge Soares A. & 
Martins J. 2010 - FMI 5000: um projecto sobre mudanças ambientais holocénicas. “III Jornadas do 
Quaternário – Evolução Paleoambiental e Povoamento no Quaternário do Ocidente Peninsular”, 7-8 de 
Maio 2010, Auditório da Escola de Ciências, Universidade do Minho, Braga. APEQ (Ed.), Programa e 
Resumos, pp. 12. 

Gonçalves L., Bettencourt A.M.S. & Alves M.I.C. 2010. - Análises químicas de conteúdos orgânicos de recipientes 
cerâmicos da Idade do Bronze do Norte de Portugal. Comunicação oral nas “III Jornadas do Quaternário 
– Evolução Paleoambiental e Povoamento no Quaternário do Ocidente Peninsular”, 7-8/05/2010, 
Auditório da Escola de Ciências, Universidade do Minho, Braga. APEQ (Ed.), Programa e Resumos, pp. 8. 

Gonçalves L, Alves M.I.C. & Bettencourt A. 2010 - Geoarchaeological study of Bronze Age to Roman Period (NW 
Portugal). Comunicação Oral no Seminário de Comemoração do Dia da Escola de Ciências. 22-Fevererio 
de 2010, Escola de Ciências, Universidade do Minho, Campus de Gualtar. 

Gonçalves, L. et al. (2009) – Gea; A Transformista (Oficina n.4) in Cunha, A. & Almeida, A. M. (Editores). Sentir a 
Ciência - Manual de Actividades Experimentais. Projecto Sentidos da Ciência, Escola de Ciências da 
Universidade do Minho, Braga, pp. 63-74. 

Gonçalves L., Alves M.I.C., Bettencourt A.  – Ground Penetrating Radar Mapping in rescue Archaeology. A study 
from Pêgo Late Bronze Age Settlement, Braga (NW Portugal). 12th International Conference on GPR, 16-19 
June 2008, Birmingham, UK. (Submitted in 2007 acepted in jan. 2008). 

Gonçalves L., Alves A.M.C., Oliveira A.  – Waste mud from inert quarries: Their potential for the building ceramic 
industry. Waste Managment. Submited, in September  2006. 

Gonçalves, L.& Alves, M.I.C. (2005) - Resíduos de Exploração em areeiros de Trás-os-Montes Oriental: 
Potencialidades como matéria prima para a indústria cerâmica de construção. Actas do IV Seminário de 
recursos geológicos, ambiente e ordenamento do território. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
Vila Real. CD-Rom, A3. 

Gonçalves, L. (2004) – Depósitos Cenozóicos de Trás-os-Montes oriental. Caracterização tecnológica de resíduos 

de exploração de Areeiros. Contribuição para o uso sustentável dos recursos. Tese de Mestrado. FCUP, 
136 p. 

Neves, J., Ferreira, F., Gonçalves, L. (2003) – Planta Geológica-Geotécnica da fundação da Barragem de 
Alqueva.. A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos. Vol. I, Coimbra, Imprensa da Universidade, 
pp. 171-184. 

Neves, J. & Gonçalves, L. (2002) - Reconhecimento  geológico  e geotécnico da zona da falha 22 durante a fase 
de construção da barragem de Alqueva (Portugal). XII Congr. Brasil. Mecânica dos Solos e Engenharia 

Geotécnica,. S. Paulo, Brasil, Vol. 2: 1113-1123. 

Gonçalves, L., Oliveira, A., Alves, M.I.C. (2004) – Waste mud characterization. A contribuition to quarries 
environmental inpact mitigation and to a sustainable use of a natural resource. 32rd International 

Geological Congress, Abstracts, part.2, session 239-4, Florence, pp. 1076  

Gonçalves, L., Alves, M.I.C., Pereira, D.I. (2003) - Depósitos cenozóicos do planalto mirandês (Trás-os-Montes). 
Potencialidades dos recursos minerais não metálicos. Resumos do VI Congresso Nacional de Geologia, 

Ciências da Terra (UNL), n.º esp V, CD-Rom, pp. F34-F37. 

Gonçalves, L. (1999) - Venda Nova II, túnel de acesso à central e de reconhecimento geológico. Contribuição da 
geologia para o estudo e caracterização da compartimentação do maciço rochoso. Relatório de estágio 

profissionalizante . FCUP. (Trabalho não editado). 141 p. 

Gonçalves, L. (1998) – Os Movimentos de terreno no ordenamento do território da orla costeira. Monografia de 

estágio e seminário. FCUP. (Trabalho não editado). 78 p. 



 
8. Participação em Congressos e Encontros Científicos: 

 

2015 – Seminário “Inovação e Gestão Colaborativa para a Sustentabilidade das Zonas Costeiras”. 9 de Junho de 
2015. Universidade do Minho, Braga. 

2014 – II Encontro de Arqueologia de Mogadouro. 26 e 27 de Setembro de 2014. Mogadouro. 

2014 - 3RD ENARDAS Colloquium "Living places, experienced places. The Northwestern Iberia in Prehistory ". 2 
e 3 de Maio de 2014. Universidade do Minho, Braga. 

2012 — EGU General Assembly 2012 (22-27 de Abril), Vienna, Austria. Session GI3.4 Geophysical Research. 

2010 — III Jornadas do Quaternário “Evolução Paleoambiental e Povoamento no Quaternário do Ocidente 
Peninsular”, realizadas em 7 e 8 de Maio de 2010, na Escola de Ciências, Universidade do Minho, 
Campus de Gualtar, Braga. 

2010 — Seminário de Comemoração do Dia da Escola de Ciências, em 22 de Fevereiro de 2010. Escola de 
Ciências, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

2010 — Membro da comissão organizadora do VIII Congresso Nacional de Geologia 2010, realizado em 12-16 
Julho, na Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

2009 — Participação no Seminário “Contextos e Ambientes do I Milénio A.C.: Uma Abordagem Interdisciplinar”, 
organizado pela APEQ e CITCEM/UM, com coordenação da Professora Ana Maria S. Bettencourt e da 
Professora Maria Isabel Caetano Alves. Este Seminário decorreu no dia 7 de Dezembro de 2009, no 
auditório do Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga. 

2009 — Congresso “5th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar – IWAGPR2009”, 
organizado pelo Electromagnetic Group of Granada, Dep. De Electromagnetismo Y Fisica de La Materia da 
Universidade de Granada, Espanha. Este congresso decorreu nos dias 27-29 de Maio de 2009, na 
Universidade de Granada, Espanha. 

2008 — Congresso “12th International Conference on GPR – 2008”, Universidade de Birmingham, UK, 16 a 18 
de Junho de 2008. 

2008 —  “Primeiro Congresso Português de Arqueologia Empresarial”, 20-21 Novembro 2008, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

2008 — “IV Congresso Nacional de Geomorfologia 2008, 16-18 Outubro, Universidade do Minho, Campus de 
Gualtar, Braga. 

2008 —  “I Congresso Viver Ambiente”. 10-11 Abril 2008, Universidade do Minho, Braga. 
2007 — Congresso “Systemas de Almacenamiento y Conservation de Alimentos entre los pueblos Prerromanos 

peninsulares”, Cidade Real, Castilla-la-Mancha, Espanha, 19 e 20 de Novembro de 2007. 
2005 — “IV Seminário de Recursos Geológicos, Ambiente e Ordenamento do Território”, decorrido na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, entre 27 e 29 de Outubro de 2005, tendo 
apresentado a comunicação “Resíduos de Exploração em areeiros de Trás-os-Montes Oriental: 
Potencialidades como matéria prima para a indústria cerâmica de construção.” 

2004 — 32rd International Geological Congress, decorrido em Florença, Itália, entre 20 a 28 de Agosto de 2004, 
tendo apresentado a comunicação “Waste mud characterization. A contribuition to quarries environmental 
impact mitigation and to a sustainable use of a natural resource.” 

2003 — VI Congresso Nacional de Geologia, decorrido na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, entre 4-6 de Junho de 2003, tendo apresentado a comunicação “Depósitos cenozóicos 
do planalto mirandês (Trás-os-Montes). Potencialidades dos recursos minerais não metálicos”. 

2003 — Simpósio “A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos”, inserido na homenagem ao Professor 
Doutor Cotelo Neiva, realizado em 21/11/2003, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra  

2002 — Encontro Científico sobre Geomorfologia e Ordenamento do território intitulado “ Desafios para as 
Regiões Cársicas no início do terceiro milénio”, organizado pela Associação Portuguesa de Geomorfólogos 
(APGeom), Instituto de Estudos Geográficos (IEG) e pelo Centro de Estudos Geográficos (CEG). Realizou-
se a 11/10/2002 no auditório da reitoria da Universidade de Coimbra. 



2000 — Seminário “A Qualidade na Construção”, organizado pelo CICCOPN, que decorreu entre 25 e 26 de 
Fevereiro de 2000. 

1998 — 4ª Conferência Anual do GGET (Grupo de Geologia Estrutural e Tectónica) - GGET’98, realizada na FCUP 
em 30 e 31 de Maio de 1998. 

 
9. Cursos/Workshops frequentados 
 
2012 — Participação como conferencista convidado no Workshop “Arqueólogos vs Geólogos. O contributo das 

Geociências nos alvores da investigação pré-histórica em Portugal – Consequências na época e para além 
dela”, na Sociedade de Geografia de Lisboa em 5 de Dezembro de 2012. Organização Secção de 
arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

2011 — Frequentou o “Summer School - Second Specialisation Forum on “non-destructive approaches to 
complex archaeological sites”, com a duração de 7 dias ( 60 horas), organizado pelo Project Radio-Past 
(EC FP7 Programme People - Marie Curie Actions IAPP). Esta formação decorreu entre 3 e 9 de Julho de 
2011 em Ammaia, Marvão, Portugal. 

2010 — Frequentou o “5th Short Workshop on 3D GPR Imaging”, com a duração de 2 dias (16 horas), 
organizado pelo “Close Range Remote Sensing & Photogrammetry Group” da Universidade de Vigo, em 
colaboração com Dean Goodman do Geophysical Archaeometry Laboratory de Woodland Hills, California, 
EUA. Este workshop decorreu nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2010, na EUET Forestal da Universidade 
de Vigo, Campus de Pontevedra. 

2010 — Coordenação do Workshop “Laboratório de dinâmica fluvial”, no âmbito da 2ª Edição do 30º Curso de 
Actualização de Professores de Geociências, organizado pela Associação portuguesa de Geólogos, 6 de 
Novembro de 2010, Escola de Ciências, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

2010 — Coordenação do Workshop “Laboratório de dinâmica fluvial”, no âmbito do 30º Curso de Actualização 
de Professores de Geociências, organizado pela Associação portuguesa de Geólogos, inserido no VIII 
Congresso Nacional de Geologia, 14-16 de Julho de 2010, Escola de Ciências, Universidade do Minho, 
Campus de Gualtar, Braga. 

2009 — Workshop “Prospecção Geofísica e Arqueológica – A Fábrica de Vidro do Covo”, organizado pela APA 
(Associação Profissional de Arqueólogos) e pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, em 
colaboração com a Universidade de Aveiro (Departamento de Geociências) e a FEUP (DEM-CIGAR). Este 
workshop decorreu nos dias 20 e 21 de Novembro de 2009, na Biblioteca Municipal de Oliveira de 
Azeméis. 

2009 —  “3rd Annual European Advanced Workshop on GPR-Slice”, com a duração de 3 dias (18 horas), 
organizado pelo “Close Range Remote Sensing & Photogrammetry Group” da Universidade de Vigo, em 
colaboração com Dean Goodman do Geophysical Archaeometry Laboratory de Woodland Hills, California, 
EUA. Este workshop decorreu nos 3 a 5 de Junho de 2009, na EUET Forestal da Universidade de Vigo, 
Campus de Pontevedra. 

2008 — “Workshop on Soil Properties Affecting GPR Surveys”, com a duração de 8 horas,  organizado pelo US 
Army Corps of Engineers, na Universidade de Birmingham, a 17 de Junho de 2008, em colaboração com 
o GPR2008 (12th International Conference on GPR – 2008). 

2007 — Curso “GPR class for Archaeological Mapping”, organizado pelo Professor Lawrence B. Conyers, que  
 
10. Trabalhos de prospecção com Georadar desenvolvidos no âmbito da arqueologia 
Desenvolvimento de trabalhos de prospecção geofísica com utilização do Georadar nas seguintes estações 
arqueológicas: 
 
2014 – Castelo dos Mouros de Vilarinho dos Galegos. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis 

estruturas culturais (fossas, fossos, pavimentos, fundações de edifícios, etc) no povoado fortificado da 
Idade do Ferro do Castelo dos Mouros. 

2013 – Igreja de S. Vicente (Braga) – Prospecção geofísica realizada no interior e exterior do monumento para 
detecção de fases construtivas antigas. 

2010 e 2011 - Vale de Chãos, Pedralva, Braga. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento da zona 
envolvente das mamoas de Vale do Chão, Freguesia de Pedralva, Braga. 



2010 - Forca, Maia. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis estruturas culturais da Idade do 
Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas, etc.), no Campo da Forca, Concelho da Maia; 

2009 - Campelos, Mondim de Basto. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis estruturas culturais 
da Idade do Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas), contíguas ao monumento de arte rupestre 
de Campelos, Mondim de Basto; 

2009 - Castroeiro, Mondim de Basto. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis estruturas 
culturais (fossas, fossos, pavimentos, fundações de edifícios) no povoado fortificado da Idade do Ferro de 
Castroeiro; 

2009 - Calvos, Póvoa de Lanhoso. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento da estrutura interna 
da mamoa de Calvos; 

2009 - Castro do Monte do Padrão, Santo Tirso. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento de 
possíveis estruturas culturais da Idade do Ferro (fossas, fossos, pavimentos, fundações de edifícios) no 
Castro de Monte Padrão, Concelho de Santo Tirso; 

2008 - Perrelos, freguesia de Delães, Vila Nova de Famalicão. Trabalho de prospecção desenvolvido em 
colaboração com a Professora Teresa Valente no âmbito da disciplina de materiais Geológicos da 
licenciatura em arqueologia da Universidade do Minho. 

2007 a 2010 - Pego, freguesia da Cunha, Braga. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento de 
estruturas culturais da Idade do Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas); 

2007 e 2008 - Corgo, Azurara, Vila do Conde. Prospecção geofísica realizada para reconhecimento de estruturas 
culturais da Idade do Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas) e do Período Romano (fundações 
de edifícios, muros, etc.); 

2007 - Lordelo do Ouro, Porto. Trabalho de prospecção realizado numa estação arqueológica romana, contígua 
à Igreja paroquial de Lordelo do Ouro; 

 

11. Trabalhos de prospecção com Georadar desenvolvidos no âmbito da Estratigrafia: 

Desenvolvimento de trabalhos de prospecção com Georadar para definição da estratigrafia de depósitos 
sedimentares marinhos costeiros e depósitos sedimentares estuarinos na foz do rio Ave e praias de Ofir, 
Belinho e Rio de Moinhos (Esposende), no âmbito do projecto PTDC/EPH-ARQ/5204/2012: Diálogo 
entre Ciências - Análise multidisciplinar das condições de navegabilidade e ancoragem durante o período 
Romano (Esposende). 

Desenvolvimento de trabalhos de prospecção com Georadar para definição da estratigrafia de depósitos 
sedimentares estuarinos, dos estuários da Ribeira de Bensafrim (Lagos), do rio Alcabrichel (Vimeiro - 
Torres Vedras) e do rio Neiva (Castelo do Neiva – Viana do Castelo e Foz do Neiva – Esposende) no 
âmbito do projecto PTDC/CTE-GIX/104035/2008 da FCT: Environmental changes: fluvia-marine 

interactions in the last 5000 years (FMI 5000). 
 
12. Trabalhos de prospecção com Georadar desenvolvidos em colaboração com entidades 
externas 
Desenvolvimento de trabalhos de prospecção geofísica com utilização do Georadar em colaboração com as 
Empresas GEO-NDT, GEOSONDA e Extraco, Construciones SA, no âmbito da realização de estudos avançados 
de NDT (Non-destructive testing) com Georadar em meio urbano e industrial. Estes trabalhos tiveram por 
objectivo: 

- Barragem de Lucefecit, Alandroal: prospecção geofísica para avaliação das condições estruturais das condutas 
de tomada de água e descarga de fundo antes e após a realização de obras de impermeabilização das 
condutas. 

- Terminal de Gás Natural de Sines: prospecção geofísica para detecção e localização de canalizações, tubagens 
de serviços (telecomunicações, electricidade, água), e esgotos no Terminal de Gás natural do Porto de 
Sines; 

- Praça do Império e Bairro do Restelo, Lisboa: prospecção geofísica para detecção e localização de 
canalizações, tubagens de serviços (telecomunicações, electricidade, gás, água), e redes de esgotos na 
praça do Império em Lisboa, e no bairro do Restelo, em Lisboa;  



- Mercado Ferreira Borges, Cidade do Porto: prospecção geofísica para definição da estratigrafia do subsolo do 
Mercado, bem como a localização de canalizações em alvenaria localizadas seu interior e dimensão das 
sapatas dos pilares de suporte do edifício;  

- Navalria, Porto de Aveiro prospecção geofísica para detecção de vazios e de estruturas de serviço (canalizações 
de água e esgotos) na zona adjacente à doca seca do estaleiro naval da Navalria no Porto de Aveiro.  

 
 
 

Braga, 21 de Julho de 2015 
 
 
 
 
 

          (Luís Gonçalves) 
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Fator Ambiental: Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

Plano de Trabalhos Arqueológicos Complementares ao EIA 

11 – Aldeia dos Mouros 

 

 

O presente documento consiste no Plano de Trabalhos Arqueológicos a realizar complementarmente ao 

fator ambiental Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico do Estudo de Impacte Ambiental da 

Central Fotovoltaica de Alcoutim 200 Mw, em fase de Projeto de Execução. 

A implementação do conjunto de trabalhos arqueológicos seguidamente enunciados, visa dar comprimento 

ao estabelecido em parecer da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental de 28 de maio de 

2015. 

O Ponto 31 do referido Parecer refere que “Uma vez que o projeto é apresentado em fase de projeto de 

Execução considera-se que as medidas preconizadas no EIA para a fase de construção para as ocorrências 

patrimoniais que serão afetadas diretamente, MFC.88, (Aldeia dos Mouros, nº 11; Morgado 1, nº 15; 

Ruinas das Ferrarias, nº 17) que consistem em ações de diagnóstico com o objetivo de delimitar, 

caracterizar e avaliar as mesmas, e em função dos resultados obtidos adotar as adequadas medidas, 

devem ser concretizadas nesta fase uma vez que podem resultar em alterações de layout do projeto. 

Desta forma deve apresentar-se a concretização destas Medidas.” 

 

As medidas relativas aos sítios arqueológicos citados definidas em EIA são as seguintes: 

o 11 – Aldeia dos Mouros - Fase prévia à obra - Realização de prospeção geofísica para a 

definição da estratigrafia e a deteção, identificação e mapeamento de estruturas 

arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá mapear o desenvolvimento 

estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a localização e número de painéis 

fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira proposta de projeto é suficiente para a 

preservação dos vestígios arqueológicos ou se serão necessárias outras adaptações da 

planta de projeto, de forma a evitar a destruição de contextos e estruturas conservados. 

Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra, sinalização 

enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de 
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forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta. Aos contextos 

arqueológicos encontram-se associados espécimenes arbóreos com alguns séculos de 

existência, cuja integridade é indispensável salvaguardar. Todos estes espécimenes 

deverão ser integrados na Carta de Condicionantes da Obra como parte integrante do 

arqueossítio e aplicadas as necessárias restrições para conservação dos mesmos in situ; 

o 15 – Morgado 1 - Fase prévia à obra - Realização de prospeção geofísica para a 

definição da estratigrafia e a deteção, identificação e mapeamento de estruturas 

arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá mapear o desenvolvimento 

estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a localização e número de painéis 

fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira proposta de projeto é suficiente para a 

preservação dos vestígios arqueológicos ou se serão necessárias outras adaptações da 

planta de projeto, de forma a evitar a destruição de contextos e estruturas conservados. 

Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra, sinalização 

enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de 

forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta; 

o 17 – Ruinas das Ferrarias - Fase prévia à obra - Realização de desmatação com 

acompanhamento arqueológico, de forma a caracterizar e mapear os contornos da 

estrutura e potenciais vestígios arqueológicos de superfície associados a esta (note-se 

que trabalhos de prospeção no local realizados pela Dr.ª Alexandra Gradim permitiram 

identificar telha digitada de cronologia islâmica). A desmatação, caracterização e 

mapeamento da estrutura e da efetiva área de dispersão de vestígios deverá determinar 

a proposta de medidas de minimização subsequentes. 

 

O presente plano de trabalhos incide especificamente sobre o sítio arqueológico Aldeia dos Mouros (CNS 

1223), número 11 do inventário do EIA e incide sobre uma área estimada de 20.635,75 m2, conforme 

delimitada como mancha de dispersão de vestígios na cartografia anexa, com base nos resultados da 

prospecção realizada em fase de EIA. 

 

Breve descrição do projeto 

 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim, localiza-se no distrito de Faro, concelho de Alcoutim, 

abrangendo áreas das freguesias Martim Longo e Vaqueiros. 

 

A propriedade onde irá ser implantada abrange uma área de cerca 1363 ha, mas apenas 

aproximadamente 579 ha é que irão ser ocupados com a implantação da Central. 

O acesso à Central será através da Estrada Municipal 506, que liga as localidades de Martim Longo a 

Vaqueiros. 
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O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim será composto, no seu essencial, pela implantação de 

módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes 

infraestruturas: 

o Instalação fotovoltaica; 

o Instalação elétrica de média tensão; 

o Subestação; 

o Posto de comando; 

o Caminhos e vedação. 

 

A central fotovoltaica será constituída por 2 393 700 painéis que serão agrupados em strings de 15 

painéis ligados em série, que na perspetiva global totalizarão 159 580 strings. Cada mesa será composta 

por 5 strings de painéis que por sua vez serão agrupados numa caixa concentradora, que totalizarão 31 

916 mesas e caixas concentradoras 

 

A Central contará com 101 postos de transformação com uma potência total unitária de 2000 kW cada, 

tendo a sua localização sido determinada com base nos estudos de avaliação de potencial fotovoltaico, 

posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais de cabos e consequentemente as perdas 

associadas. O conjunto de mesas ligadas a um posto de transformação constitui um setor fotovoltaico. 

Os postos de transformação serão ligados entre si, e interligados à subestação principal através de uma 

rede subterrânea de média tensão em 30 kV, constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. 

Relativamente aos equipamentos de toda a instalação elétrica da Central Fotovoltaica, refira-se que 

independentemente das suas especificações e características identificadas, quer no Projeto de Execução, 

quer no presente EIA, estes poderão ser objeto de alteração do fabricante, determinadas pelas condições 

de mercado e evolução da tecnologia.  

 

Na zona sudoeste da área de implantação da Central, estará situada a subestação e respetivo edifício de 

comando, onde serão instalados, designadamente, o posto de corte do tipo monobloco de 30 kV, os 

equipamentos de comando e controlo e as instalações elétricas auxiliares. 

A subestação compreenderá painéis 400 kV, 60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da Central à Rede de 

Transporte de Energia propriedade da REN, cujos transformadores de potência estarão localizados no 

parque exterior da aparelhagem, contígua ao edifício de comando, onde estão incluídos, os painéis de 

transformadores de 400/60 kV e de 60/30 kV e o painel de saída da linha de 400 kV, de ligação à 

subestação de Tavira, onde será construído um painel para a receção da energia, à tensão de serviço de 

400kV, interligada com a rede explorada pela REN – Redes Energéticas Nacionais, SA. 

 

A ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público desenvolve-se nos concelhos de 

Alcoutim (freguesia de Vaqueiros) e Tavira (freguesia de Cachopo), com uma extensão aproximada de 7,9 

km, terá o seu início na subestação da Central e ligará diretamente à subestação de Tavira. A área de 
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estudo da linha elétrica, com aproximadamente 374 ha, assenta num corredor de 400 m de largura, cujo 

limite norte coincide com a diretriz da linha elétrica Tavira - Puebla, a 400 kV, troço entre a Subestação de 

Tavira e a fronteira Espanhola. 

A abordagem do corredor de linha elétrica foi realizada ao nível da elaboração de um Estudo de Grandes 

Condicionantes. 

 

O plano de trabalhos inclui o cumprimento das medidas de minimização de impactes definidas pelo 

Parecer da Comissão de Avaliação (CA) emitida para o anterior Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 

(Maio de 2014), que conduziu à Desconformidade do mesmo. 

 

Enquadramento fisiográfico e histórico-arqueológico  

O território de estudo integra-se no Alto Algarve Oriental, nos contrafortes das serranias e é caracterizado 

pelo relevo acidentado e marcado pelos inúmeros vales serpentiformes encaixados e profundos das 

ribeiras e barrancos que desaguam no Guadiana a este. Salienta-se neste contexto a ribeira da Foupana, 

que atravessa a área de estudo. 

A ribeira da Foupana e respetivas linhas subsidiárias têm um papel pertinente para a estruturação do 

povoamento. A maior parte destes cursos de água têm variações sazonais de caudal muito significativas. 

Sendo praticamente impercetíveis em período estival. 

O clima e a ocupação natural do solo correspondem à típica região mediterrânica (Lopes, 2003, p. 18). 

Os solos xistosos delgados do maciço antigo carbónico e o grauvaque originaram uma terra arável pouco 

espessa e com fraca aptidão agrícola. 

Este território localiza-se no limite sul da faixa piritosa ibérica, assim se justificando a existência de 

inúmeros “chapéus de ferro”, ricos em cobre e outros minérios. Estas ocorrências são particularmente 

notórias a norte de Martim Longo, a este de Vaqueiros e nos vales das ribeiras da Foupana e Odeleite. 

Os recursos mineralógicos, a pastorícia e a caça representaram os principais atrativos para o 

estabelecimento de comunidades neste território desde a Pré-história.  

Assinala-se também a presença de vegetação espontânea genericamente confinada às margens das 

ribeiras, sendo representada por espécies como o loendro, a cana, o junco, a mariola ou o freixo. 

Registam-se algumas extensões de matos, com a presença de carrascos, rosmaninho, soagem ou 

orégãos.  

Regionalmente é de enorme importância o montado de azinho, para o pastoreio e a apicultura, mas 

também de extração de madeira e lenha.  

Esta composição vegetal corresponde a uma paisagem atual, que não será muito distinta da antiguidade. 

 

A pesquisa bibliográfica baseia-se nas bases nacionais e nos dados provenientes do Levantamento 

Arqueológico do Concelho de Alcoutim (Gradim, 1997) e do Levantamento da Carta Arqueológica do 

Cachopo (Maia, 2000). Esta centra-se igualmente em monografias e artigos resultantes de investigação, 
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revelando um importante significado histórico-arqueológico da região e indiciando o elevado potencial 

arqueológico da área de incidência do projeto. 

Estácio da Veiga recolheu na área de Vaqueiros, em local não especificado, um conjunto de objetos líticos 

pré-históricos, contendo machados de pedra polida e enxós. 

Os vestígios mais arcaicos identificados na região remontam à Pré-história Recente e consistem nas 

manifestações de arquitetura megalítica: tumulações em antas, tholoi e cistas. Estes monumentos 

encontram-se implantados preferencialmente em pontos muito destacados na paisagem e com grande 

visibilidade.  

Da ocupação do território durante o Neolítico há a destacar a Anta do Curral da Castelhana, localizada na 

fronteira com o concelho de Tavira. Trata-se de um monumento funerário bastante regular, com corredor, 

terá sido construído no período de transição do IV para o III milénio e tendo um período de reutilização 

durante o Calcolítico, corroborado pelos objetos identificados em escavação. Também se regista a anta de 

mesquita, monumento funerário piriforme, muito destruído (Marques, 1995, p. 287). 

Entre os contextos particularmente pertinentes para este período assinala-se a Tholos da Eira dos 

Palheiros, com cerca de 10 m2, composto por câmara circular escavada no solo e lajeada com grandes 

placas de xisto retangulares, coberta por falsa cúpula, delimitada por doze esteios de xisto e corredor com 

1,9 m de comprimento e constituído por seis esteios, sem acesso ao recinto. O acesso à câmara é 

delimitado por dois pilares verticais, de grauvaque em degrau. No interior da câmara apenas foram 

depositados dois enterramentos e respetivo espólio (Raposo, 2001, p. 155). 

Trabalhos de instalação de uma antena de telecomunicações para telemóveis, puseram em evidência a 

cista megalítica do Cerro de Malhão, situada cerca de 500 metros a sudoeste de Martim Longo. Trata-se 

de um monumento composto por caixa ou cista e lajeado exterior, desprovido de mamoa ou tumulus. 

Tratar-se-ia de uma sepultura individual ou reservada a um escasso número de indivíduos. O espólio 

indicia dois momentos distintos de utilização: o mais antigo do Neolítico Final, do qual provem um 

fragmento de placa de xisto; outro momento, já no Calcolítico, representado por uma ponta de seta. No 

entanto, os autores consideram a possibilidade de estes artefactos terem tido uma existência coeva 

(Cardoso e Gradim, 2011, p. 58-69). 

 

O povoamento Calcolítico e da Idade do Bronze Inicial caracteriza-se pela ocupação de cumeada, 

sobranceira a cursos de água e associada a pontos de passagem. O núcleo murado, composto por 

pequenos aglomerados com escassas cabanas, era o local a partir do qual se exploravam os recursos 

naturais, praticando a agricultura possível, tecelagem, metalurgia de cobre. Nestes povoados 

identificaram-se indícios de sistemas de trocas, pelo menos com o Baixo Alentejo. 

O Cerro do Castelo de Santa Justa (Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público) implanta-se sobre 

um imponente outeiro, destacado na paisagem, é um dos locais mais emblemáticos para o estudo das 

primeiras comunidades metalúrgicas do Algarve Oriental. É um povoado calcolítico do IIIº milénio a.C. 

cujo sistema defensivo sugere cinco fases de construção. 
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O forte sistema defensivo inclui nove torres (e possivelmente uma décima) e protege um conjunto de sete 

cabanas circulares, subcirculares e ovaladas. O acesso protegido terá sucedido a outro entretanto 

desativado. Assinala-se ainda a existência de diversas construções extramuros, entre elas, três das dez 

cabanas identificadas. 

O sistema defensivo de forma elítica evoluiu assim de um simples muro com uma entrada, para a inserção 

de duas das dez torres detetadas na muralha, até um complexo dispositivo defensivo na quinta fase, com 

uma segunda porta em cotovelo mais elaborada. Existem torres ocas e torres maciças, de dimensões 

variadas. 

Também se registam buracos de poste, estruturas de combustão e áreas de combustão não estruturadas. 

Entre o espólio, numeroso e diversificado, registam-se abundantes artefactos em pedra lascada (laminas, 

lamelas, furadores, pontas de seta), pedra polida (machados, enxós), pedra afeiçoada (percutores, 

moventes e dormentes), objetos de adorno pessoal (contas de colar em xisto), vestígios faunísticos, ídolos 

de cornos, artefactos em cobre e um amplo leque de cerâmicas utilitárias (pesos de tear, recipientes de 

formas abertas e formas fechadas, com destaque para um importante conjunto de vasos de suporte 

identificado no exterior da fortificação) (Gonçalves, Arruda e Catarino, 1982-1983, p. 75-76; Gonçalves, 

1989, p. 175-330; Gonçalves, 1997, p. 183-190). 

 

Da Idade do Ferro assinala-se que nas imediações da área de estudo surge a referência ao achado de uma 

inscrição de Martim Longo (CNS 5178). 

 

Durante o processo de romanização e a plena romanidade, as condições climáticas e a limitada qualidade 

dos solos tornam este território serrano pouco apelativo para a fixação de colonos, não permitindo uma 

profunda romanização das populações autóctones.  

Assim, a influência romana é sentido nas imediações dos cursos de água e vias de comunicação 

litoral/interior, sendo particularmente densa a rede de ocupação da faixa contígua ao rio Guadiana e seus 

afluentes, em rechãs propícias à prática de pequena agricultura, algumas das quais com ocupação 

prolongada para a antiguidade tardia e época islâmica (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 

De facto, o Guadiana representa a principal eixo de comunicação com o Mediterrâneo, desde a 

Antiguidade. 

No entanto, destes sítios partiam alguns trilhos para o interior serrano, com o principal intuito de ligação 

aos locais de aprovisionamento de minérios, que posteriormente escoaria por via fluvial (Dias e Teixeira, 

2006, p. 70-74). 

Antonino refere uma estrada que ligaria Baesuris a Myrtilis, passando pelo vale do Guadiana. Segundo 

Abel Viana outra via romana atravessaria a serra, vinda de Balsa, por Cachopo e Martim Longo, onde 

bifurcaria para Alcoutim e Mértola (Dias e Teixeira, 2006, p. 70-74). 

Uma calçada romana, integrada nos eixos viários de ligação entre Ossonoba (Faro) e Balsa (Tavira) a Pax 

Iulia (Beja) e Salacia (Alcácer do Sal), passaria neste território.  
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Corografias do séc. XIX, nomeadamente de Silva Lopes e informações de Pinho Real atestam a passagem 

da estrada de Tavira para Lisboa nesta região. 

Os investigadores não consideram a existência de uma via romana, pública ou militar, lajeada segundo a 

fórmula canónica, mas antes potenciais caminhos primitivos, de terra batida e veredas cortadas na rocha, 

utilizando como piso o solo de xisto, que dispensava qualquer revestimento (Maia, 2000, 21).  

Helena Catarino também registou um considerável número de caminhos antigos e assinalou topónimos 

viários, que, articulados com a rede de povoamento, parecem não só ter continuidade no período pós-

reconquista, como se mantido ativos até aos séculos XIX/XX, embora não passando de viae terrenae 

muito sinuosas e estreitas (Dias e Teixeira, 2006, p. 70-74). 

Foi identificada uma moeda de ouro do imperador Justiniano (séc. VI d.C.) em Alcaria Alta. Neste mesmo 

local foi instalada posteriormente uma fortificação islâmica, que controla um ponto de passagem de uma 

antiga via (Maia, 2000, p.18). 

No Algarve Oriental são particularmente abundantes os vestígios que revelam a grande densidade da 

ocupação romana, tardo-antiga/visigótica e islâmica. Destacam-se os povoados em altura relacionados 

com a exploração mineira, as uillae tardo-romanas que permanecem ocupadas nos períodos visigótico e 

muçulmano. 

A construção das fortalezas urbanas ou das rurais enquadra-se no processo da reconquista do Gharb, que 

instala uma insegurança generalizada (Catarino, 1997, 455), sendo exemplos o Castelo das Relíquias e o 

Castelo Velho de Alcoutim. Salienta-se igualmente a existência de edifícios religiosos com importantes 

elementos arquitetónico, como a igreja visigótica do Montinho das Laranjeiras e a mesquita do Castelo 

Velho de Alcoutim (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 

O Algarve no período islâmico foi densamente ocupado não só por grandes núcleos urbanos, mas por 

grande número de aldeias e pequenos lugares de cariz puramente rural, com considerável atividade 

económica (Catarino, 1983-1984, p. 195-196). 

As pequenas povoações de altura por vezes são de cronologia pouco precisa, entre a antiguidade e o 

período islâmico. Situadas no espaço de montanha, poderão corresponder a pequenas povoações 

familiares/comunitárias, cuja população se dedicaria a uma exploração mineira de escala local, à medida 

das suas necessidades, bem como ao pastoreio e pequena agricultura de subsistência. 

Os indícios mais evidentes destes sítios consistem em grandes quantidades de telhas e cerâmica de uso 

comum. As telhas de pastas grosseiras e com abundantes elementos não plásticos, caracterizam-se pela 

forma original, bastante decorada com bandas onduladas ou ziguezagueantes impressas no barro ainda 

mole, com auxílio do dedo ou estilete. Os bordos destas telhas são na maioria denticulados. 

Os grandes povoados do período islâmico, por vezes, correspondem a grandes alcarias e os dois castelos 

de época omíada Castelo das Relíquias e Castelo Velho de Alcoutim. 

Helena Catarino sugere uma revisão do conceito de crise da exploração mineira na península ibérica, entre 

os séculos III e V, baseada nos vestígios arqueológicos que indicam uma continuidade da atividade (a 

lucerna tardo-romana e o candil islâmico da Mina de Santo Estevão de Silves) e nas fontes escritas, como 

o autor Ibn Saíde (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 
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São escassos os dados relativos à primeira fase de ocupação islâmica. 

Os sítios rurais plenamente islamizados (datados entre os séc. X e XI d.C.) são bastante comuns. 

Registam-se nas imediações da área de estudo os achados de telhas decoradas e cerâmicas de uso 

comum e vidradas em locais como Martim Longo, Cerro do Castelo da Barrada, Casa do Ouro ou Achada 

do Ouro, Barreiros, Santa Justa, Finca Rodilha, Curral do Malhão, Rebolada, Vaqueiros, Ferrarias, Mesquita 

ou Esmoriz (Marques, 1995). 

São diversas as formas de implantação dos habitats, entre as cumeadas e esporões, encostas, havendo 

uma clara pretensão de domínio de vales férteis e/ou de acessos a linhas de água. 

Em plena área de estudo situa-se a Aldeia dos Mouros, as ruinas de aldeia islâmica excecionalmente bem 

preservada, com vestígio de duas ocupações: uma do século IX ao século XI/XII e outra do século XII aos 

séculos XIV/XV. Encontra-se implantada no alto de uma pequena colina encaixada e abrigada, 

desenvolvendo-se pela sua encosta sul, numa zona de xistos e solos desgastados. Destaca-se a 

proximidade da ribeira da Foupana e de outros pegos. Os habitantes terão praticado agricultura de 

sequeiro e existem ainda algumas oliveiras centenárias, pomares de amendoeiras e figueiras (Gamito, 

1994, p. P. 545-563). 

Salienta-se também a proximidade das minas das Ferrarias, que terão sido exploradas entre o calcolítico e 

o período medieval e posteriormente em épocas de maior valorização do cobre contido nos “chapéus de 

ferro”. 

O espólio recolhido à superfície conta com escassos fragmentos de cerâmica de vidrado melado, com 

decoração a manganês e outras mais incaracterísticas de coloração verde e castanho e cerâmicas de uso 

comum. Assinala-se a abundância de telhas decoradas com linhas digitadas e denticulado do bordo. Uma 

grande bilha de barro decorada junto ao gargalo, com pintura a engobe branco foi recolhida em 

escavação. 

A fase I de ocupação abrangeria uma área muito superior à atualmente visível.  

Em termos estruturais, para além das paredes verticais visíveis, destaca-se a existência de pavimentos 

empedrados, lareiras, fossos de drenagem de águas (Gamito, 1994, p. P. 545-563). 

 

Mesmo ao longo e após o processo de reconquista cristã (séc. XIII) admite-se uma relativa continuidade 

da rede de povoamento e dos principais eixos viários, no interior rural, que é pouco afetado pela 

instabilidade deste período. 

Os dados conhecidos para a aldeia de Martim Longo, sede de freguesia, estão contidos nos róis de 

besteiros dos anos de 1385/1422. Estes primeiros valores demográficos eram já significativos, quando 

comparados com as restantes localidades da região algarvia. 

O século XVI foi um período de grande prosperidade, chegando os seus habitantes a acorrer ao litoral 

algarvio aquando dos rebates dos Mouros. 

O “encrespado serrano, com os seus vales cavados e caminhos de pé posto… permitiu e protegeu um 

povoamento arcaico do qual sobreviveram algumas insólitas construções cilíndricas de alvenaria, com uma 

cobertura de palha ou retama” (Torres, 1997, p. 437).  
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Apresenta-se como teoria plausível o abandono das aldeias, alcarias serranas islâmicas, sobretudo após o 

decreto de expulsão de D. Manuel (1495) e a posterior atividade da Inquisição, levando à constituição de 

novas aldeias a curtas distâncias, simulando tratar-se de cristãos velhos a ocupar as terras abandonadas 

(Maia, 2000, p. 15).  

Parte muito significativa da população atual ainda se encontra dispersa por alguns dos montes ainda 

ocupados, como Amoreira. Ferrarias e Mesquita serão exemplos de um abandono mais antigo. 

Nestes montes desenvolvem-se, em moldes genericamente artesanais, atividades como o do linho e 

produtos alimentares (nomeadamente, o pão, o queijo, os enchidos). Na sua periferia existem espaços 

cercados, povoados por vegetação arbórea dispersa e pequenas hortas. São muito abundantes os muros 

de alvenaria de xisto de junta seca, que delimitam as propriedades. A pastorícia, atualmente resumida a 

alguns rebanhos de caprinos, a apicultura ou a extração de cortiça constituem as atividades económicas 

tradicionalmente complementares. 

Note-se que no “Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa” (1966), do anterior Sindicato Nacional dos 

Arquitetos foram identificados nesta área alguns exemplos de qualidade da arquitetura da Serra do 

Caldeirão (Freitas, 2002, p. 91). 

A preservação, proteção e valorização do património cultural local é aliada ao património natural e 

encontra-se patente em iniciativas como a cooperação entre a Câmara Municipal de Tavira e a Associação 

In Loco, no âmbito do Projeto Rural XXI. 

O PROT Algarve salienta a existência para o concelho de Tavira no geral, de um levantamento bastante 

rigoroso de estruturas em espaço rural e a importância deste programa e respetivos planos para a 

salvaguarda e reabilitação de edifícios e espaços (PROT Algarve, Anexo R, p. 9). 

Finalmente, o PDM de Tavira integra uma Carta Síntese do Património Cultural em Mundo Rural e 

contempla este manancial nos artigos 46º e 47º do respetivo Regulamento. 
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Enquadramento legal  

A equipa compromete-se ao cabal cumprimento da legislação em vigor, para execução de trabalhos 

arqueológicos: Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 

Novembro. 

A metodologia específica aplicada ao factor enquadra-se nas directrizes estabelecidas na Circular do ex-

Instituto Português de Arqueologia “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

 

Equipa técnica 

Os trabalhos de pesquisa documental e de campo a desenvolver no âmbito do fator Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico serão coordenados por Carla Alves Fernandes (arqueóloga). 

Os trabalhos de desmatação serão realizados por trabalhadores indiferenciados facultados pela Solara4 – 

Energias Renováveis, Lda., com o acompanhamento arqueológico presencial, sistemático e permanente da 

signatária. 
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Os trabalhos de prospecção geofísica são objecto de plano de trabalho individualizado em anexo, da 

responsabilidade de Luís Miguel Barros Gonçalves (Doutor em Ciências, na área de conhecimento da 

Geologia e especialidade de Geoarqueologia). 

Os trabalhos de topografia serão assegurados por João Cláudio Martins. 

A equipa destacada para a realização de trabalhos arqueológicos compromete-se ao cumprimento do 

Decreto-Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho. 

 

Logística  

Para além do equipamento específico aplicado à prospecção geofísica, e enumerado no plano de trabalho 

anexo, os trabalhos de campo serão apoiados por cartografia em formato papel (à escala 1:25.000) e em 

formato digital, implantada em GPS. 

A desmatação será efectuada com recurso a meios manuais e mecânicos exclusivamente de corte. 

O levantamento topográfico a executar por João Cláudio Martins será efectuado com DGPS e estação total. 

Todo o registo fotográfico será executado em formato digital. 

O tratamento da informação obtida em campo será realizado com recurso a programas específicos de 

gestão de cartografia, de imagem, de texto e de inventário. 

 

Trabalhos a realizar 

Pesquisa documental 

A recolha de informação incide sobre elementos de natureza distinta:  

o Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de carácter geral ou local.  

o Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 

1:25.000, com recolha comentada de potenciais indícios. 

 

O levantamento bibliográfico tem as seguintes fontes de informação: 

o Inventários patrimoniais de organismos públicos (Endovélico e base de dados do 

património classificado da Direção-Geral do Património Cultural - DGPC; base Thesaurus 

do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana - IHRU); 

o Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

o Planos de ordenamento e gestão do território; 

o Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na 

região. 

 

Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 

4 de Novembro) os trabalhos arqueológicos são previamente autorizados pela DGPC, através de ofício 

específico. 
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Em campo serão desempenhadas as seguintes tarefas: 

o Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de levantamento bibliográfico; 

o Desmatação com o acompanhamento arqueológico presencial, sistemático e permanente 

da signatária, que será efectuada com recurso a meios manuais e mecânicos 

exclusivamente de corte, direccionado para a eliminação de espécies herbáceas e 

arbustivas que impeçam a boa progressão dos trabalhos de registo, preservando as 

espécies arbóreas de interesse histórico; 

o Prospecção geofísica que integra vários métodos e técnicas para obtenção de informação 

sobre o subsolo, estruturas arqueológicas e estruturas geológicas, objecto de plano de 

trabalhos específico em anexo; 

o Levantamento topográfico exaustivo das estruturas e contextos visíveis à superfície do 

solo; 

o Registo fotográfico detalhado de todas as estruturas existentes e contextos visíveis à 

superfície do solo. 

 

Estrutura do relatório  

A estrutura do relatório será desenvolvida de acordo com os requisitos estabelecidos pelo artigo 15º do 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de Novembro.  

A realização relatório pretende: 

o Garantir a conformidade com o Parecer da CA de Julho de 2015; 

o Caracterizar o potencial arqueológico do subsolo com base em métodos e técnicas 

específicos da prospeção geofísica, de carácter não intrusivo; 

o Produzir um mapeamento detalhado dos vestígios existentes à superfície do solo e 

potenciais estruturas arqueológicas e estruturas geológicas no subsolo; 

o Identificar e avaliar de forma mais detalhada e fundamentada do que na fase de EIA os 

impactes resultantes da concretização do projecto; 

o Apresentar propostas para minimização de potenciais impactes negativos do projecto 

sobre o arqueossítio, nomeadamente a proposta de eliminação de infraestruturas 

projectadas que possam colidir com a ocorrência de vestígios arqueológicos no subsolo. 
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Prazo de execução  

O prazo de execução previsto para concretização do plano de trabalhos de campo é de 7 dias. Este prazo 

é meramente estimativo e poderá ser ampliado para efectivo cumprimento do plano. 

A equipa pondera a data de 07 de Agosto de 2015 para início da desmatação com acompanhamento 

arqueológico e 10 de Agosto para a prospecção geofísica e levantamento topográfico, ao abrigo do ponto 2 

dos Artigo 6º do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 

de Novembro. 

 
 
  

Pela Archeosfera, Lda., 
 
 

__________________________________ 
Carla Alves Fernandes 

 

 

   

 
 
 
 
 
Morada: Rua Camilo Castelo Branco, nº9 3º Dto, 2685-031 Sacavém 

Telefone: 210165659 

Telemóvel: 966132044 

E-mail: archeosfera@gmail.com 

 

 



Exmos. Srs: 
Archeosfera - Estudos e Consultoria em Arqueologia, 
Lda.

      Rua Camilo Castelo Branco, 9 - 3º Dto
      2685-031 Sacavém

A/c Dra Carla Alves Fernandes 

Plano de Trabalhos de Prospecção    

 

De acordo com o vosso pedido enviamos o Plano de Trabalhos de Prospecção 
Geofísica com Georadar.

Este plano é apresentado pela Geosite, Lda, empresa spinoff da Universidade do 
Minho. O trabalho será coordenado por Luís Gonçalves, professor auxiliar do 
Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho, cujo currículo segue 
em anexo a esta proposta.

Na expectativa de que esta proposta seja digna de aprovação, subscrevemo-nos com 
elevada consideração.

Atenciosamente,

Luís Gonçalves



1 – Condições e características gerais da proposta

A elaboração da presente proposta resulta do convite endereçado para a apresentação de um  orçamento para 
prospecção geofísica aplicada no âmbito do “Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica  de Alcoutim 
(200 MW)”.

Formulação da proposta
Esta proposta traduz um programa técnico que inclui métodos e técnicas, equipamentos e recursos humanos 
especificamente adaptados à natureza, objectivos e necessidades do projecto em questão, tal como estes são 
descritos no convite para apresentação de proposta.

Recursos Humanos
Esta proposta prevê a realização da prestação de serviços em questão com recurso a meios próprios, tanto no 
que respeita ao equipamento a utilizar, como aos técnicos especializados envolvidos nos trabalhos de campo, 
tratamento de materiais e execução de relatórios. Os recursos humanos serão mobilizados para a execução dos 
trabalhos de campo e de laboratório de acordo com as suas especialidades e o cronograma da intervenção.

Para este trabalho serão mobilizados os seguintes técnicos:

2 - Memória Descritiva dos Trabalhos a realizar

Prospecção Geofísica
A prospecção geofísica integra vários métodos e técnicas orientadas para a obtenção de informação sobre o 
subsolo, estruturas arqeuológicas e estruturas geológicas, baseando-se em variações das propriedades físicas do 
meio e na sua correlação com as características antrópicas e/ou geológicas.
Entre as principais vantagens de utilização contam-se:
- O carácter não destrutivo e não invasivo destes métodos/técnicas;
- A capacidade em cartografar e caracterizar corpos enterrados e vazios, com uma precisão assinalável;
- A rapidez e eficiência da localização de estruturas de forma expedita;
- A rentabilidade económica resultante daquela rapidez de execução;
- A possibilidade de planeamento correcto e atempado de eventuais intervenções subsequentes.

O Método do GPR (Ground-penetrating Radar) ou Georadar
O Georadar ou GPR (Ground Penetrating Radar) é uma ferramenta geofísica de análise sub-superficial com uma 
gama bastante alargada de utilizações (glaciologia, geologia estrutural, engenharia civil, sedimentologia) com um 
enfoque particular na Arqueologia. 

Técnico Formação Função

Luís Gonçalves Geólogo, 
Doutor em Ciências
Especialidade 
Geoarqueologia

Aquisição de dados no terreno com GPR
Processamento de dados e elaboração de relatório 
técnico



A técnica do Georadar, baseia-se na propagação pelo solo ou por outro meio dieléctrico (betão, agua, gelo, etc) 
de radiação electromagnética comumente designada por ondas electromagnéticas ou ondas de Rádio. Esta 
radiação é reflectida de volta à superfície sempre que ocorram mudanças nas características dieléctricas do meio 
que atravessam. 

Objectivos da Intervenção
São objectivos desta prospecção: 
- Levantamento geofísico de dois sítios arqueológicos (Aldeia dos Mouros e Morgado 1), para definição da 

estratigrafia e detecção, identificação e mapeamento de potenciais estruturas arqueológicas existentes no 
subsolo, tendo em vista a delimitação da extensão total dos sítios.

3. Especificações técnicas e metodológicas dos trabalhos a realizar

Planeia-se a utilização dos seguintes métodos de prospecção com Georadar nos sítios arqueológicos “Aldeia dos 
Mouros” e Morgado 1”.
- Aplicação do método de prospecção com perfis individuais - execução, nos dois sítios arqueológicos, de 

diversos perfis de Radar com dimensão adequada à inspecção de toda a área do sítio.
- Aplicação do método de prospecção em área - execução de grelhas de prospecção pseudo-3d a áreas 

específicas dos dois sítios arqueológicos que apresentem condições favoráveis à sua implementação (ausência 
de vegetação e outros obstáculos)

Neste trabalho utilizar-se-á a antena de 400 MHz da GSSI, dada a sua resolução e capacidade de penetração (até 
4 m).

Plano de Trabalhos
Aquisição de dados no terreno:
- Definição dos parâmetros de aquisição dos dados;
- Aquisição dos perfis de Georadar de acordo com o método adequado aos objectivos da intervenção.
Tratamento e interpretação dos dados:
- Pós-tratamento informático da informação recolhida no terreno; 
- Realização de um relatório técnico incluindo a interpretação dos resultados observados.

4 – Calendarização

Prevê-se para a aquisição de dados geofísicos com Georadar 3 dias de aquisição de dados no terreno 
(considerando um dia de 8h), na segunda semana dos mês de Agosto de 2015

Acresce à fase de aquisição de dados de terreno a fase de processamento e interpretação, elaboração e entrega 
de relatório técnico que se prevê de três dias para o processamento mais um dia para a elaboração do relatório 
final. 

5. Afectação de recursos materiais e equipamento

No que respeita à afectação de meios materiais a presente proposta prevê a realização de todos os trabalhos de 
prospecção geofísica aplicada com recurso aos seguintes equipamentos:

Georadar da GSSI (Geophysical Survey Systems, Inc.) modelo SIR-3000 com antena de 400 MHz (modelo 5103).

Programas informáticos de processamento de dados ReflexW -V7 e GPRSlice- V7.
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A Archeosfera – Estudos e Consultoria em Arqueologia, Lda., entidade com sede na Rua camilo Castelo 
Branco, nº 9 3º Dtº, 2685-031 Sacavém, declara, nos termos da subalínea i) da alínea i) do nº 1  do 
artº 7º do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 
Novembro, enquanto entidade enquadrante, garantir a disponibilização dos meios necessários à boa 
execução do trabalhos arqueológicos integrados no Plano de Trabalhos Arqueológicos Complementares 
ao Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Alcoutim 200 Mw, em fase de Projeto de 
Execução, sobre o sítio 15 – Morgado 1, a efectuar sob a direcção técnica de Carla Sofia Alves 
Fernandes. 

 

Sacavém, 23 de Julho de 2015 

Pela Archeosfera, Lda., 

 

__________________________________ 

Carla Alves Fernandes 

 

 

 

 

Morada: Rua Camilo Castelo Branco, nº9 3º Dto, 2685-031 Sacavém 

Telefone: 210165659 

Telemóvel: 966132044 

E-mail: archeosfera@gmail.com 
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136 p. 

Neves, J., Ferreira, F., Gonçalves, L. (2003) – Planta Geológica-Geotécnica da fundação da Barragem de 
Alqueva.. A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos. Vol. I, Coimbra, Imprensa da Universidade, 
pp. 171-184. 

Neves, J. & Gonçalves, L. (2002) - Reconhecimento  geológico  e geotécnico da zona da falha 22 durante a fase 
de construção da barragem de Alqueva (Portugal). XII Congr. Brasil. Mecânica dos Solos e Engenharia 

Geotécnica,. S. Paulo, Brasil, Vol. 2: 1113-1123. 

Gonçalves, L., Oliveira, A., Alves, M.I.C. (2004) – Waste mud characterization. A contribuition to quarries 
environmental inpact mitigation and to a sustainable use of a natural resource. 32rd International 

Geological Congress, Abstracts, part.2, session 239-4, Florence, pp. 1076  

Gonçalves, L., Alves, M.I.C., Pereira, D.I. (2003) - Depósitos cenozóicos do planalto mirandês (Trás-os-Montes). 
Potencialidades dos recursos minerais não metálicos. Resumos do VI Congresso Nacional de Geologia, 

Ciências da Terra (UNL), n.º esp V, CD-Rom, pp. F34-F37. 

Gonçalves, L. (1999) - Venda Nova II, túnel de acesso à central e de reconhecimento geológico. Contribuição da 
geologia para o estudo e caracterização da compartimentação do maciço rochoso. Relatório de estágio 

profissionalizante . FCUP. (Trabalho não editado). 141 p. 

Gonçalves, L. (1998) – Os Movimentos de terreno no ordenamento do território da orla costeira. Monografia de 

estágio e seminário. FCUP. (Trabalho não editado). 78 p. 



 
8. Participação em Congressos e Encontros Científicos: 

 

2015 – Seminário “Inovação e Gestão Colaborativa para a Sustentabilidade das Zonas Costeiras”. 9 de Junho de 
2015. Universidade do Minho, Braga. 

2014 – II Encontro de Arqueologia de Mogadouro. 26 e 27 de Setembro de 2014. Mogadouro. 

2014 - 3RD ENARDAS Colloquium "Living places, experienced places. The Northwestern Iberia in Prehistory ". 2 
e 3 de Maio de 2014. Universidade do Minho, Braga. 

2012 — EGU General Assembly 2012 (22-27 de Abril), Vienna, Austria. Session GI3.4 Geophysical Research. 

2010 — III Jornadas do Quaternário “Evolução Paleoambiental e Povoamento no Quaternário do Ocidente 
Peninsular”, realizadas em 7 e 8 de Maio de 2010, na Escola de Ciências, Universidade do Minho, 
Campus de Gualtar, Braga. 

2010 — Seminário de Comemoração do Dia da Escola de Ciências, em 22 de Fevereiro de 2010. Escola de 
Ciências, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

2010 — Membro da comissão organizadora do VIII Congresso Nacional de Geologia 2010, realizado em 12-16 
Julho, na Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

2009 — Participação no Seminário “Contextos e Ambientes do I Milénio A.C.: Uma Abordagem Interdisciplinar”, 
organizado pela APEQ e CITCEM/UM, com coordenação da Professora Ana Maria S. Bettencourt e da 
Professora Maria Isabel Caetano Alves. Este Seminário decorreu no dia 7 de Dezembro de 2009, no 
auditório do Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga. 

2009 — Congresso “5th International Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar – IWAGPR2009”, 
organizado pelo Electromagnetic Group of Granada, Dep. De Electromagnetismo Y Fisica de La Materia da 
Universidade de Granada, Espanha. Este congresso decorreu nos dias 27-29 de Maio de 2009, na 
Universidade de Granada, Espanha. 

2008 — Congresso “12th International Conference on GPR – 2008”, Universidade de Birmingham, UK, 16 a 18 
de Junho de 2008. 

2008 —  “Primeiro Congresso Português de Arqueologia Empresarial”, 20-21 Novembro 2008, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

2008 — “IV Congresso Nacional de Geomorfologia 2008, 16-18 Outubro, Universidade do Minho, Campus de 
Gualtar, Braga. 

2008 —  “I Congresso Viver Ambiente”. 10-11 Abril 2008, Universidade do Minho, Braga. 
2007 — Congresso “Systemas de Almacenamiento y Conservation de Alimentos entre los pueblos Prerromanos 

peninsulares”, Cidade Real, Castilla-la-Mancha, Espanha, 19 e 20 de Novembro de 2007. 
2005 — “IV Seminário de Recursos Geológicos, Ambiente e Ordenamento do Território”, decorrido na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, entre 27 e 29 de Outubro de 2005, tendo 
apresentado a comunicação “Resíduos de Exploração em areeiros de Trás-os-Montes Oriental: 
Potencialidades como matéria prima para a indústria cerâmica de construção.” 

2004 — 32rd International Geological Congress, decorrido em Florença, Itália, entre 20 a 28 de Agosto de 2004, 
tendo apresentado a comunicação “Waste mud characterization. A contribuition to quarries environmental 
impact mitigation and to a sustainable use of a natural resource.” 

2003 — VI Congresso Nacional de Geologia, decorrido na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, entre 4-6 de Junho de 2003, tendo apresentado a comunicação “Depósitos cenozóicos 
do planalto mirandês (Trás-os-Montes). Potencialidades dos recursos minerais não metálicos”. 

2003 — Simpósio “A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos”, inserido na homenagem ao Professor 
Doutor Cotelo Neiva, realizado em 21/11/2003, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra  

2002 — Encontro Científico sobre Geomorfologia e Ordenamento do território intitulado “ Desafios para as 
Regiões Cársicas no início do terceiro milénio”, organizado pela Associação Portuguesa de Geomorfólogos 
(APGeom), Instituto de Estudos Geográficos (IEG) e pelo Centro de Estudos Geográficos (CEG). Realizou-
se a 11/10/2002 no auditório da reitoria da Universidade de Coimbra. 



2000 — Seminário “A Qualidade na Construção”, organizado pelo CICCOPN, que decorreu entre 25 e 26 de 
Fevereiro de 2000. 

1998 — 4ª Conferência Anual do GGET (Grupo de Geologia Estrutural e Tectónica) - GGET’98, realizada na FCUP 
em 30 e 31 de Maio de 1998. 

 
9. Cursos/Workshops frequentados 
 
2012 — Participação como conferencista convidado no Workshop “Arqueólogos vs Geólogos. O contributo das 

Geociências nos alvores da investigação pré-histórica em Portugal – Consequências na época e para além 
dela”, na Sociedade de Geografia de Lisboa em 5 de Dezembro de 2012. Organização Secção de 
arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa. 

2011 — Frequentou o “Summer School - Second Specialisation Forum on “non-destructive approaches to 
complex archaeological sites”, com a duração de 7 dias ( 60 horas), organizado pelo Project Radio-Past 
(EC FP7 Programme People - Marie Curie Actions IAPP). Esta formação decorreu entre 3 e 9 de Julho de 
2011 em Ammaia, Marvão, Portugal. 

2010 — Frequentou o “5th Short Workshop on 3D GPR Imaging”, com a duração de 2 dias (16 horas), 
organizado pelo “Close Range Remote Sensing & Photogrammetry Group” da Universidade de Vigo, em 
colaboração com Dean Goodman do Geophysical Archaeometry Laboratory de Woodland Hills, California, 
EUA. Este workshop decorreu nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2010, na EUET Forestal da Universidade 
de Vigo, Campus de Pontevedra. 

2010 — Coordenação do Workshop “Laboratório de dinâmica fluvial”, no âmbito da 2ª Edição do 30º Curso de 
Actualização de Professores de Geociências, organizado pela Associação portuguesa de Geólogos, 6 de 
Novembro de 2010, Escola de Ciências, Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Braga. 

2010 — Coordenação do Workshop “Laboratório de dinâmica fluvial”, no âmbito do 30º Curso de Actualização 
de Professores de Geociências, organizado pela Associação portuguesa de Geólogos, inserido no VIII 
Congresso Nacional de Geologia, 14-16 de Julho de 2010, Escola de Ciências, Universidade do Minho, 
Campus de Gualtar, Braga. 

2009 — Workshop “Prospecção Geofísica e Arqueológica – A Fábrica de Vidro do Covo”, organizado pela APA 
(Associação Profissional de Arqueólogos) e pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, em 
colaboração com a Universidade de Aveiro (Departamento de Geociências) e a FEUP (DEM-CIGAR). Este 
workshop decorreu nos dias 20 e 21 de Novembro de 2009, na Biblioteca Municipal de Oliveira de 
Azeméis. 

2009 —  “3rd Annual European Advanced Workshop on GPR-Slice”, com a duração de 3 dias (18 horas), 
organizado pelo “Close Range Remote Sensing & Photogrammetry Group” da Universidade de Vigo, em 
colaboração com Dean Goodman do Geophysical Archaeometry Laboratory de Woodland Hills, California, 
EUA. Este workshop decorreu nos 3 a 5 de Junho de 2009, na EUET Forestal da Universidade de Vigo, 
Campus de Pontevedra. 

2008 — “Workshop on Soil Properties Affecting GPR Surveys”, com a duração de 8 horas,  organizado pelo US 
Army Corps of Engineers, na Universidade de Birmingham, a 17 de Junho de 2008, em colaboração com 
o GPR2008 (12th International Conference on GPR – 2008). 

2007 — Curso “GPR class for Archaeological Mapping”, organizado pelo Professor Lawrence B. Conyers, que  
 
10. Trabalhos de prospecção com Georadar desenvolvidos no âmbito da arqueologia 
Desenvolvimento de trabalhos de prospecção geofísica com utilização do Georadar nas seguintes estações 
arqueológicas: 
 
2014 – Castelo dos Mouros de Vilarinho dos Galegos. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis 

estruturas culturais (fossas, fossos, pavimentos, fundações de edifícios, etc) no povoado fortificado da 
Idade do Ferro do Castelo dos Mouros. 

2013 – Igreja de S. Vicente (Braga) – Prospecção geofísica realizada no interior e exterior do monumento para 
detecção de fases construtivas antigas. 

2010 e 2011 - Vale de Chãos, Pedralva, Braga. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento da zona 
envolvente das mamoas de Vale do Chão, Freguesia de Pedralva, Braga. 



2010 - Forca, Maia. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis estruturas culturais da Idade do 
Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas, etc.), no Campo da Forca, Concelho da Maia; 

2009 - Campelos, Mondim de Basto. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis estruturas culturais 
da Idade do Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas), contíguas ao monumento de arte rupestre 
de Campelos, Mondim de Basto; 

2009 - Castroeiro, Mondim de Basto. Prospecção geofísica para reconhecimento de possíveis estruturas 
culturais (fossas, fossos, pavimentos, fundações de edifícios) no povoado fortificado da Idade do Ferro de 
Castroeiro; 

2009 - Calvos, Póvoa de Lanhoso. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento da estrutura interna 
da mamoa de Calvos; 

2009 - Castro do Monte do Padrão, Santo Tirso. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento de 
possíveis estruturas culturais da Idade do Ferro (fossas, fossos, pavimentos, fundações de edifícios) no 
Castro de Monte Padrão, Concelho de Santo Tirso; 

2008 - Perrelos, freguesia de Delães, Vila Nova de Famalicão. Trabalho de prospecção desenvolvido em 
colaboração com a Professora Teresa Valente no âmbito da disciplina de materiais Geológicos da 
licenciatura em arqueologia da Universidade do Minho. 

2007 a 2010 - Pego, freguesia da Cunha, Braga. Trabalhos de prospecção geofísica para reconhecimento de 
estruturas culturais da Idade do Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas); 

2007 e 2008 - Corgo, Azurara, Vila do Conde. Prospecção geofísica realizada para reconhecimento de estruturas 
culturais da Idade do Bronze (fossas, fossos, pavimentos, sepulturas) e do Período Romano (fundações 
de edifícios, muros, etc.); 

2007 - Lordelo do Ouro, Porto. Trabalho de prospecção realizado numa estação arqueológica romana, contígua 
à Igreja paroquial de Lordelo do Ouro; 

 

11. Trabalhos de prospecção com Georadar desenvolvidos no âmbito da Estratigrafia: 

Desenvolvimento de trabalhos de prospecção com Georadar para definição da estratigrafia de depósitos 
sedimentares marinhos costeiros e depósitos sedimentares estuarinos na foz do rio Ave e praias de Ofir, 
Belinho e Rio de Moinhos (Esposende), no âmbito do projecto PTDC/EPH-ARQ/5204/2012: Diálogo 
entre Ciências - Análise multidisciplinar das condições de navegabilidade e ancoragem durante o período 
Romano (Esposende). 

Desenvolvimento de trabalhos de prospecção com Georadar para definição da estratigrafia de depósitos 
sedimentares estuarinos, dos estuários da Ribeira de Bensafrim (Lagos), do rio Alcabrichel (Vimeiro - 
Torres Vedras) e do rio Neiva (Castelo do Neiva – Viana do Castelo e Foz do Neiva – Esposende) no 
âmbito do projecto PTDC/CTE-GIX/104035/2008 da FCT: Environmental changes: fluvia-marine 

interactions in the last 5000 years (FMI 5000). 
 
12. Trabalhos de prospecção com Georadar desenvolvidos em colaboração com entidades 
externas 
Desenvolvimento de trabalhos de prospecção geofísica com utilização do Georadar em colaboração com as 
Empresas GEO-NDT, GEOSONDA e Extraco, Construciones SA, no âmbito da realização de estudos avançados 
de NDT (Non-destructive testing) com Georadar em meio urbano e industrial. Estes trabalhos tiveram por 
objectivo: 

- Barragem de Lucefecit, Alandroal: prospecção geofísica para avaliação das condições estruturais das condutas 
de tomada de água e descarga de fundo antes e após a realização de obras de impermeabilização das 
condutas. 

- Terminal de Gás Natural de Sines: prospecção geofísica para detecção e localização de canalizações, tubagens 
de serviços (telecomunicações, electricidade, água), e esgotos no Terminal de Gás natural do Porto de 
Sines; 

- Praça do Império e Bairro do Restelo, Lisboa: prospecção geofísica para detecção e localização de 
canalizações, tubagens de serviços (telecomunicações, electricidade, gás, água), e redes de esgotos na 
praça do Império em Lisboa, e no bairro do Restelo, em Lisboa;  



- Mercado Ferreira Borges, Cidade do Porto: prospecção geofísica para definição da estratigrafia do subsolo do 
Mercado, bem como a localização de canalizações em alvenaria localizadas seu interior e dimensão das 
sapatas dos pilares de suporte do edifício;  

- Navalria, Porto de Aveiro prospecção geofísica para detecção de vazios e de estruturas de serviço (canalizações 
de água e esgotos) na zona adjacente à doca seca do estaleiro naval da Navalria no Porto de Aveiro.  

 
 
 

Braga, 21 de Julho de 2015 
 
 
 
 
 

          (Luís Gonçalves) 
 

 



��
��

58

56

55

59

57

61

53

60

54

52

15 14

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN,
IGP, swisstopo, and the GIS User Community

38000

38000

38500

38500

-2
51

50
0

-2
51

50
0

�

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica 
de Alcoutim (200 MW)

T00215_1

0 50 100 m

Escala 1:5 000

Figura 5 - Ocorrências de Interesse Patrimonial

LEGENDA

Área de Estudo e Traçado Prévio da Linha Elétrica a Construir

CENTRAL FOTOVOLTAICA

Área de Estudo

Áreas de implantação da Central Fotovoltaica

Setores Fotovoltaicos

Subestação

Acessos

LINHA ELÉTRICA

101

Elementos Patrimoniais

�� Elementos patrimoniais na área de estudo

�� Elementos patrimoniais na envolvente

Área de dispersão

1

E1

Sistema de referência: PT-TM06 / ETRS89
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

Elipsóide: GRS80



24/07/2015 Portal do Arqueólogo  Novo PATA

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/_cms/ 1/2

Novo PATA  Pedido de Autorização de Trabalho Arqueológico

| Estado: 

DRC  DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA

Direção Regional Cultura do Algarve

REQUERENTE

NOME COMPLETO: Carla Sofia Alves Fernandes

FORMAÇÃO ACADÉMICA:

Licenciatura  Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

MORADA:

Rua Camilo Castelo Branco, 9 3ºDto2685031 Sacavém

TELEFONE/TELEMÓVEL: 210165659/966132044

EMAIL: cfernandes.archeosfera@gmail.com

CORESPONSÁVEIS

PROJETO

DESIGNAÇÃO: EIA Central Fotovoltaica de Alcoutim  Ruínas das Ferrarias

ACRÓNIMO: EIA_CF_A_RF

CATEGORIAS DE ENQUADRAMENTO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

C  ações preventivas e de minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras
com impacto sobre o território em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e
conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos arqueológicos, conservados a descoberto,
valorizados museologicamente ou não.

TIPO DE TRABALHO

Acompanhamento

LOCAL E CARATERIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO

DESIGNAÇÃO: Ruínas das Ferrarias

DISTRITO: Faro

CONCELHOS: Alcoutim

FREGUESIAS: Vaqueiros

LUGAR: Ferrarias

CARTA MILITAR (ANO): 582Vaqueiros (Alcoutim) ()

LATITUDE:



24/07/2015 Portal do Arqueólogo  Novo PATA

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/_cms/ 2/2

LONGITUDE:

X: 37190

Y: 252246

DATUM:

CARTA NÁUTICA:

CAPITANIA:

TIPO DE SÍTIO: Estrutura

PERÍODO CRONOLÓGICO:Medieval Islâmico

PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU IMÓVEIS EM QUE SE PRETENDE EFETUAR O TRABALHO

PROPRIETÁRIO: Solara4  Energias Renováveis Lda.

MORADA Largo Eng.º António de Almeida, nº 70  sala 407, 4100065 Porto

AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO: Sim

LOCAL DE DEPÓSITO PROVISÓRIO DO ESPÓLIO

ESPÓLIO EM ESTUDO/TRATAMENTO: Não se procederá à recolha de espólio

ENTIDADES ASSOCIADAS



DOCUMENTOS EM ANEXO AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

Localização cartográfica (1.76MB)
Plano de trabalhos de Arqueologia (303.73KB)
Ortofoto (911.68KB)
Declarações de entidades contratante/enquadrante (135.01KB)

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/_cms/view/npata_doc.php?id=EwrT%2BYVAAuVEfViGl2Hu%2BGto9be8eliOjecGCJ0mKc8%3D
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/_cms/view/npata_doc.php?id=7MDCx0p%2FQAlKZpk6Gbx1b2fhlp6Kps%2Blzyt%2Fj2ugA%2FY%3D
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/_cms/view/npata_doc.php?id=kWunHPyoPJq4bU%2B%2BzNCFCZkDAmwQN7HfXSFB3Mr3Juw%3D
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/_cms/view/npata_doc.php?id=%2Fvo58EKBw%2Fn9yC%2Fs9FyASdADegnKLWIK8M49lheXzus%3D


24/07/2015 Gmail  Estado do PATA via Portal do Arqueólogo

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=712fb86b6c&view=pt&search=inbox&msg=14ebf1c9558b39ef&siml=14ebf1c9558b39ef 1/1

carla fernandes <cfernandes.archeosfera@gmail.com>

Estado do PATA via Portal do Arqueólogo

PortalArqueologo@dgpc.pt <PortalArqueologo@dgpc.pt> 24 de julho de 2015 às 09:09
Responder a: PortalArqueologo@dgpc.pt
Para: PortalArqueologo@dgpc.pt
Cc: cfernandes.archeosfera@gmail.com

O Portal do Arqueólogo atualizou o estado do Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos.
ARQUEÓLOGO: Carla Sofia Alves Fernandes
PROJETO: EIA Central Fotovoltaica de Alcoutim  Ruínas das Ferrarias

CATEGORIA:

C  ações preventivas e de minimização de impactes integradas em
estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território em
meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e
conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos
arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados
museologicamente ou não.

TRABALHO: Acompanhamento
SUBMETIDO EM: 24/07/2015 09:09
RECEBIDO EM:
REJEITADO EM:
DESPACHO:
NOTAS:

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo Sistema de email do Portal do Arqueólogo.

© DGPC 2015



Estudo de Impacte Ambiental 

Central Fotovoltaica de Alcoutim 200 Mw 

Projeto de Execução 
 

 
Plano de Trabalhos Arqueológicos Complementares ao EIA 
17 – Ruinas das Ferrarias 
 
 

 

Proposta: 160_15 

Data: 23.07.2015 

Fator ambiental: Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

1 de 15 

 

 

 

 

 

 

Fator Ambiental: Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

Plano de Trabalhos Arqueológicos Complementares ao EIA 

17 – Ruinas das Ferrarias 

 

 

O presente documento consiste no Plano de Trabalhos Arqueológicos a realizar complementarmente ao 

fator ambiental Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico do Estudo de Impacte Ambiental da 

Central Fotovoltaica de Alcoutim 200 Mw, em fase de Projeto de Execução. 

A implementação do conjunto de trabalhos arqueológicos seguidamente enunciados, visa dar comprimento 

ao estabelecido em parecer da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental de 28 de maio de 

2015. 

O Ponto 31 do referido Parecer refere que “Uma vez que o projeto é apresentado em fase de projeto de 

Execução considera-se que as medidas preconizadas no EIA para a fase de construção para as ocorrências 

patrimoniais que serão afetadas diretamente, MFC.88, (Aldeia dos Mouros, nº 11; Morgado 1, nº 15; 

Ruinas das Ferrarias, nº 17) que consistem em ações de diagnóstico com o objetivo de delimitar, 

caracterizar e avaliar as mesmas, e em função dos resultados obtidos adotar as adequadas medidas, 

devem ser concretizadas nesta fase uma vez que podem resultar em alterações de layout do projeto. 

Desta forma deve apresentar-se a concretização destas Medidas.” 

 

As medidas relativas aos sítios arqueológicos citados definidas em EIA são as seguintes: 

o 11 – Aldeia dos Mouros - Fase prévia à obra - Realização de prospeção geofísica para a 

definição da estratigrafia e a deteção, identificação e mapeamento de estruturas 

arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá mapear o desenvolvimento 

estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a localização e número de painéis 

fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira proposta de projeto é suficiente para a 

preservação dos vestígios arqueológicos ou se serão necessárias outras adaptações da 

planta de projeto, de forma a evitar a destruição de contextos e estruturas conservados. 

Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra, sinalização 

enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de 
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forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta. Aos contextos 

arqueológicos encontram-se associados espécimenes arbóreos com alguns séculos de 

existência, cuja integridade é indispensável salvaguardar. Todos estes espécimenes 

deverão ser integrados na Carta de Condicionantes da Obra como parte integrante do 

arqueossítio e aplicadas as necessárias restrições para conservação dos mesmos in situ; 

o 15 – Morgado 1 - Fase prévia à obra - Realização de prospeção geofísica para a 

definição da estratigrafia e a deteção, identificação e mapeamento de estruturas 

arqueológicas no subsolo. Esta abordagem permitirá mapear o desenvolvimento 

estrutural do núcleo de povoamento e determinar se a localização e número de painéis 

fotovoltaicos já eliminados em relação à primeira proposta de projeto é suficiente para a 

preservação dos vestígios arqueológicos ou se serão necessárias outras adaptações da 

planta de projeto, de forma a evitar a destruição de contextos e estruturas conservados. 

Fase de construção – Integração na Carta de Condicionantes da Obra, sinalização 

enquanto área interdita a movimentação de pessoal e maquinaria afetos ao Projeto, de 

forma a anular quaisquer possibilidades de afetação indireta; 

o 17 – Ruinas das Ferrarias - Fase prévia à obra - Realização de desmatação com 

acompanhamento arqueológico, de forma a caracterizar e mapear os contornos da 

estrutura e potenciais vestígios arqueológicos de superfície associados a esta (note-se 

que trabalhos de prospeção no local realizados pela Dr.ª Alexandra Gradim permitiram 

identificar telha digitada de cronologia islâmica). A desmatação, caracterização e 

mapeamento da estrutura e da efetiva área de dispersão de vestígios deverá determinar 

a proposta de medidas de minimização subsequentes. 

 

O presente plano de trabalhos incide especificamente sobre o sítio arqueológico Ruinas das Ferrarias, 

número 17 do inventário do EIA e incide sobre uma área de topo de cabeço actualmente praticamente 

inacessível, devido à densa cobertura vegetal, implantada na cartografia anexa, com base nos resultados 

da prospecção realizada em fase de EIA. 

 

Breve descrição do projeto 

 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim, localiza-se no distrito de Faro, concelho de Alcoutim, 

abrangendo áreas das freguesias Martim Longo e Vaqueiros. 

 

A propriedade onde irá ser implantada abrange uma área de cerca 1363 ha, mas apenas 

aproximadamente 579 ha é que irão ser ocupados com a implantação da Central. 

O acesso à Central será através da Estrada Municipal 506, que liga as localidades de Martim Longo a 

Vaqueiros. 
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O Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim será composto, no seu essencial, pela implantação de 

módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes 

infraestruturas: 

o Instalação fotovoltaica; 

o Instalação elétrica de média tensão; 

o Subestação; 

o Posto de comando; 

o Caminhos e vedação. 

 

A central fotovoltaica será constituída por 2 393 700 painéis que serão agrupados em strings de 15 

painéis ligados em série, que na perspetiva global totalizarão 159 580 strings. Cada mesa será composta 

por 5 strings de painéis que por sua vez serão agrupados numa caixa concentradora, que totalizarão 31 

916 mesas e caixas concentradoras 

 

A Central contará com 101 postos de transformação com uma potência total unitária de 2000 kW cada, 

tendo a sua localização sido determinada com base nos estudos de avaliação de potencial fotovoltaico, 

posicionados de forma a minimizar os comprimentos totais de cabos e consequentemente as perdas 

associadas. O conjunto de mesas ligadas a um posto de transformação constitui um setor fotovoltaico. 

Os postos de transformação serão ligados entre si, e interligados à subestação principal através de uma 

rede subterrânea de média tensão em 30 kV, constituída por cabos monopolares secos dispostos em vala. 

Relativamente aos equipamentos de toda a instalação elétrica da Central Fotovoltaica, refira-se que 

independentemente das suas especificações e características identificadas, quer no Projeto de Execução, 

quer no presente EIA, estes poderão ser objeto de alteração do fabricante, determinadas pelas condições 

de mercado e evolução da tecnologia.  

 

Na zona sudoeste da área de implantação da Central, estará situada a subestação e respetivo edifício de 

comando, onde serão instalados, designadamente, o posto de corte do tipo monobloco de 30 kV, os 

equipamentos de comando e controlo e as instalações elétricas auxiliares. 

A subestação compreenderá painéis 400 kV, 60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da Central à Rede de 

Transporte de Energia propriedade da REN, cujos transformadores de potência estarão localizados no 

parque exterior da aparelhagem, contígua ao edifício de comando, onde estão incluídos, os painéis de 

transformadores de 400/60 kV e de 60/30 kV e o painel de saída da linha de 400 kV, de ligação à 

subestação de Tavira, onde será construído um painel para a receção da energia, à tensão de serviço de 

400kV, interligada com a rede explorada pela REN – Redes Energéticas Nacionais, SA. 

 

A ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público desenvolve-se nos concelhos de 

Alcoutim (freguesia de Vaqueiros) e Tavira (freguesia de Cachopo), com uma extensão aproximada de 7,9 

km, terá o seu início na subestação da Central e ligará diretamente à subestação de Tavira. A área de 
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estudo da linha elétrica, com aproximadamente 374 ha, assenta num corredor de 400 m de largura, cujo 

limite norte coincide com a diretriz da linha elétrica Tavira - Puebla, a 400 kV, troço entre a Subestação de 

Tavira e a fronteira Espanhola. 

A abordagem do corredor de linha elétrica foi realizada ao nível da elaboração de um Estudo de Grandes 

Condicionantes. 

 

O plano de trabalhos inclui o cumprimento das medidas de minimização de impactes definidas pelo 

Parecer da Comissão de Avaliação (CA) emitida para o anterior Estudo de Impacte Ambiental do Projeto 

(Maio de 2014), que conduziu à Desconformidade do mesmo. 

 

Enquadramento fisiográfico e histórico-arqueológico  

O território de estudo integra-se no Alto Algarve Oriental, nos contrafortes das serranias e é caracterizado 

pelo relevo acidentado e marcado pelos inúmeros vales serpentiformes encaixados e profundos das 

ribeiras e barrancos que desaguam no Guadiana a este. Salienta-se neste contexto a ribeira da Foupana, 

que atravessa a área de estudo. 

A ribeira da Foupana e respetivas linhas subsidiárias têm um papel pertinente para a estruturação do 

povoamento. A maior parte destes cursos de água têm variações sazonais de caudal muito significativas. 

Sendo praticamente impercetíveis em período estival. 

O clima e a ocupação natural do solo correspondem à típica região mediterrânica (Lopes, 2003, p. 18). 

Os solos xistosos delgados do maciço antigo carbónico e o grauvaque originaram uma terra arável pouco 

espessa e com fraca aptidão agrícola. 

Este território localiza-se no limite sul da faixa piritosa ibérica, assim se justificando a existência de 

inúmeros “chapéus de ferro”, ricos em cobre e outros minérios. Estas ocorrências são particularmente 

notórias a norte de Martim Longo, a este de Vaqueiros e nos vales das ribeiras da Foupana e Odeleite. 

Os recursos mineralógicos, a pastorícia e a caça representaram os principais atrativos para o 

estabelecimento de comunidades neste território desde a Pré-história.  

Assinala-se também a presença de vegetação espontânea genericamente confinada às margens das 

ribeiras, sendo representada por espécies como o loendro, a cana, o junco, a mariola ou o freixo. 

Registam-se algumas extensões de matos, com a presença de carrascos, rosmaninho, soagem ou 

orégãos.  

Regionalmente é de enorme importância o montado de azinho, para o pastoreio e a apicultura, mas 

também de extração de madeira e lenha.  

Esta composição vegetal corresponde a uma paisagem atual, que não será muito distinta da antiguidade. 

 

A pesquisa bibliográfica baseia-se nas bases nacionais e nos dados provenientes do Levantamento 

Arqueológico do Concelho de Alcoutim (Gradim, 1997) e do Levantamento da Carta Arqueológica do 

Cachopo (Maia, 2000). Esta centra-se igualmente em monografias e artigos resultantes de investigação, 
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revelando um importante significado histórico-arqueológico da região e indiciando o elevado potencial 

arqueológico da área de incidência do projeto. 

Estácio da Veiga recolheu na área de Vaqueiros, em local não especificado, um conjunto de objetos líticos 

pré-históricos, contendo machados de pedra polida e enxós. 

Os vestígios mais arcaicos identificados na região remontam à Pré-história Recente e consistem nas 

manifestações de arquitetura megalítica: tumulações em antas, tholoi e cistas. Estes monumentos 

encontram-se implantados preferencialmente em pontos muito destacados na paisagem e com grande 

visibilidade.  

Da ocupação do território durante o Neolítico há a destacar a Anta do Curral da Castelhana, localizada na 

fronteira com o concelho de Tavira. Trata-se de um monumento funerário bastante regular, com corredor, 

terá sido construído no período de transição do IV para o III milénio e tendo um período de reutilização 

durante o Calcolítico, corroborado pelos objetos identificados em escavação. Também se regista a anta de 

mesquita, monumento funerário piriforme, muito destruído (Marques, 1995, p. 287). 

Entre os contextos particularmente pertinentes para este período assinala-se a Tholos da Eira dos 

Palheiros, com cerca de 10 m2, composto por câmara circular escavada no solo e lajeada com grandes 

placas de xisto retangulares, coberta por falsa cúpula, delimitada por doze esteios de xisto e corredor com 

1,9 m de comprimento e constituído por seis esteios, sem acesso ao recinto. O acesso à câmara é 

delimitado por dois pilares verticais, de grauvaque em degrau. No interior da câmara apenas foram 

depositados dois enterramentos e respetivo espólio (Raposo, 2001, p. 155). 

Trabalhos de instalação de uma antena de telecomunicações para telemóveis, puseram em evidência a 

cista megalítica do Cerro de Malhão, situada cerca de 500 metros a sudoeste de Martim Longo. Trata-se 

de um monumento composto por caixa ou cista e lajeado exterior, desprovido de mamoa ou tumulus. 

Tratar-se-ia de uma sepultura individual ou reservada a um escasso número de indivíduos. O espólio 

indicia dois momentos distintos de utilização: o mais antigo do Neolítico Final, do qual provem um 

fragmento de placa de xisto; outro momento, já no Calcolítico, representado por uma ponta de seta. No 

entanto, os autores consideram a possibilidade de estes artefactos terem tido uma existência coeva 

(Cardoso e Gradim, 2011, p. 58-69). 

 

O povoamento Calcolítico e da Idade do Bronze Inicial caracteriza-se pela ocupação de cumeada, 

sobranceira a cursos de água e associada a pontos de passagem. O núcleo murado, composto por 

pequenos aglomerados com escassas cabanas, era o local a partir do qual se exploravam os recursos 

naturais, praticando a agricultura possível, tecelagem, metalurgia de cobre. Nestes povoados 

identificaram-se indícios de sistemas de trocas, pelo menos com o Baixo Alentejo. 

O Cerro do Castelo de Santa Justa (Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público) implanta-se sobre 

um imponente outeiro, destacado na paisagem, é um dos locais mais emblemáticos para o estudo das 

primeiras comunidades metalúrgicas do Algarve Oriental. É um povoado calcolítico do IIIº milénio a.C. 

cujo sistema defensivo sugere cinco fases de construção. 
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O forte sistema defensivo inclui nove torres (e possivelmente uma décima) e protege um conjunto de sete 

cabanas circulares, subcirculares e ovaladas. O acesso protegido terá sucedido a outro entretanto 

desativado. Assinala-se ainda a existência de diversas construções extramuros, entre elas, três das dez 

cabanas identificadas. 

O sistema defensivo de forma elítica evoluiu assim de um simples muro com uma entrada, para a inserção 

de duas das dez torres detetadas na muralha, até um complexo dispositivo defensivo na quinta fase, com 

uma segunda porta em cotovelo mais elaborada. Existem torres ocas e torres maciças, de dimensões 

variadas. 

Também se registam buracos de poste, estruturas de combustão e áreas de combustão não estruturadas. 

Entre o espólio, numeroso e diversificado, registam-se abundantes artefactos em pedra lascada (laminas, 

lamelas, furadores, pontas de seta), pedra polida (machados, enxós), pedra afeiçoada (percutores, 

moventes e dormentes), objetos de adorno pessoal (contas de colar em xisto), vestígios faunísticos, ídolos 

de cornos, artefactos em cobre e um amplo leque de cerâmicas utilitárias (pesos de tear, recipientes de 

formas abertas e formas fechadas, com destaque para um importante conjunto de vasos de suporte 

identificado no exterior da fortificação) (Gonçalves, Arruda e Catarino, 1982-1983, p. 75-76; Gonçalves, 

1989, p. 175-330; Gonçalves, 1997, p. 183-190). 

 

Da Idade do Ferro assinala-se que nas imediações da área de estudo surge a referência ao achado de uma 

inscrição de Martim Longo (CNS 5178). 

 

Durante o processo de romanização e a plena romanidade, as condições climáticas e a limitada qualidade 

dos solos tornam este território serrano pouco apelativo para a fixação de colonos, não permitindo uma 

profunda romanização das populações autóctones.  

Assim, a influência romana é sentido nas imediações dos cursos de água e vias de comunicação 

litoral/interior, sendo particularmente densa a rede de ocupação da faixa contígua ao rio Guadiana e seus 

afluentes, em rechãs propícias à prática de pequena agricultura, algumas das quais com ocupação 

prolongada para a antiguidade tardia e época islâmica (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 

De facto, o Guadiana representa a principal eixo de comunicação com o Mediterrâneo, desde a 

Antiguidade. 

No entanto, destes sítios partiam alguns trilhos para o interior serrano, com o principal intuito de ligação 

aos locais de aprovisionamento de minérios, que posteriormente escoaria por via fluvial (Dias e Teixeira, 

2006, p. 70-74). 

Antonino refere uma estrada que ligaria Baesuris a Myrtilis, passando pelo vale do Guadiana. Segundo 

Abel Viana outra via romana atravessaria a serra, vinda de Balsa, por Cachopo e Martim Longo, onde 

bifurcaria para Alcoutim e Mértola (Dias e Teixeira, 2006, p. 70-74). 

Uma calçada romana, integrada nos eixos viários de ligação entre Ossonoba (Faro) e Balsa (Tavira) a Pax 

Iulia (Beja) e Salacia (Alcácer do Sal), passaria neste território.  
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Corografias do séc. XIX, nomeadamente de Silva Lopes e informações de Pinho Real atestam a passagem 

da estrada de Tavira para Lisboa nesta região. 

Os investigadores não consideram a existência de uma via romana, pública ou militar, lajeada segundo a 

fórmula canónica, mas antes potenciais caminhos primitivos, de terra batida e veredas cortadas na rocha, 

utilizando como piso o solo de xisto, que dispensava qualquer revestimento (Maia, 2000, 21).  

Helena Catarino também registou um considerável número de caminhos antigos e assinalou topónimos 

viários, que, articulados com a rede de povoamento, parecem não só ter continuidade no período pós-

reconquista, como se mantido ativos até aos séculos XIX/XX, embora não passando de viae terrenae 

muito sinuosas e estreitas (Dias e Teixeira, 2006, p. 70-74). 

Foi identificada uma moeda de ouro do imperador Justiniano (séc. VI d.C.) em Alcaria Alta. Neste mesmo 

local foi instalada posteriormente uma fortificação islâmica, que controla um ponto de passagem de uma 

antiga via (Maia, 2000, p.18). 

No Algarve Oriental são particularmente abundantes os vestígios que revelam a grande densidade da 

ocupação romana, tardo-antiga/visigótica e islâmica. Destacam-se os povoados em altura relacionados 

com a exploração mineira, as uillae tardo-romanas que permanecem ocupadas nos períodos visigótico e 

muçulmano. 

A construção das fortalezas urbanas ou das rurais enquadra-se no processo da reconquista do Gharb, que 

instala uma insegurança generalizada (Catarino, 1997, 455), sendo exemplos o Castelo das Relíquias e o 

Castelo Velho de Alcoutim. Salienta-se igualmente a existência de edifícios religiosos com importantes 

elementos arquitetónico, como a igreja visigótica do Montinho das Laranjeiras e a mesquita do Castelo 

Velho de Alcoutim (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 

O Algarve no período islâmico foi densamente ocupado não só por grandes núcleos urbanos, mas por 

grande número de aldeias e pequenos lugares de cariz puramente rural, com considerável atividade 

económica (Catarino, 1983-1984, p. 195-196). 

As pequenas povoações de altura por vezes são de cronologia pouco precisa, entre a antiguidade e o 

período islâmico. Situadas no espaço de montanha, poderão corresponder a pequenas povoações 

familiares/comunitárias, cuja população se dedicaria a uma exploração mineira de escala local, à medida 

das suas necessidades, bem como ao pastoreio e pequena agricultura de subsistência. 

Os indícios mais evidentes destes sítios consistem em grandes quantidades de telhas e cerâmica de uso 

comum. As telhas de pastas grosseiras e com abundantes elementos não plásticos, caracterizam-se pela 

forma original, bastante decorada com bandas onduladas ou ziguezagueantes impressas no barro ainda 

mole, com auxílio do dedo ou estilete. Os bordos destas telhas são na maioria denticulados. 

Os grandes povoados do período islâmico, por vezes, correspondem a grandes alcarias e os dois castelos 

de época omíada Castelo das Relíquias e Castelo Velho de Alcoutim. 

Helena Catarino sugere uma revisão do conceito de crise da exploração mineira na península ibérica, entre 

os séculos III e V, baseada nos vestígios arqueológicos que indicam uma continuidade da atividade (a 

lucerna tardo-romana e o candil islâmico da Mina de Santo Estevão de Silves) e nas fontes escritas, como 

o autor Ibn Saíde (Catarino, 2005-2006, p. 117-136). 
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São escassos os dados relativos à primeira fase de ocupação islâmica. 

Os sítios rurais plenamente islamizados (datados entre os séc. X e XI d.C.) são bastante comuns. 

Registam-se nas imediações da área de estudo os achados de telhas decoradas e cerâmicas de uso 

comum e vidradas em locais como Martim Longo, Cerro do Castelo da Barrada, Casa do Ouro ou Achada 

do Ouro, Barreiros, Santa Justa, Finca Rodilha, Curral do Malhão, Rebolada, Vaqueiros, Ferrarias, Mesquita 

ou Esmoriz (Marques, 1995). 

São diversas as formas de implantação dos habitats, entre as cumeadas e esporões, encostas, havendo 

uma clara pretensão de domínio de vales férteis e/ou de acessos a linhas de água. 

Em plena área de estudo situa-se a Aldeia dos Mouros, as ruinas de aldeia islâmica excecionalmente bem 

preservada, com vestígio de duas ocupações: uma do século IX ao século XI/XII e outra do século XII aos 

séculos XIV/XV. Encontra-se implantada no alto de uma pequena colina encaixada e abrigada, 

desenvolvendo-se pela sua encosta sul, numa zona de xistos e solos desgastados. Destaca-se a 

proximidade da ribeira da Foupana e de outros pegos. Os habitantes terão praticado agricultura de 

sequeiro e existem ainda algumas oliveiras centenárias, pomares de amendoeiras e figueiras (Gamito, 

1994, p. P. 545-563). 

Salienta-se também a proximidade das minas das Ferrarias, que terão sido exploradas entre o calcolítico e 

o período medieval e posteriormente em épocas de maior valorização do cobre contido nos “chapéus de 

ferro”. 

O espólio recolhido à superfície conta com escassos fragmentos de cerâmica de vidrado melado, com 

decoração a manganês e outras mais incaracterísticas de coloração verde e castanho e cerâmicas de uso 

comum. Assinala-se a abundância de telhas decoradas com linhas digitadas e denticulado do bordo. Uma 

grande bilha de barro decorada junto ao gargalo, com pintura a engobe branco foi recolhida em 

escavação. 

A fase I de ocupação abrangeria uma área muito superior à atualmente visível.  

Em termos estruturais, para além das paredes verticais visíveis, destaca-se a existência de pavimentos 

empedrados, lareiras, fossos de drenagem de águas (Gamito, 1994, p. P. 545-563). 

 

Mesmo ao longo e após o processo de reconquista cristã (séc. XIII) admite-se uma relativa continuidade 

da rede de povoamento e dos principais eixos viários, no interior rural, que é pouco afetado pela 

instabilidade deste período. 

Os dados conhecidos para a aldeia de Martim Longo, sede de freguesia, estão contidos nos róis de 

besteiros dos anos de 1385/1422. Estes primeiros valores demográficos eram já significativos, quando 

comparados com as restantes localidades da região algarvia. 

O século XVI foi um período de grande prosperidade, chegando os seus habitantes a acorrer ao litoral 

algarvio aquando dos rebates dos Mouros. 

O “encrespado serrano, com os seus vales cavados e caminhos de pé posto… permitiu e protegeu um 

povoamento arcaico do qual sobreviveram algumas insólitas construções cilíndricas de alvenaria, com uma 

cobertura de palha ou retama” (Torres, 1997, p. 437).  
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Apresenta-se como teoria plausível o abandono das aldeias, alcarias serranas islâmicas, sobretudo após o 

decreto de expulsão de D. Manuel (1495) e a posterior atividade da Inquisição, levando à constituição de 

novas aldeias a curtas distâncias, simulando tratar-se de cristãos velhos a ocupar as terras abandonadas 

(Maia, 2000, p. 15).  

Parte muito significativa da população atual ainda se encontra dispersa por alguns dos montes ainda 

ocupados, como Amoreira. Ferrarias e Mesquita serão exemplos de um abandono mais antigo. 

Nestes montes desenvolvem-se, em moldes genericamente artesanais, atividades como o do linho e 

produtos alimentares (nomeadamente, o pão, o queijo, os enchidos). Na sua periferia existem espaços 

cercados, povoados por vegetação arbórea dispersa e pequenas hortas. São muito abundantes os muros 

de alvenaria de xisto de junta seca, que delimitam as propriedades. A pastorícia, atualmente resumida a 

alguns rebanhos de caprinos, a apicultura ou a extração de cortiça constituem as atividades económicas 

tradicionalmente complementares. 

Note-se que no “Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa” (1966), do anterior Sindicato Nacional dos 

Arquitetos foram identificados nesta área alguns exemplos de qualidade da arquitetura da Serra do 

Caldeirão (Freitas, 2002, p. 91). 

A preservação, proteção e valorização do património cultural local é aliada ao património natural e 

encontra-se patente em iniciativas como a cooperação entre a Câmara Municipal de Tavira e a Associação 

In Loco, no âmbito do Projeto Rural XXI. 

O PROT Algarve salienta a existência para o concelho de Tavira no geral, de um levantamento bastante 

rigoroso de estruturas em espaço rural e a importância deste programa e respetivos planos para a 

salvaguarda e reabilitação de edifícios e espaços (PROT Algarve, Anexo R, p. 9). 

Finalmente, o PDM de Tavira integra uma Carta Síntese do Património Cultural em Mundo Rural e 

contempla este manancial nos artigos 46º e 47º do respetivo Regulamento. 
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Enquadramento legal  

A equipa compromete-se ao cabal cumprimento da legislação em vigor, para execução de trabalhos 

arqueológicos: Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 

Novembro. 

A metodologia específica aplicada ao factor enquadra-se nas directrizes estabelecidas na Circular do ex-

Instituto Português de Arqueologia “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

 

Equipa técnica 

Os trabalhos de pesquisa documental e de campo a desenvolver no âmbito do fator Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico serão coordenados por Carla Alves Fernandes (arqueóloga). 

Os trabalhos de desmatação serão realizados por trabalhadores indiferenciados facultados pela Solara4 – 

Energias Renováveis, Lda., com o acompanhamento arqueológico presencial, sistemático e permanente da 

signatária. 

Os trabalhos de topografia serão assegurados por João Cláudio Martins. 
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A equipa destacada para a realização de trabalhos arqueológicos compromete-se ao cumprimento do 

Decreto-Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho. 

 

Logística  

Os trabalhos de campo serão apoiados por cartografia em formato papel (à escala 1:25.000) e em 

formato digital, implantada em GPS. 

A desmatação será efectuada com recurso a meios manuais e mecânicos exclusivamente de corte. 

O levantamento topográfico a executar por João Cláudio Martins será efectuado com DGPS e estação total. 

Todo o registo fotográfico será executado em formato digital. 

O tratamento da informação obtida em campo será realizado com recurso a programas específicos de 

gestão de cartografia, de imagem, de texto e de inventário. 

 

Trabalhos a realizar 

Pesquisa documental 

A recolha de informação incide sobre elementos de natureza distinta:  

o Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de carácter geral ou local.  

o Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 

1:25.000, com recolha comentada de potenciais indícios. 

 

O levantamento bibliográfico tem as seguintes fontes de informação: 

o Inventários patrimoniais de organismos públicos (Endovélico e base de dados do 

património classificado da Direção-Geral do Património Cultural - DGPC; base Thesaurus 

do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana - IHRU); 

o Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

o Planos de ordenamento e gestão do território; 

o Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na 

região. 

 

Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 

4 de Novembro) os trabalhos arqueológicos são previamente autorizados pela DGPC, através de ofício 

específico. 

Em campo serão desempenhadas as seguintes tarefas: 

o Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de levantamento bibliográfico; 

o Desmatação com o acompanhamento arqueológico presencial, sistemático e permanente 

da signatária, que será efectuada com recurso a meios manuais e mecânicos 

exclusivamente de corte, direccionado para a eliminação de espécies herbáceas e 
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arbustivas que impeçam a boa progressão dos trabalhos de registo, preservando as 

espécies arbóreas de interesse histórico; 

o Levantamento topográfico exaustivo das estruturas e contextos visíveis à superfície do 

solo; 

o Registo fotográfico detalhado de todas as estruturas existentes e contextos visíveis à 

superfície do solo. 

 

Estrutura do relatório  

A estrutura do relatório será desenvolvida de acordo com os requisitos estabelecidos pelo artigo 15º do 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de Novembro.  

A realização relatório pretende: 

o Garantir a conformidade com o Parecer da CA de Julho de 2015; 

o Caracterizar o potencial arqueológico do subsolo com base em métodos e técnicas 

específicos da prospeção geofísica, de carácter não intrusivo; 

o Produzir um mapeamento detalhado dos vestígios existentes à superfície do solo e 

potenciais estruturas arqueológicas e estruturas geológicas no subsolo; 

o Identificar e avaliar de forma mais detalhada e fundamentada do que na fase de EIA os 

impactes resultantes da concretização do projecto; 

o Apresentar propostas para minimização de potenciais impactes negativos do projecto 

sobre o arqueossítio, nomeadamente a proposta de eliminação de infraestruturas 

projectadas que possam colidir com a ocorrência de vestígios arqueológicos no subsolo. 
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Prazo de execução  

O prazo de execução previsto para concretização do plano de trabalhos de campo é de 7 dias. Este prazo 

é meramente estimativo e poderá ser ampliado para efectivo cumprimento do plano. 

A equipa pondera a data de 07 de Agosto de 2015 para início da desmatação com acompanhamento 

arqueológico e 10 de Agosto para o levantamento topográfico, ao abrigo do ponto 2 dos Artigo 6º do 

Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de Novembro. 

 
 
  

Pela Archeosfera, Lda., 
 
 

__________________________________ 
Carla Alves Fernandes 

 

 

   

 
 
 
 
 
Morada: Rua Camilo Castelo Branco, nº9 3º Dto, 2685-031 Sacavém 

Telefone: 210165659 

Telemóvel: 966132044 

E-mail: archeosfera@gmail.com 
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Sacavém, 23 de Julho de 2015 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Recuperação e 

Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim, localizado no concelho de Alcoutim 

(abrangendo as freguesias de Martim Longo e Vaqueiros). 

Como objetivos gerais da intervenção, estes baseiam-se no enquadramento estético das instalações na 

paisagem envolvente, na natureza ecológica do local e na sustentabilidade temporal da evolução do 

projeto. 

O Projeto de Recuperação e Integração Paisagística incide sobre as áreas de implantação dos painéis 

fotovoltaicos e sobre a área de implantação da subestação/posto de comando. 
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2 OBJETIVOS DO PROJETO 

Como principal objetivo pretende-se minimizar os impactes que este tipo de infraestrutura provoca na 

paisagem, não só à zona de implantação do Projeto como também na sua envolvente. Como tal, por 

forma a garantir o enquadramento estético, as condições ecológicas e a sustentabilidade da área de 

intervenção, recorreu-se à utilização de espécies autóctones, garantido assim o sucesso no 

desenvolvimento da vegetação, através de um processo de baixa manutenção e de grande 

adaptabilidade às condições biofísicas, ecológicas e edáficas do local.  

A integração da subestação e dos painéis fotovoltaicos com a paisagem envolvente têm como objetivo 

minimizar a sua visualização a partir da envolvente e a melhoria do estado vegetativo do local e 

consequentemente a proteção do solo. 

Refira-se que o Projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim insere-se numa paisagem de relevos muito 

movimentados com uma rede hidrográfica densa e encaixada, onde dominam os sistemas florestais, 

silvo pastoris e os matos. Face a este cenário topográfico, a definição de medidas de integração 

paisagística que permitam atenuar o efeito intrusivo do Projeto na paisagem constitui um desafio de 

difícil execução. De salientar, e de acordo com a avaliação de impactes ambientais efetuada no 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, a presença do Parque Fotovoltaico originará impactes 

paisagísticos negativos, certos, permanentes durante a vida útil do projeto. Estes impactes ocorrem 

sobretudo nas localidades com acessibilidade visual sobre o parque fotovoltaico, as quais traduzem-se 

por localizarem-se em cotas superiores às cotas de implantação do Projeto. É precisamente a relação 

entre a cota do observador e a cota de implantação do Projeto, juntamente com a distância entre esses 

dois pontos, que inviabiliza a concretização de medidas que permitam minimizar os impactes na 

paisagem resultantes da presença da Central Fotovoltaica. 

De referir que o cenário topográfico de implantação do Projeto que condiciona as bacias visuais de 

povoações como Alcaria Alta, Marim, Montinho da Revelada e Santa Justa, é o mesmo que permite que 

povoações como Martim Longo e Vaqueiros (sedes de freguesia) não possuam amplitude visual sobre a 

área da Central. 
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A conceção do enquadramento tem como base as características do local, privilegiando as tipologias 

culturais e a diversidade e especificidade ecológica existentes na zona de intervenção e envolvente 

próxima, bem como em toda a região em que se enquadra. Pretende-se assim criar uma envolvente 

que integre os elementos da paisagem local, de forma a não destacar ou monumentalizar a área de 

intervenção com um tratamento muito diferente, que permita minimizar os impactos visuais negativos que 

uma obra deste tipo acarreta e, ao mesmo tempo, criar um espaço visualmente enriquecedor da 

paisagem, quer em termos estéticos, quer ecológicos.  

Pretende-se ainda criar uma envolvente que apresente baixos custos de manutenção e que gere uma 

evolução ecologicamente sustentável ao longo do tempo, sem entrar em conflito com as condicionantes 

que envolvem o bom funcionamento da central fotovoltaica. 
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3 INTERVENÇÃO 

As intervenções a executar para preservação/recuperação paisagística têm como objetivo: 

 Minimizar as áreas afetadas, confinando-as às essenciais ao normal funcionamento da obra, 

durante o mínimo período de tempo, e preservando sempre que possível a vegetação 

arbustiva e arbórea existente na sua envolvente, nomeadamente pela colocação de 

vedações e resguardos; 

 Garantir que as marcas de sinalização de áreas de intervenção sejam visíveis, e que se 

mantenham ao longo de todo o processo de construção; 

 Limitar ao máximo as zonas de circulação na envolvente do Projeto de modo a evitar a 

compactação dos terrenos limítrofes; 

 Garantir que o armazenamento de solos, provenientes de eventuais decapagens, seja 

efetuado em zonas previamente definidas para o efeito. Estas terras deverão ser 

armazenadas em pargas, com altura máxima de dois metros, e coroamento côncavo de 0,3 

metros (para permitir uma boa infiltração de água, minorar a compactação do solo e 

permitir um suficiente arejamento), condições que lhes permitirão manter uma boa estrutura 

e equilíbrio. Estas terras serão posteriormente utilizadas na recuperação e integração 

biofísica das áreas afetadas; 

 Promover o desmantelamento de todas as estruturas de apoio, com a remoção de todos os 

materiais sobrantes e reposição da situação original, anterior à sua execução; 

 Promover a recuperação paisagística de todas as áreas degradadas em consequência das 

obras de implantação do Projeto, nomeadamente as áreas de talude dos novos caminhos e 

acessos, na zona envolvente da central, e quando possível ou se justifique, nas áreas onde 

se procedeu a ações de construção, nomeadamente ao longo dos corredores onde se 

procedeu à abertura de valas para instalação dos cabos elétricos; 

 Promover uma requalificação da paisagem, tendo em conta a recuperação de espaços 

degradados e a minimização do efeito de intrusão visual causado pelas infraestruturas 

construídas. 
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No âmbito das intervenções são preconizadas dois tipos: 

 Intervenção e Recuperação na Subestação; 

 Intervenção e Recuperação na zona dos painéis fotovoltaicos.   

Face à dimensão do Projeto e à escala de representação das soluções propostas (escala 1:400) no 

presente Projeto de Recuperação e Integração Paisagística, o Desenho do Plano Geral incide apenas 

sobre uma parte da Central Fotovoltaica, considerando-se que a intervenção proposta é idêntica, e 

replicável, a toda a toda a área de implantação do Projeto.  

3.1 VEGETAÇÃO 

Do ponto de vista da vegetação preconiza-se uma intervenção paisagística com recurso à instalação de 

vegetação autóctone, que respeite a sensibilidade ecológica da paisagem em questão e que tenha 

menores exigências de manutenção, evitando espécies pirófitas e, consequentemente, promova a 

sustentabilidade económica do Projeto.  

A obra executar-se-á depois de ser feita uma desmatação dos terrenos, necessária para a construção 

da plataforma e colocação dos painéis fotovoltaicos.  

3.1.1 SUBESTAÇÃO 

Na zona da subestação, na sequência dos trabalhos de desmatação é feita uma decapagem dos solos, 

com vista à obtenção de terras para utilização como camada final das superfícies intervencionadas. As 

terras armazenadas (terra vegetal + solos residuais) serão aplicadas ao longo de todos os taludes de 

aterro e de escavação. A decapagem referida é feita apenas na zona da subestação. 

O revestimento vegetal dos espaços envolventes à plataforma e à via de acesso à mesma resultará da 

efetuação de sementeiras e plantações preconizadas, prevendo-se, que venha a contribuir, de forma 

clara, para a estabilização dos taludes e do terreno e para o enquadramento da plataforma e da via. 

Neste sentido, na implantação do revestimento vegetal, optou-se pela utilização de sementeiras de 

espécies herbáceas e arbustivas. As espécies a utilizar foram selecionadas tendo em conta as 

associações vegetais próprias da região, a exposição, o tipo de solos, o substrato geológico, o clima, as 

características fisiológicas das espécies e alguns parâmetros estético-funcionais, por forma a garantir 

uma melhor adaptação às condições locais. Deste modo, aumentam-se as probabilidades de sucesso da 

vegetação e, consequentemente, dos objetivos pretendidos. 



Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Memória descritiva e justificativa  

Solara4 - Energias Renováveis, Lda.  
 

7 

T00215_7_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

A vegetação é distribuída por alturas, a partir do plano da plataforma e da via de acesso, as espécies 

arbustivas serão colocadas a quatro metros da base do talude, tal como está representado nas peças 

desenhadas. Essa medida aumenta a segurança, previne o risco de incêndios e facilita a posterior 

manutenção. 

A cobertura dos taludes, com a decapagem da terra viva do local funcionará como uma segunda 

sementeira, pois a terra contém as sementes das plantas atualmente presentes no local, garantindo a 

diversidade e a velocidade de proliferação das espécies existentes. 

A escolha de espécies arbustivas recaiu maioritariamente sobre espécies autóctones com área de 

distribuição alargada e elevada adaptabilidade às condições edáficas locais, de altura inferior a 4-

6m, não pondo em risco os cabos de entrada e saída de energia.  

Assim as espécies que compõem os lotes de sementes são espontâneas na área de estudo, integrando 

diferentes classes e ordens fitossociológicas, uma vez que pertencem a diferentes etapas das séries de 

vegetação locais. 

A mistura 1 constituída por herbáceas gramíneo-leguminoso é constituída pelas espécies Dactylis 

glomerata, Festuca arundinácea var. Apache, Lolium multiflorum, Lolium rigidum e Trifolium repens var. 

Ronny, a aplicar na percentagem de 35g/m2.  

A mistura 2 constituída por prado de sequeiro gramíneo-leguminoso e arbustos é constituída pelas 

espécies herbáceas: Agropyrum intermedium, Festuca arundinacea, Festuca rubra rubra, Lolium multifolium, 

Medicago sativa, Trifolium pratensis, e pelas espécies arbustivas: Arbutus unedo, Daphne gnidium, 

Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, a aplicar na percentagem de 25g/m2. 

O estrato herbáceo é constituído por espécies pioneiras de origem autóctone ou naturalizadas, tem um 

papel crucial na estabilização dos taludes, dado que são as primeiras a fixar o terreno, protegendo-o 

rapidamente contra os efeitos de erosão e criando condições favoráveis ao desenvolvimento das 

espécies arbustivas que as substituirão. A cobertura dos taludes, com a decapagem da terra viva do 

local funcionará como uma segunda sementeira, pois a terra contém as sementes das plantas atualmente 

presentes no local, garantindo a diversidade e a velocidade de proliferação das espécies existentes. 

O estabelecimento da vegetação será feito por sementeira, recorrendo à técnica da hidrossementeira. 

Técnica a aplicar em todos os taludes, criando uma homogeneidade espacial que, além de permitir uma 

rápida e eficaz recolonização vegetal, diminui o potencial de erosão dos solos, quer dos taludes, quer 

da restante área de intervenção. 
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A hidrossementeira é uma técnica de recobrimento vegetal com grandes vantagens em condições de 

difícil acessibilidade, de deficit hídrico e, em superfícies muito pendentes, decapitadas e sem 

rugosidade necessária para facilitar a aderência e retenção de materiais.  

Esta técnica consiste na aspersão do solo com uma mistura composta pelas sementes das plantas 

propostas em cada lote, um estabilizador do solo, fertilizantes, corretivos e um composto de fibras 

vegetais, fisiologicamente inertes e não tóxicas, ricas em matéria orgânica, e com grande capacidade 

de retenção de água, tipo "Biomulch" ou, embora menos utilizada atualmente, palha de cereais. 

A hidrossementeira será executada em duas aplicações, realizando-se primeiro o espalhamento das 

sementes herbáceas. Estas desempenham um papel fundamental na estabilização superficial dos taludes 

porque são elas que devido ao seu rápido crescimento aéreo e radícula, depressa revestem a 

superfície do terreno, protegendo-o contra os efeitos negativos da erosão. 

Quatro a seis semanas após a primeira aplicação, realizar-se-á o espalhamento das sementes 

arbustivas. As sementes arbustivas só serão aplicadas no espaço não abrangido pelos primeiros quatro 

metros, por forma a garantir a segurança e diminuir os trabalhos de manutenção. 

Nas áreas onde é importante que a vegetação adquira uma dimensão significativa num menor espaço 

de tempo, criando rapidamente uma barreira visual, optou-se pela plantação de árvores. Optou-se por 

utilizar as mesmas espécies presentes no local, sendo que se prevê a plantação de Quercus rotundifolia 

e de Olea europea, numa ótica de compensação dos abates que irão ser preconizados com a instalação 

da subestação e implementação dos painéis fotovoltaicos. A hipótese de transplante dos exemplares 

existentes foi posta de parte devido à idade dos indivíduos, custo da operação e tipo de solo. O 

sucesso, nestes casos seria reduzido, pois as raízes atingem uma grande profundidade e a capacidade 

de regeneração da planta é muito menor.  

A criação de cortinas arbóreo-arbustiva, para além do enquadramento e integração da via, pode 

também contribuir para a redução da poluição atmosférica e do impacte sonoro. Por fim, é de referir 

que há necessidade de deslocação de um autotanque ao local, para efetuar as regas necessárias e 

garantir a instalação da vegetação, apesar da rusticidade das espécies selecionadas. 

3.1.2 ZONA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Na área onde se irão colocar os painéis fotovoltaicos será mantida a ocupação do terreno o mais 

natural possível, estando apenas previsto ações de desmatação e de plantação em faixas de 

rosmaninho - Lavandula stoechas.  



Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Memória descritiva e justificativa  

Solara4 - Energias Renováveis, Lda.  
 

9 

T00215_7_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Entre as mesas onde se colocarão os painéis fotovoltaicos será proposto a plantação de faixas de 1m 

de largura, tal como se apresenta nas peças desenhadas, de rosmaninho - Lavandula stoechas. A 

plantação é efetuada segundo módulos em pé de galinha (1 x 1 m).  

Para a restante área, propõem-se, ações de desmatação, cingindo-se estas apenas à eliminação da 

parte aérea das espécies arbustivas, preservando o seu raizame. Estas operações deverão ocorrer 

sempre que os arbustos ponham em causa a eficiência dos painéis fotovoltaicos. Posteriormente à ação 

de desmatação, deverá proceder-se, por sementeira a lanço em toda a área intervencionada, ao 

incentivo do estabelecimento de espécies herbáceas. Entende-se que esta ação é determinante na 

preservação do solo, evitando a sua erosão e o arrastamento para os cursos de água com consequentes 

impactes negativos determinados por assoreamento e homogeneização de habitats. O incentivo à 

existência de um estrato herbáceo e arbustivo rasteiro em toda a área da central fotovoltaica pretende 

reduzir o efeito de “splash” e de erosão laminar. 

Nesta sementeira a lanço propõe-se as seguintes espécies: Dactylis glomerata, Festuca arundinácea, 

Lolium multiflorum, Lolium rigidum e Trifolium repens. 

Pretende-se que as espécies sejam de origem da região por forma a garantir uma melhor adaptação 

às condições locais. Deste modo, aumentam-se as probabilidades de sucesso da vegetação e, 

consequentemente, dos objetivos pretendidos. Relativamente à rega, apesar da rusticidade das 

espécies, deve-se logo após a plantação dos exemplares proceder-se à rega para uma maior 

compactação e aderência da terra à raiz da planta. Posteriormente serão regadas pelas águas que 

será vertida dos painéis.  

Quadro 1 

Caracterização das espécies arbóreas utilizadas 

Nome Comum Nome científico Folha 
Altura 

média (m) 
Fotografia 

Oliveira 
Olea europaea L. 

var. europeae 
persistente 10-15 
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Quadro 1 (continuação) 

Caracterização das espécies arbóreas utilizadas 

Nome Comum Nome científico Folha 
Altura 

média (m) 
Fotografia 

Azinheira 
Quercus 

rotundifolia Lam. 
persistente 20 

 

 

Quadro 2 

Caracterização das espécies arbustivas utilizadas 

Nome Comum Nome científico Folha Altura média 
(m) Fotografia 

Medronheiro Arbutus unedo L. persistente 3-8 

 

Trovisco Daphne gnidium L. persistente 2 

 

Rosmaninho 
Lavandula 

stoechas L. subsp. 

stoechas 
persistente 0,5-1 

 

Alecrim Rosmarinus 
officinalis L. persistente Até 2m 

 

 

 



Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Memória descritiva e justificativa  

Solara4 - Energias Renováveis, Lda.  
 

11 

T00215_7_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

4 GARANTIA, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO PROJETO 

Durante o período de garantia, a cargo do empreiteiro, serão realizadas todas as operações 

necessárias para a correta instalação e manutenção da obra. Apesar de todas as espécies escolhidas 

estarem perfeitamente adaptadas e de serem bastante rústicas, é necessário facilitar a sua adaptação 

e crescimento durante os anos iniciais, tal como já tinha sido referido, devendo-se realizar regas 

regulares através da deslocação de um camião cisterna. O período de garantia servirá também, para 

corrigir eventuais peladas que possam aparecer nas zonas verdes, e para substituir todos os elementos 

arbóreos e arbustivos mortos por novos elementos da mesma espécie. Toda a área de prado, tanto a 

que foi instalada em projeto, como a existente, a manter, deverá ter, pelo menos, um corte anual no 

início da Primavera (podendo-se prever um segundo corte, no início do Outono, caso necessário).  

Dever-se-á limpar regularmente o mato existente, sempre que interfira com a eficiência dos painéis 

fotovoltaicos. Deve-se ainda prever uma rega, por deslocação de um autotanque, dos elementos 

arbóreos e arbustivos plantados, no período estival e nos períodos de seca prolongada, de modo a 

evitar a morte por stress hídrico dos exemplares previstos em projeto.  

A restante manutenção deverá ser mais pontual, servindo para garantir o controlo da altura da 

vegetação que está sob os cabos, prevenir a invasão de infestantes, nomeadamente arbustos que 

poderão pôr em causa os mesmos cabos ou produzir um fito volume superior a 2 000m3/ha e controlar 

o crescimento das espécies arbóreas e arbustivas propostas.  
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(página propositadamente deixada em branco) 



Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Memória descritiva e justificativa  

Solara4 - Energias Renováveis, Lda.  
 

13 

T00215_7_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

5 CALENDÁRIO DE TRABALHOS 

Para aumentar a viabilidade das operações culturais propostas, sugere-se uma calendarização dos 

trabalhos sincronizada com a época das chuvas na região. Desta forma, os indivíduos plantados 

aproveitam as primeiras chuvas outonais no decorrer do seu período de instalação no terreno, 

maximizando a taxa de sucesso dos indivíduos plantados/semeados. Com esta calendarização 

pretende-se ainda proteger o solo da erosão, prevendo-se o seu total revestimento antes da ocorrência 

dos episódios torrenciais de Inverno.  

Quadro 3 

Calendarização dos trabalhos 

Operação 
Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Decapagem             

Recobrimento com terra viva 
resultante da decapagem 

            

Hidrossementeira e Sementeira 
a Lanço 

            

Plantações 

(árvores e lavandula stoechas 
plantada entrelinhas) 

            

Retanchas e fertilizações             

Manutenção Durante o período de garantia 

Os períodos indicados devem ser entendidos como os mais favoráveis para a realização dos trabalhos 

de revestimento vegetal. No entanto, isto não impede que algumas operações possam ser executadas 

em períodos menos propícios, desde que seja obtido o acordo da fiscalização. 
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1 OBJETIVO DA OBRA 

As Condições Técnicas deste Caderno de Encargos referem-se aos trabalhos de implantação, 

desmatação, proteção da vegetação existente, movimentos de terras, proteção do solo, plantação e 

revestimento vegetal, a executar no âmbito do Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da 

Central Fotovoltaica de Alcoutim, incidindo sobre as áreas de implantação dos painéis fotovoltaicos e 

sobre a área de implantação da subestação/ posto de comando. 

As condições de execução dos trabalhos encontram-se descritas nos artigos que definem cada um dos 

trabalhos elementares que decompõem o projeto, os quais são objeto de quantificação. 

A qualidade dos materiais a utilizar deverá obedecer às especificações definidas no Capítulo 3 - 

Natureza e Qualidade dos Materiais. 

A descrição dos trabalhos, constante no Capítulo 4, prevalece sobre a que consta no Mapa de 

Quantidades de Trabalho. 
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(página propositadamente deixada em branco) 
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2 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1 GENERALIDADES 

Fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos / Condições Técnicas todos os fornecimentos, 

trabalhos e o seu modo de execução, memória descritiva e peças desenhadas, que o empreiteiro se 

obriga a cumprir na íntegra. 

O empreiteiro deverá inteirar-se no local da obra e junto da Fiscalização do volume e natureza dos 

trabalhos a executar, porquanto não serão atendidas quaisquer reclamações baseadas no 

desconhecimento da falta de previsão dos mesmos. Dever-se-á ainda contar com a execução dos 

trabalhos e fornecimentos, que, embora não explicitamente descritos neste Caderno de Encargos, sejam 

necessários ao bom acabamento da obra. 

Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos realizados de modo a evitar a 

mistura de materiais diferentes, bem como a conservação e todos os encargos inerentes, serão por conta 

do empreiteiro. 

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados com toda a solidez e 

perfeição e de acordo com as melhores regras da arte de construir. Entre diversos processos de 

construção, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido aquele que conduz a 

maior garantia de duração e acabamento. 

Os materiais a empregar serão sempre de boa qualidade, deverão satisfazer as condições exigidas 

pelos fins a que se destinam e não poderão ser aplicados sem a prévia aprovação da Fiscalização. Os 

materiais para os quais existam já especificações oficiais, deverão satisfazer taxativamente ao que 

nelas é fixado. 

O empreiteiro, quando autorizado pela Fiscalização, poderá empregar materiais diferentes dos 

inicialmente previstos desde que sejam respeitadas as dimensões e características dos mesmos e desde 

que a conservação e aspeto da obra não fiquem prejudicados e não haja aumento de preço da 

empreitada. 

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação da Fiscalização amostras dos 

materiais a empregar acompanhados dos certificados de origem ou da análise ou ensaios feitos em 

laboratórios oficiais, sempre que a Fiscalização o julgue necessário, os quais depois de aprovados 

servirão de padrão. 
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A Fiscalização reserva-se o direito de, durante e após a execução dos trabalhos, e sempre que o 

entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construção está de acordo com o 

estipulado neste caderno de encargos, bem como de tomar novas amostras e mandar proceder às 

análises, ensaios e provas em laboratórios oficiais à sua escolha. Os encargos daí resultantes são por 

conta do empreiteiro. O disposto nesta condição não diminui a responsabilidade que cabe ao 

empreiteiro na execução da obra. 

2.2 SINALIZAÇÃO 

O empreiteiro deverá colocar sinalização nas vias de acesso, na área envolvente da obra e em todos 

os pontos em que se considere necessário, de forma a alertar os utentes para a existência de possíveis 

perigos. 

Serão da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuízos que a falta de sinalização, ou a sua 

deficiência, possam ocasionar quer à obra, quer a terceiros. 

2.3 PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 

Toda a vegetação arbustiva e arbórea existente a preservar e integrar na intervenção, será 

cuidadosamente protegida de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros, depósitos de 

materiais, instalações de pessoal ou outros e vias de circulação de máquinas e viaturas. A identificação 

e isolamento destas áreas devem ser claros e o material utilizado durável e resistente. Compete ao 

empreiteiro tomar as disposições adequadas ao efeito, nomeadamente instalando vedações e 

resguardos onde for conveniente e necessário.  

A intenção de remover qualquer exemplar arbóreo ou arbustivo deverá ser assinalada e posta à 

consideração dos projetistas e/ou da Fiscalização, pelo Empreiteiro. A remoção de tais exemplares de 

vegetação só poderá ser efetuada após a aprovação dos projetistas e da Fiscalização. Se o 

empreiteiro retirar sem autorização algum exemplar arbustivo ou arbóreo cujo abate não esteja 

previsto no presente projeto, ficará sujeito à aplicação das penalidades que a Fiscalização determinar. 

2.4 IMPLANTAÇÃO 

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procederá, à sua custa, à implantação e 

demarcação definitiva das obras a executar. 

As implantações e demarcações serão verificadas pela Fiscalização, que as aprovará no caso de 

estarem conforme o projeto. 
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Para que o empreiteiro execute a implantação dos trabalhos, a Fiscalização indicará o local ou locais 

em que ele deverá colocar as marcas de nivelamento necessárias, bem definidas e visíveis, verificadas 

pela Fiscalização e nas quais se apoiarão as implantações ou piquetagem. 

2.5 MEDIDAS CAUTELARES 

Incluem-se nas medidas cautelares as normas que terão de ser asseguradas pelo empreiteiro para 

todos os trabalhos de construção a realizar, tendo por finalidade garantir a proteção dos elementos 

vegetais e do solo existentes. Incluem as medidas de proteção referidas, assim como todos os trabalhos 

de manutenção (mecânicos, químicos e biológicos do solo, etc.), durante todo o período em que durem 

os trabalhos de construção. 

2.6 LIMPEZA GERAL DO TERRENO 

Estes trabalhos dizem respeito à desmatação, limpeza e remoção para vazadouro de entulhos e lixos, 

restos de obra, localizados na área de intervenção.  

2.7 MOVIMENTOS DE TERRA 

O trabalho de movimento de terras compreende a regularização de taludes e estabilização de 

vertentes, que podem incluir aterros ou escavações e, ainda os trabalhos de compactação, 

regularização e acabamento, de acordo com as dimensões, cotas de projeto e especificações do 

presente caderno de encargos. 

Os trabalhos de terraplanagem poderão ser executados por processos manuais ou mecânicos.  

A Fiscalização reserva-se o direito de alterar rasantes e cotas do projeto, se daí resultar uma maior 

economia para a obra, ou se isso for julgado conveniente para a melhoria do trabalho, sem que tal 

traga modificações no preço unitário proposto. 

Após uma decapagem geral das zonas a escavar, aterrar, construir e pavimentar, que consistirá na 

remoção, para local a indicar pela Fiscalização, de toda a camada de terra superficial existente numa 

espessura de 0,30m, os aterros serão executados de forma que o terreno fique a cotas superiores às 

definitivas e, de modo que, após a compactação, se obtenham as cotas do projeto. 
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2.8 PLANTAÇÕES E HIDROSSEMENTEIRA 

2.8.1 Preparação do terreno 

Para se proceder ao revestimento vegetal há que preparar o terreno.  

Na zona da subestação/posto de comando exige-se a execução de várias operações, devendo 

respeitar-se a seguinte ordem: 

 Limpeza geral do terreno, incluindo limpeza do mato e desbaste da mata; 

 Pequena modelação do terreno; 

 Mobilização, mecânica ou manual. Nas áreas não plantadas deverá ser feita uma 

mobilização até 0,30m de profundidade, seguida de escarificação, gradagem ou recava 

até 0,15m de profundidade. 

 Despedrega, ou escolha e retirada de pedras e materiais estranhos ao trabalho, com 

dimensões superiores a 0,06m nos 0,15m superficiais; 

 Regularização prévia, efetuada mecânica ou manualmente; 

 Fertilização química e orgânica com materiais indicados no capítulo “Natureza e qualidade 

dos materiais” deste caderno de encargos. 

 Regularização final do terreno, atendendo-se à necessidade de garantir a drenagem de 

todos os espaços verdes. 

Na zona dos painéis fotovoltaicos deverá proceder-se apenas a uma limpeza geral do terreno, 

incluindo limpeza do mato e sementeira de espécies herbáceas efetuada a lanço. 

2.8.2 Plantações de árvores e arbustos 

Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar os respetivos planos, não sendo permitidas 

quaisquer substituições de espécies (ou porte das mesmas) sem prévia autorização da Fiscalização.  

Esta operação compreende todos os fornecimentos de material vegetal, a abertura e enchimento de 

covas, plantação e rega. 

As posições relativas de árvores devem ser respeitadas (consultar Plano de Plantação e Sementeira). 
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Quanto às posições relativas aos arbustos devem estar de acordo com o Esquema de plantação dos 

mesmos (consultar Plano de Pormenor de Plantação de Rosmaninho).  

Se, por qualquer razão, algum exemplar morrer dentro do prazo de garantia, terá o empreiteiro que 

proceder por sua conta à substituição do mesmo por um exemplar equivalente (em termos de espécie e 

porte), a aprovar pela Fiscalização. 

2.8.3 Hidrossementeiras 

Este projeto contempla a hidrossementeira de espécies herbáceas e arbustivas (consultar Plano de 

Plantação e Sementeiras), por forma a melhorar o revestimento vegetal já existente e a revestir as 

áreas que não têm qualquer cobertura orgânica. Pretende-se ainda melhorar a estabilidade das áreas 

com declives acentuados, diminuir os riscos de erosão e revestir as áreas afetadas pela obra. 

As sementeiras serão feitas numa só aplicação. A superfície semeada não deverá apresentar peladas 

com área superior a 0.02 m2 após 4 a 6 semanas. Se tal se verificar o empreiteiro deverá ressemear 

essas parcelas na época de sementeira seguinte ou em altura mais conveniente, se tal for o parecer da 

Fiscalização. 

Tal como foi referido no caso das plantações, não são permitidas quaisquer substituições de espécies 

sem autorização escrita da Fiscalização, devendo ser rigorosamente respeitadas as espécies e 

percentagens especificadas em projeto. 

Sempre que possível, a sementeira deverá ter lugar depois de todas as plantações, para evitar o 

pisoteio e permitir um melhor acabamento dos trabalhos. 

2.8.4 Sementeiras 

Este projeto contempla a sementeira de espécies herbáceas, por forma a melhorar o revestimento 

vegetal já existente.  

As sementeiras serão feitas numa só aplicação. Não são permitidas quaisquer substituições de espécies 

sem autorização escrita da Fiscalização, devendo ser rigorosamente respeitadas as espécies 

especificadas em projeto. 
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2.9 MANUTENÇÃO (DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA) 

A manutenção das zonas verdes, a realizar pelo empreiteiro durante o período de garantia (dois anos), 

incluirá todas as operações de limpeza, rega, manutenção de zonas semeadas de herbáceas e 

arbustos, tratamentos fitossanitários, retanchas e substituições, desbaste, etc., e todos os trabalhos que 

se julguem necessários de modo a manter as intenções do projeto. 

Deverão seguir-se todas as especificações, durante o período de garantia, do capítulo Manutenção do 

presente Caderno de Encargos. 

2.10 REGA (DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA) 

Na ótica de sustentabilidade económica do projeto optou-se pela rega das áreas plantadas a partir 

de camião cisterna. Este deverá ser abastecido em fonte de água potável externa, devendo a rega 

ocorrer de forma regular (mínimo–mensal), podendo aumentar-se a frequência durante os períodos de 

seca (quinzenal a semanal). 
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3  NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS 

3.1 MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 

Todos os materiais não especificados e de emprego na obra deverão satisfazer as condições técnicas 

de resistência e segurança impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem 

características que satisfaçam as boas normas de construção. Poderão ser submetidos a ensaios 

especiais específicos para a sua verificação, tendo em conta o local de emprego, o fim a que se 

destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se à Fiscalização o direito de 

indicar para cada caso as condições a que devem satisfazer. 

3.2 ÁGUA 

A água a empregar em regas será doce, limpa, isenta de ácidos, substâncias orgânicas ou 

deliquescentes, resíduos ou quaisquer outras impurezas, em especial cloretos, sulfatos e óleos. 

 

Os recipientes de armazenamento e transporte de água deverão ser motivo de particular cuidado com 

o fim de evitar que possam conter, como depósito ou sujidade, alguns dos produtos atrás referidos.  

3.3 TERRA VEGETAL 

A terra vegetal será proveniente da decapagem da superfície das áreas onde se intervencionou. Caso 

o volume de terra vegetal não seja suficiente ou esta não apresentar as características de qualidade1, 

esta deverá ser adquirida em fornecedor. A camada a colocar terá uma espessura mínima de 0.20m e 

0.40m nas zonas de plantação de árvores e arbustos. 

A terra será isenta de raízes, pedras e materiais estranhos provenientes de incorporação de resíduos, 

devendo passar por um crivo. Deve apresentar uma composição uniforme, sem qualquer mistura do 

subsolo. 

A terra vegetal deve apresentar ainda as seguintes características: 

 O pH deve situar-se entre 5,0 e 7,0; 

                                                

1 Terra vegetal - aquela que é proveniente da camada superficial de terreno de mata ou da camada arável de terrenos agrícolas, 

isenta de materiais estranhos, pedras ou elementos provenientes da incorporação de lixos, limpa e isenta de plantas e infestantes. 
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 A condutividade elétrica dever ser inferior a 1500 micros/cm num extrato de solo; 

 Azoto (N): não deve ser inferior a 0,2%; 

 Fósforo disponível (P): não deve ser inferior a 70 ppm quando extraído com 4,2% de 

NaHCO3 a pH 8,5; 

 Potássio disponível (K): não deve ser inferior a 300 ppm quando extraído com 8% de 

nitrato de amónia. 

3.4 FERTILIZANTES E CORRETIVOS 

Deverão ser utilizados os seguintes fertilizantes e corretivos: 

 Adubo químico – adubo composto NPK – 15:15:15; 

 Corretivo orgânico – Ferthumus ou equivalente; 

 Turfa; 

 Estrume bem curtido, de origem cavalar. 

3.5 MATERIAL VEGETAL 

3.5.1 Identificação 

Todo o material vegetal será designado pelo seu nome Botânico, com referência obrigatória ao 

Género, Espécie, Variedade ou Cultivar. 

O material vegetal a utilizar deverá estar de acordo com o especificado no Projeto (peças 

desenhadas). Não serão aceites quaisquer substituições de Género, Espécie, Variedade ou Cultivar, sem 

a prévia autorização por escrito da Fiscalização. Caso se verifiquem substituições não autorizadas, a 

sua remoção e replantação de acordo com o projeto será imediata, sendo os custos da total 

responsabilidade do Empreiteiro. 

Todos os exemplares provenientes de Viveiro, deverão ser identificados através de etiqueta indelével, 

onde deve constar o seu nome científico. 

Para todo o material vegetal deverá ser apresentada a composição do substrato (indicando as 

percentagens de turfa, terra vegetal ou outras). 
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3.5.2 Qualidade 

Os exemplares apresentarão as características típicas da sua Espécie, Variedade ou Cultivar, salvo 

indicações específicas em contrário. 

Todo o material vegetal será certificado e proveniente de Viveiro. 

O Material vegetal deverá apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um 

vigoroso sistema radicular. Dever-se-á apresentar em boas condições fitossanitárias, vigoroso, livre de 

defeitos, deformações, abrasões na casca, queimaduras, doenças, insetos, pragas ou outras formas de 

infeção. 

3.5.3 Condições de fornecimento 

 Árvores 

As árvores terão o sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante. Deverão ser 

fornecidas em torrão bem consistente. O torrão deverá apresentar como diâmetro mínimo o 

correspondente a três vezes o perímetro do tronco e a altura corresponder a cerca de 80% do 

diâmetro.  

Os exemplares designados de alinhamento, deverão ter um único eixo vertical direito, com ápice 

superior definido, estrutura de copa simétrica e equilibrada, com fuste limpo definido. 

Os exemplares designados de plumagem, poderão apresentar mais de um eixo vertical, com ápices 

superiores bem definidos, estrutura da copa simétrica e bem equilibrada, podendo apresentar fuste 

revestido desde a base, conforme especificado. 

 Arbustos 

Os arbustos devem ser plantas com bom crescimento, bem formadas e cheias, com ramificações bem 

separadas de maneira a permitir um bom equilíbrio e com rebentações de boa qualidade. 

Os exemplares deverão apresentar uma estrutura aérea equilibrada, com um mínimo de 3 a 5 caules a 

partir do mesmo sistema radicular (salvo indicação em contrário), revestidos de ramificações desde o 

colo.  

As plantas deverão ser fornecidas em vaso ou em contentor (salvo indicações em contrário), de acordo 

com as especificações indicadas no Mapa de Quantidades de Trabalho. 
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 Sementes 

A mistura de sementes a utilizar na hidrossementeira de herbáceas e de arbustos, e na sementeira a 

colocar a lanço, deverão respeitar a composição (espécies e percentagens em peso) indicada no 

capítulo ‘Modo de Execução dos Trabalhos’ do presente caderno de encargos. 

As sementes deverão apresentar obrigatoriamente o grau de pureza e poder germinativo exigidos por 

lei para as espécies que figurem nas tabelas oficiais. Para as espécies que sejam utilizadas com 

variedades comerciais indicadas o grau de pureza e poder germinativo deverá ser o garantido pelo 

produtor da semente. As sementes a utilizar deverão ser sementes provenientes da última colheita e/ou 

dentro do prazo de garantia do poder germinativo dado pelo produtor e isentas de contaminação com 

outras sementes. Se a Fiscalização o exigir, as sementes serão fornecidas em separado e, se assim o 

entender, poderá exigir ao empreiteiro ensaios de germinação bem como certificados e contra análises 

de pureza ou a estar presente durante a execução das misturas e ou “blends”. 

O empreiteiro obriga-se a entregar à Fiscalização uma amostra do lote das sementes a empregar ou 

das espécies que o constituem. 

Poderão admitir-se substituições de espécies, desde que com autorização escrita da Fiscalização, 

devendo ser respeitadas as densidades e percentagens do projeto. 

3.5.4 Composto orgânico para Sementeiras e Plantações  

Entende-se por composto para sementeira e plantações o substrato a utilizar, de forma a garantir a 

existência de condições necessárias ao bom desenvolvimento das plantas aí semeadas e plantadas. 

A aceitação dos compostos está dependente da aceitação por parte da Fiscalização, devendo o 

adjudicatário informar da proveniência. 

3.5.5 Componentes para Hidrossementeira 

Entende-se por componentes para hidrossementeira os compostos que se utilizam na hidrossementeira, 

para além das sementes, de forma a garantir a existência de condições necessárias ao bom 

desenvolvimento das plantas assim semeadas. 

A aceitação dos compostos está dependente da aceitação por parte da Fiscalização, devendo o 

adjudicatário informar da proveniência. 
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 Água 

A água a empregar será doce, limpa, isenta de ácidos, substâncias orgânicas, resíduos ou quaisquer 

outras impurezas, em especial, cloretos, sulfatos e óleos (1,25l/m2). 

 Fixadores 

O fixador a utilizar deverá ser do tipo Biovert Stabile ou um produto coloidal de origem vegetal 

equivalente (30g/m2). 

 Aditivos 

Polímeros de acrilatos, para melhor retenção de água (12,5g/m2). 

 Adubos 

Adubação com adubo tipo “Nitrofoska” 15:15:15 (75.00 g/m2). 

 Complexo húmico 

Complexo húmico bioestimulante líquido. O produto de referência é o “Biovert Humic” (30g/m2). 
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4  MODO DE EXECUÇÃO 

4.1 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM 

Antes de se iniciar qualquer trabalho, procederá o empreiteiro à sua custa, à implantação e 

demarcação definitiva das obras a executar. As implantações e demarcações serão verificadas pela 

Fiscalização que as aprovará no caso de estarem em conformidade com o projeto. 

Para efeito do empreiteiro executar a implantação dos trabalhos, a Fiscalização indicará o local ou 

locais em que ele deverá colocar uma ou mais marcas de nivelamento, bem definidas, verificadas pela 

Fiscalização, e nas quais se apoiarão as implantações ou piquetagem. 

Em relação à implantação definida no projeto ou pela Fiscalização serão em regra admissíveis as 

tolerâncias seguintes: 

 Os desvios por excesso, em relação às superfícies definidas pela implantação, não 

excederão, em regra, 0,05m; 

 Os desvios por defeito, em relação às superfícies definidas pela implantação, não são, em 

geral, permitidos. 

4.2 LIMPEZA E DESMATAÇÃO  

4.2.1 Resíduos e entulhos 

Todo o entulho, materiais sobrantes ou outras substâncias impróprias existentes em toda a área de 

intervenção e nomeadamente nas áreas a pavimentar ou plantar e semear serão removidas antes do 

início da execução dos trabalhos e transportadas para local a aprovar pela Fiscalização.  

4.2.2 Limpeza geral e desmatação 

Deverá efetuar-se uma limpeza geral de todas as zonas verdes, removendo-se a pedra grossa, 

detritos, materiais sobrantes e toda a acumulação de matéria orgânica morta, resultante da vegetação 

existente, deve ser removida, transportada e depositada em vazadouro, conservando toda a 

vegetação em bom estado de conservação. 
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A desmatação a realizar será de dois tipos: na área da subestação/posto de comando, esta servirá 

para remover todas as silvas, estevas ou espécies que apresentem carácter infestante na área de 

intervenção. Na restante área, parque fotovoltaico, a desmatação servirá para controlar o crescimento 

das espécies, pretendendo-se que estas não interfiram com o bom funcionamento dos painéis.  

4.2.3 Medidas cautelares 

O grau de nocividade dos danos observados depende de muitos fatores, e estes só podem ser 

avaliados, na maioria dos casos, passados muitos anos (efeitos a médio e longo prazo). O empreiteiro 

deverá assegurar as seguintes ações: 

 Proteção da vegetação arbustiva 

Toda a vegetação arbustiva na zona de intervenção e proximidades, nas áreas não atingidas por 

movimentos de terras, desde que outra coisa não seja prevista pelo projeto, será protegida e 

delimitada de modo a não ser afetada com a localização de estaleiros, depósitos de materiais, 

instalações de pessoal e outras ou com o movimento de máquinas e viaturas.  

Os elementos vegetais deverão ser protegidos integralmente nas suas partes, tronco, copa e sistema 

radicular. 

Compete ao empreiteiro tomar as disposições adequadas para o efeito, designadamente instalando 

vedações e resguardos onde for conveniente ou necessário. 

 Proteção do solo 

Para se evitar a destruição do solo, o empreiteiro deverá definir previamente um plano de circulações 

dentro da área de trabalho, com definição de percursos para máquinas e viaturas, e exclusivamente 

pedonais, plano esse que terá de ser sujeito à aprovação da Fiscalização.  

Todo o solo que se encontre dentro dos percursos de viaturas e máquinas ou em áreas em que esteja 

previsto grandes modelações, deverá ser previamente decapado e armazenado em pargas, para 

posterior reposição nestas áreas. 

O espalhamento do solo deverá ser precedido de operações de descompactação da superfície que o 

irá receber. 
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Os trabalhos que envolvam movimentação de terras devem ser executados forma a minimizar a 

exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o 

transporte sólido. 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento. 

4.3 MOVIMENTO DE TERRAS  

4.3.1 Decapagem 

A decapagem do terreno, para a obtenção da terra viva necessária, terá lugar ao serem iniciados os 

trabalhos de movimento de terras e incidirá nas zonas de solos ricos em matéria orgânica, numa 

espessura média de 0.30m,nas áreas sujeitas a movimentação de terras. A terra viva será armazenada 

em pargas com altura que garanta a sua estabilidade, não superior a1.00m, e largura não superior a 

3.00m na sua face superior. A terra não deve ser calcada por veículos em movimento, pelo que as 

pargas devem ser compridas e estreitas. O cimo da parga deve ser ligeiramente convexo para permitir 

a boa infiltração da água. As pargas deverão ser protegidas, antes das primeiras chuvas, com uma 

sementeira de Lupinus luteus (tremocilha), com uma densidade de 15 g/m² sempre que a previsão da 

duração da obra seja para um período superior a 6 meses. 

Durante o armazenamento temporário das terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis.  

A zona escolhida para armazenamento de terra superficial proveniente da decapagem deve primeiro 

ser cuidadosamente limpa de vegetação e deve possuir boa drenagem. As áreas de armazenamento 

de materiais resultantes das escavações e da decapagem dos solos não devem localizar-se a menos de 

50m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou zonas inundáveis. 

4.3.2 Aterros 

As áreas sobre as quais, eventualmente, se tenham de construir aterros serão previamente desmatadas 

e desenraizadas, escavadas quando necessário e compactadas. Os materiais utilizados nos aterros 

estarão isentos de matéria orgânica, vegetação ou outros materiais impróprios. As terras, pedras ou 

outros materiais cujo emprego seja permitido nos aterros serão espalhados em camadas sucessivas de 

cerca de 0.20m de espessura.  



 

Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Caderno de Encargos  

Solara4 - Energias Renováveis, Lda. 

 

18 

T00215_8_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

A dimensão máxima da pedra a admitir, não deverá exceder, em caso algum, metade da espessura 

da camada. A incorporação de pedras nas camadas de aterro será efetuada por forma a que os seus 

vazios sejam preenchidos por elementos mais finos, de maneira a constituir-se uma massa homogénea, 

densa e compacta. Se as terras não possuírem a humidade necessária, quando espalhadas em 

camadas, serão regadas antes da compactação. Quando necessário e a Fiscalização assim o entender, 

as terras deverão ser gradadas a fim de uniformizar o teor de humidade. Se as terras estiverem com 

humidade excessiva, que prejudique a sua compactação, deverá atrasar-se o trabalho, até que as 

terras se encontrem com o teor ótimo de humidade. 

4.3.3 Acabamentos dos terraplenos 

Todas as áreas terraplenadas serão regularizadas de acordo com o projetado, tendo em conta que se 

prevê uma camada de terra viva de 0.15m nas áreas de taludes ou restantes áreas onde se preveem 

trabalhos de hidrossementeira e onde não exista camada de terra vegetal suficiente. 

4.4 REVESTIMENTO VEGETAL 

4.4.1 Plantação de árvores 

 Transporte e Descarga 

O transporte e descarga das plantas deverá ser feito após a finalização de todas as obras de 

infraestruturas e deverá decorrer em condições atmosféricas favoráveis. 

As plantas a fornecer deverão apresentar torrões firmes e intactos, devendo ser rejeitadas as plantas 

que tenham perdido parte ou apresentem danos do sistema radicular. Os exemplares em torrão 

protegido ou em contentores. Deverão apenas ser manipulados pelo torrão ou contentor e nunca pela 

parte aérea. As plantas a fornecer deverão apresentar a parte aérea intacta sem feridas no tronco ou 

ramos partidos, sendo de imediato rejeitadas caso estas condições não se verifiquem. 

Durante o transporte o material vegetal deverá circular em veículo fechado ou coberto, protegidos 

contra temperaturas extremas, vento, insolação excessiva ou outras condições atmosféricas adversas. Se 

o transporte se efetuar em contentor fechado, o material vegetal deverá ter condições de ventilação 

adequadas, para evitar transpirações excessivas. 

As descargas deverão ser feitas por conta do empreiteiro, no local da obra, tanto quanto possível na 

proximidade do local de plantação. 
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Deverão ser observadas todas as medidas cautelares necessárias durante a descarga de plantas, de 

modo a evitar ferimentos no tronco e ramos, ou causar danos no sistema radicular. 

A descarga das árvores deverá ser efetuada com meios mecânicos apropriados como camião grua. 

Após a descarga no local da obra, o material vegetal deverá ser inspecionado pela Fiscalização, para 

verificação da conformidade com estas especificações. A Fiscalização deverá verificar todos os 

padrões qualitativos definidos pelo presente Caderno de Encargos. Se após a inspeção a Fiscalização 

considerar a existência de quaisquer danos no sistema radicular ou parte aérea da planta, todas as 

plantas dessa espécie ou mesmo lote de fornecimento serão rejeitadas e removidas do local da obra. 

 Acondicionamento 

Caso a plantação não se efetue imediatamente após a descarga, o material vegetal deverá ser 

devidamente acondicionado até à sua plantação, sem qualquer encargo para o Dono da Obra.  

O material vegetal em contentor ou em torrão deverá ser acondicionado e mantido até à altura da 

plantação em valas com areia, com profundidade suficiente para cobrir todo o torrão ou contentor. As 

valas deverão apresentar drenagem eficiente. 

Durante este período o empreiteiro deverá assegurar as operações de manutenção necessárias, 

incluindo rega, sachas e mondas, podas, fertilizações, tratamentos fitossanitários e estabilização 

biomecânica do material vegetal, sempre que necessário. 

 Abertura das covas 

A abertura de covas põe-se para o caso das árvores, de modo a garantir o bom desenvolvimento do 

sistema radicular das espécies plantadas. Deste modo, depois da marcação correta dos locais de 

plantação, de acordo com o respetivo plano, que será materializada por mestras que deverão ser 

conservadas até ao fim da obra, a Fiscalização procederá à verificação desses trabalhos, ficando, no 

entanto, bem expresso que, em caso algum, o adjudicatário se poderá eximir à reconstrução de 

trabalhos mal executados, por ausência desta verificação. 

A preparação dos covachos das árvores consistirá na abertura de covas com, pelo menos, 1m3 (1 x 1 x 

1m, a executar de mecânica ou manual. 

 Enchimento com composto 

O volume da cova deverá ser preenchido com um composto de plantação específico. 
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 O fundo e os lados das covas deverão ser repicados até 0.10m para permitir uma melhor aderência 

da terra de enchimento. 

O enchimento com composto dos covachos pressupõe uma prévia mistura desse composto. Para isso será 

utilizada terra vegetal, que deverá ser desfeita cuidadosamente e limpa de pedras, raízes e ervas que 

porventura apresente. A esta será incorporada os fertilizantes e corretivos, na seguinte proporção: 

COMPONENTES DO COMPOSTO PROPORÇÃO (%) 

Terra vegetal 90% 

Matéria orgânica 10% 

Adubo composto NPK 15:15:15 1 kg/m3 

A matéria orgânica deverá ser composta por 2 partes de turfa e 2 de ‘Ferthumus’ ou estrume. A 

camada de composto deverá ser deixada a abater antes de realizar a plantação. 

 Plantação 

A plantação deverá ser executada com rapidez e, em caso algum, o sistema radicular deverá 

permanecer exposto a condições de dissecação, encharcamento ou luminosidade excessiva. 

As plantações não deverão ser executadas sem que o solo tenha sido modelado a cotas próximas das 

finais, e se apresente com teor de humidade adequado. 

Na execução da plantação o colo das plantas terá de ficar à superfície do terreno. 

As plantas cujo torrão se desfaça, ou apresente perdas de material radicular, durante o processo de 

plantação, serão rejeitadas. As proteções ao torrão tais como gesso ou redes de arame ou fibra, 

apenas deverão ser abertas após posicionamento no fundo da cova. 

A árvore será colocada no centro da cova previamente preenchida com uma quantidade de composto 

de plantação tal que permita o posicionamento em altura correta, na posição vertical, suspensa pelo 

torrão, e nunca pela parte aérea, a não ser que possuam raiz nua, devendo então ser suspensa pelo 

tronco ou pernadas principais. 

O enchimento das covas com composto de plantação será colocado por camadas, compactadas com os 

pés ou através da ajuda de um tutor, de forma a compactar ligeiramente o solo e de maneira a 

verificar-se uma aderência total da terra às raízes. 

No final da plantação deverá ser realizada uma primeira rega, após a qual se deve verificar se existe 

a necessidade de acrescentar mais composto em torno da árvore. 
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Deverá ter-se o cuidado para não dobrar o sistema radicular, quando se coloca a planta no covacho 

em posição vertical. 

Durante e após o enchimento do covacho, aconchega-se a terra cuidadosamente e sem calcamento 

excessivo, a fim de encostar bem a terra às raízes e para não permitir a formação de bolsas de ar. 

Para verificar se a planta se encontra bem enterrada deve dar-se um pequeno esticão à planta. 

 Espécies propostas: 

Olea europaea – PAP: 0.03 a 0.05m; Alt.: 0.60m; 

Quercus rotundifolia – PAP: 0.03 a 0.05m; Alt.: 0.40m. 

 Protetor individual 

A aplicação de protetores individuais é de vital importância, nos primeiros anos de vida dos elementos 

arbóreos. 

Assim, os protetores a utilizar deverão ser de dupla capa em polipropileno, para criar um efeito de 

microclima, foto-degradáveis e inertes a efeitos de contaminação tanto à terra como às plantas. 

Deverão ainda possuir uma malha microperfurada de forma a facilitar a transpiração das plantas e ter 

1.20m de altura. 

4.4.2 Plantação de arbustos  

Devem abrir-se covas com uma dimensão pouco superior à dimensão do torrão 0,20 × 0,20 × 0,20 m. 

As covas serão abertas no local identificado para plantação, de acordo com o respetivo plano de 

plantação, e serão preenchidas com terra viva (caso se necessite) devidamente fertilizada. Depois das 

covas preenchidas com terra fertilizada e devidamente compactada abrem-se pequenas covas de 

plantação, à medida do torrão. No ato de plantação propriamente dita, deve haver o cuidado de 

deixar a parte superior do torrão à superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. 

De seguida procede-se ao enchimento das covas com terra, fazendo uma ligeira pressão para a 

aderência seja a melhor possível. Após a plantação deve-se proceder a rega, para maior compactação 

e aderência da terra à raiz da planta. Deve evitar-se a acumulação de grandes quantidades de 

plantas nos locais de plantação, devendo ser feito o transporte para o local de plantação apenas do 

número necessário para um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a 

totalidade no próprio dia, as sobrantes deverão ser colocadas em locais abrigados e regando-as.  
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 Espécies propostas: Lavandula stoechas – Alt.: 0.30m; 

A plantação da espécie referida é feita nas entrelinhas dos painéis fotovoltaicos, tal como apresentado 

do Plano de Pormenor da Plantação de Rosmaninho, numa faixa com 1m de largura, segundo um modo 

de plantação designado por pé de galinha (1 x 1 m). 

4.4.3 Hidrossementeira  

 Limpeza geral do terreno 

Antes da hidrossementeira, deverá efetuar-se uma limpeza geral do terreno, para remoção de pedras 

e entulhos de grande dimensão para vazadouro. 

 Limpeza do mato  

Antes da hidrossementeira, deverá efetuar-se a limpeza seletiva do mato e da vegetação herbácea. A 

limpeza do extrato herbáceo deverá ser feita por corte rente com roçadora mecânica. Todo o material 

retirado deverá ser transportado para vazadouro. 

 Espalhamento da terra viva 

Em toda a área onde se prevê hidrossementeira (consultar Plano de Plantação e Sementeiras) é 

necessário proceder à incorporação de terra viva. A camada de terra viva deverá ser no mínimo de 

0.20m nas áreas de taludes ou restantes áreas onde se preveem trabalhos de hidrossementeira e onde 

não exista camada de terra vegetal suficiente. 

A terra deverá ser cuidadosamente desfeita e limpa de pedras, raízes e ervas. 

A terra viva a utilizar é resultante da decapagem do terreno original, caso esta se encontre em boas 

condições de textura e estrutura. Esta condição deverá ser verificada pela Fiscalização. Caso o volume 

de terra vegetal não seja suficiente ou esta não apresentar as características de qualidade2, esta 

deverá ser adquirida em fornecedor. Caso a terra se apresente com um grande índice de argila, 

poderá ser necessário misturar a terra com areia, de modo a permitir um maior arejamento e 

desenvolvimento das raízes. 

                                                

2 Terra vegetal - aquela que é proveniente da camada superficial de terreno de mata ou da camada arável de terrenos agrícolas, 

isenta de materiais estranhos, pedras ou elementos provenientes da incorporação de lixos, limpa e isenta de plantas e infestantes.  
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O espalhamento de terra viva poderá ser feito manual ou mecanicamente.  

 Mobilização 

Em geral não será necessário proceder a nenhuma mobilização do terreno a semear. No entanto, esta 

poderá ser feita nos locais em que o terreno se apresente erodido, devendo então proceder-se a uma 

mobilização dos 0.15m superficiais, de modo a eliminar os rasgos do terreno, utilizando em passagens 

sucessivas uma picadeira de correntes. 

 Despedrega 

Sempre que esta operação seja necessária ela atingirá os 0.15m superficiais e consiste numa recava 

manual com escolha e retirada de todas as pedras e materiais estranhos ao trabalho, com dimensões 

superiores a 0.06m. 

 Hidrossementeira 

A hidrossementeira deverá ser efetuada na sua época preferencial (de Setembro a fins de Novembro), 

desde que se preveja a ocorrência de chuvas consistentes. 

O revestimento por hidrossementeira será feito utilizando um processo de biossementeira, consistindo em 

espalhar, por aspersão à superfície do solo, um complexo rico em culturas microbianas e materiais de 

suporte da atividade biológica de origem animal. 

A técnica a utilizar será a seguida pelo método “ Biovert ” que consiste numa aplicação de 30 g/m2 do 

complexo húmico “Biovert Humic” e 30 g/m2 do complexo estabilizador “Biovert Stab”, além de 

fertilizantes, aditivos, fibras de madeira e sementes. 

Composição da aplicação: 

Complexo “Biovert Humic” 30.00 g/m2 

Complexo “Biovert Stab” 30.00 g/m2 

Adubo NPK 15.15.15 50.00 g/m2 

Lote de sementes  10.00, 30.00g/m2 

Água 1.25 l/m2 

Fibras ou “mulch” 120g/m2 

Corante “Bayzul” 15g/100l de água 
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As sementes deverão apresentar obrigatoriamente o grau de pureza e poder germinativo exigidos por 

lei para as espécies que figurem nas tabelas oficiais. Para as espécies que sejam utilizadas com 

variedades comerciais indicadas o grau de pureza e poder germinativo deverá ser o garantido pelo 

produtor da semente. As sementes a utilizar deverão ser sementes provenientes da última colheita e/ou 

dentro do prazo de garantia do poder germinativo dado pelo produtor e isentas de contaminação com 

outras sementes. Se a Fiscalização o exigir, as sementes serão fornecidas em separado e, se assim o 

entender, poderá exigir ao empreiteiro ensaios de germinação bem como certificados e contra análises 

de pureza ou a estar presente durante a execução das misturas e ou “blends”. 

O empreiteiro obriga-se a entregar à Fiscalização uma amostra do lote das sementes a empregar ou 

das espécies que o constituem. 

Poderão admitir-se substituições de espécies, desde que com autorização escrita da Fiscalização, 

devendo ser respeitadas as densidades e percentagens do projeto. 

 Hidrossementeira de mistura de herbáceas – MISTURA 1 

A composição do lote de sementes de plantas herbáceas (35g/m2) a aplicar, em 

percentagem de peso, é a seguinte: 

  25% Dactylis glomerata 

  20% Festuca arundinacea 

  20% Lolium multifolium 

  30% Lolium rigidum 

    5% Trifolium repens var. Ronny 

 Hidrossementeira de mistura herbáceas e arbustos – MISTURA 2 

A composição do lote de sementes de plantas herbáceas e arbustivas (25g/m2) a aplicar, 

em percentagem de peso, é a seguinte: 

(herbáceas – 95%) 

20% Agropyrum intermedium 

20% Festuca arundinacea 
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20% Festuca rubra rubra 

27% Lolium multifolium 

  5% Trifolium pratensis 

  3% Medicago sativa 

(arbustivas – 5%) 

1.50% Arbutus unedo 

0.50% Daphne gnidium 

1.50% Lavandula stoechas 

1.50% Rosmarinus officinalis 

4.4.4 Sementeira  

 Limpeza geral do terreno 

Antes da Sementeira, deverá efetuar-se uma limpeza geral do terreno, para remoção de pedras e 

entulhos de grande dimensão para vazadouro. 

 Limpeza do mato  

Antes da sementeira, deverá efetuar-se a limpeza seletiva do mato e da vegetação herbácea. A 

limpeza do extrato herbáceo deverá ser feita por corte rente com roçadora mecânica. Todo o material 

retirado deverá ser transportado para vazadouro. 

 Espalhamento da semente 

O espalhamento da semente a lanço poderá ser feito manual ou mecanicamente.  

Deverá ser efetuada na sua época preferencial (de Setembro a fins de Novembro), desde que se 

preveja a ocorrência de chuvas consistentes. 
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As sementes deverão apresentar obrigatoriamente o grau de pureza e poder germinativo exigidos por 

lei para as espécies que figurem nas tabelas oficiais. Para as espécies que sejam utilizadas com 

variedades comerciais indicadas o grau de pureza e poder germinativo deverá ser o garantido pelo 

produtor da semente. As sementes a utilizar deverão ser sementes provenientes da última colheita e/ou 

dentro do prazo de garantia do poder germinativo dado pelo produtor e isentas de contaminação com 

outras sementes. Se a Fiscalização o exigir, as sementes serão fornecidas em separado e, se assim o 

entender, poderá exigir ao empreiteiro ensaios de germinação bem como certificados e contra análises 

de pureza ou a estar presente durante a execução das misturas e ou “blends”. 

O empreiteiro obriga-se a entregar à Fiscalização uma amostra do lote das sementes a empregar ou 

das espécies que o constituem. 

Poderão admitir-se substituições de espécies, desde que com autorização escrita da Fiscalização, 

devendo ser respeitadas as densidades e percentagens do projeto. 

 Espécies a utilizar: Dactylis glomerata, Festuca arundinácea, Lolium multiflorum, Lolium rigidum 

e Trifolium repens. 

4.5 ÉPOCA DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE OBRA 

Os trabalhos relativos ao Projeto deverão ser executados de modo a que os taludes não estejam 

excessivamente expostos aos agentes erosivos, sem a aplicação do revestimento vegetal, situação que 

porá em causa a estabilização dos mesmos. As operações de requalificação das áreas afetas aos 

estaleiros da obra deverão iniciar-se assim que se inicie o processo de desmantelamento; 

As ações de recuperação dos caminhos deverão efetuar-se após o término da sua utilização, de forma 

a prevenir os fenómenos erosivos; 

Os trabalhos de modelação e preparação de terreno deverão ser feitos na Primavera e Verão, de 

modo a que as hidrossementeiras possam ser efetuadas o mais rapidamente possível, após a conclusão 

das movimentações de terras, salvaguardando que, a época preferencial acontece antes das primeiras 

chuvas – Setembro / Outubro – no sentido de aproveitar as melhores condições para a germinação das 

sementes (nota: se necessário este prazo pode ser alargado até meados de Novembro). 

As operações de plantação deverão ser feitas, o mais rapidamente possível, após a conclusão das 

movimentações de terras, salvaguardando que a época preferencial é a da época das chuvas – 

Setembro / Outubro – no sentido de aproveitar as melhores condições para a germinação das 

sementes (nota: se necessário este prazo pode ser alargado até meados de Fevereiro).  



Projeto de Recuperação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Caderno de Encargos  

Solara4 - Energias Renováveis, Lda.  
 

27 

T00215_8_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Caso o período de plantação se estenda até Maio, deverá ficar a cargo do empreiteiro a rega manual 

através de camião cisterna e com uma frequência (mínimo–mensal) ao local e com maior frequência 

durante os períodos de seca (quinzenal a semanal). de todos os elementos arbóreos e arbustivos. 

Previamente, o empreiteiro deverá apresentar, numa reunião preparatória, o plano de trabalhos, o 

qual deverá ser aprovado pela Fiscalização, não devendo iniciar-se os trabalhos antes da sua 

aprovação. 

Todas as áreas intervencionadas não previstas em projeto, em que a vegetação que tenha sido 

afetada, nomeadamente através da descompactação e arejamento dos solos com recurso à 

escarificação ou gradagem do solo deverão ser recuperadas, a cargo do empreiteiro, através da 

plantação e/ou sementeira com exemplares da mesmas espécie e porte, do elenco da flora autóctone. 
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5 GARANTIA 

Após os trabalhos de plantação e sementeiras, o empreiteiro solicitará inspeção da Fiscalização, para 

acionar a receção provisória, após a qual se inicia o período de garantia, sendo a manutenção do 

material vegetal da responsabilidade do empreiteiro. 

No momento da inspeção, todos os exemplares em avaliação deverão estar em perfeitas condições 

vegetativas e sanitárias como condição de receção. 

A conservação prolonga-se por um período de 2 anos após entrega provisória dos trabalhos. Durante 

este prazo o adjudicatário compromete-se a proceder a todos os trabalhos de retancha, substituição, 

cortes, mondas, fertilizações, rega, etc., necessárias à boa conservação de todas as plantações e 

sementeiras, não podendo negar-se aos trabalhos a isso referentes, que a Fiscalização determinar, sem 

o que estará sujeito à aplicação de penalidades que a Fiscalização determinar. Os trabalhos estão 

descritos de forma genérica no capítulo VI-Manutenção.  

Quando terminar o período de garantia a superfície semeada não deverá apresentar peladas com 

área superior a 0.02m2. Se tal se verificar o empreiteiro deverá ressemear essas parcelas na época de 

sementeira seguinte ou em altura mais conveniente se tal for o parecer da Fiscalização. As plantas 

instaladas por plantação deverão apresentar-se em boas condições e com a densidade e localização 

constantes no projeto. 

Ficam incluídas na garantia todas as operações de rega necessárias para a perfeita instalação e 

desenvolvimento do material vegetal durante este período. A rega será feita por autotanque, que se 

deve deslocar ao local com regularidade (mínimo–mensal) ou com maior frequência durante os períodos 

de seca (quinzenal a semanal) e sempre que um baixo teor de humidade no solo se mostrar prejudicial 

à instalação do material vegetal.  

Após o período de garantia dever-se-á seguir as indicações apresentadas no Plano de Manutenção. 
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6 MANUTENÇÃO 

6.1 LIMPEZA 

O lixo acumulado sobre todas as zonas deverá ser retirado regularmente. As caleiras de drenagem dos 

muros e taludes devem ser limpas e desimpedidas antes do início do período das chuvas. 

6.2 REGA DA VEGETAÇÃO PLANTADA 

A operação de rega será efetuada sempre que o grau de humidade do solo não for suficiente para 

assegurar a vida e o normal desenvolvimento das plantas. A distribuição de água de rega será feita 

por autotanque. 

Em casos de eventual penúria de água deverão efetuar-se regas localizadas em caldeira, na 

Primavera e Verão, com cerca de 15 dias de intervalo, conforme as necessidades do tempo. 

O abastecimento do autotanque deverá ser feito em fonte de água potável externa à área de 

intervenção e deverá possuir as características enunciadas no Capítulo 3 – Natureza dos Materiais. 

6.3 CEIFAS E ROÇAGENS 

As zonas de prado serão ceifadas e roçadas no início da primavera, para estimular o afilhamento, e no 

fim do verão para eliminar as ervas secas e reduzir o perigo de incêndios. Esta operação será ainda 

essencial para a eliminação de espécies vegetais consideradas invasoras e as que eventualmente 

possam invadir as áreas dos materiais elétricos da Subestação, ou que possam interferir com as linhas 

de alta tensão. 

Todo o material cortado deverá ser removido a vazadouro, de modo a não interferir com os 

escorrimentos superficiais naturais das linhas de drenagem, bem como qualquer estrutura construída.  

6.4 PODAS 

Em caso algum será permitido o corte da guia terminal das árvores, assim como não será aceite o corte 

das ramagens inferiores. O arvoredo deverá manter-se com as suas formas naturais. 
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Debaixo da orientação da Fiscalização, durante o período de repouso vegetativo, serão suprimidos os 

ramos que ameacem desequilibrar o normal desenvolvimento da planta, de modo a manter-se a sua 

silhueta natural. Excetuando a operação anteriormente descrita que dependerá da Fiscalização, será 

proibido qualquer corte no arvoredo, a não ser de ramos secos. 

Relativamente a arbustos, deverá o empreiteiro executar limpezas de ramos secos ou doentes, e de 

ramos com crescimento desproporcional com o fim de conduzir o exemplar segundo a sua forma natural. 

Nunca sem o consentimento da Fiscalização, o empreiteiro tomará iniciativas de condução de arbustos 

sob uma forma artificial, quer seja para formação de sebes, quer seja para aproximação a formas 

arbóreas, com risco de correr em penalidades. 

6.5 FERTILIZAÇÕES 

Na ausência de dados sobre a fertilidade da terra seguir-se-á a seguinte fertilização geral: 

 Árvores  

Far-se-ão duas fertilizações anuais: uma orgânica, com composto orgânico em Fevereiro, à razão de 

1,5 kg / árvore, e outra química após mês e meio a dois meses (Março / Abril), com adubo composto, à 

razão de 1 kg / árvore. 

 Arbustos 

Far-se-ão duas adubações de cobertura com adubo composto, doseando 150 g/m2 a ter lugar no início 

da Primavera e do Outono. Após a monda e sacha do terreno, a incorporação do adubo far-se-á por 

distribuição superficial com rega imediatamente posterior. 

 Prado  

Após a ceifa da Primavera, far-se-á uma adubação com adubo nitro-amoniacal de cobertura, à razão 

de 30g/m2. 

6.6 TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS 

Sempre que se tornem necessários, o empreiteiro dará conhecimento da existência do problema e do 

tratamento proposto para o solucionar, que será sujeito à avaliação e aprovação pela Fiscalização. 
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6.7 RETANCHAS E SUBSTITUIÇÕES 

As plantas instaladas por plantação que não se apresentem em boas condições serão substituídas por 

outras equivalentes, na época apropriada, para garantir as densidades e localizações adequadas e se 

mantenham os planos de plantação originais. Se tiver passado cerca de um ano após a plantação 

inicial, dever-se-á efetuar uma fertilização nos mesmos moldes e quantidades preconizadas para a 

plantação. A plantação dos diferentes tipos vegetais, far-se-á do modo anteriormente indicado, no 

capítulo 4.4. 

6.8 DESBASTE 

Efetuar-se-ão os desbastes necessários da vegetação arbórea e arbustiva, de modo a que o seu 

desenvolvimento futuro corresponda às densidades do projeto e para que a altura dos mesmos não 

ponha em risco cabos de entrada e saída da Subestação. Para as áreas de proteção dos cabos a 

altura máxima é de 4m. (consultar Plano de Manutenção). 

6.9 TRABALHOS NÃO ESPECIFICADOS 

Todos os trabalhos não especificados neste Caderno de Encargos deverão ser executados de forma a 

cumprir o indicado nos desenhos de projeto e de acordo com as instruções das “Cláusulas Técnicas 

Gerais” em vigor. 

Em caso de omissão nas “Cláusulas Técnicas Gerais”, seguir-se-ão as instruções do fabricante ou da 

Fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações dos desenhos e peças escritas de projeto. 
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Quadro 1 

Execução de Operações de Manutenção 

Tipo de 
Vegetação 

Operações culturais 
MÊS 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Prado 
Ceifa             

Adubação             

Arbustos 

Retanchas             

Rega             

Adubação             

Sacha             

Poda             

Tratamentos fitossanitários             

Corte             

Limpeza             

Árvores 

Retancha             

Rega             

Adubação e fertilização             

Sacha             

Poda de formação             

Tratamento fitossanitário             

Geral Limpezas diversas             
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1 MAPA DE QUANTIDADES  
 

 

Código Designação dos Trabalhos Unid. Quant. Preços unit. Totais

 

1 - Integração paisagística e medidas minimizadoras:

1.1.1 - Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de
empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:

Em revestimento de taludes
m

2 2 849,34

1.1.2 - Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação
e a adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:

1.1.2.1 - Semeteira a lanço m
2

1.1.2.2 - Hidrossementeira.

Mistura 1
m

2 1 675,40
Mistura 2

m
2 1 173,94

1.1.3 - Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e
enchimento de covas, a adubação, a tutoragem, a retancha, a
manutenção e as regas:

1.1.3.1 - Árvores

Olea europea un 19
Quercus rotundifolia un 16

1.1.3.2 - Arbustos

Lavandula stoechas un 606 404

MAPA DE QUANTIDADES

Projeto de Requalificação e Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Alcoutim 
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