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Founded in 1997, Trina Solar  is the world's leading 
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we believe close cooperation with our partners is 
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Highly reliable due to stringent quality control
• Over 30 in-house tests (UV, TC, HF, and many more)
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• 1500V UL/1500V IEC certified
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I-V CURVES OF PV MODULE(365W)

0 10 20 30 40 50

Voltage(V)

C
u

rr
e

n
t 

(A
)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
1000W/m2

800W/m2

600W/m2

400W/m2

200W/m2

FRAMED 72-CELL MODULE(1500V)

TSM-DE14A(II) 340-375W
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CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.

© 2017 Trina Solar Limited. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

Version number: TSM_EN_2017_B www.trinasolar.com
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TEMPERATURE RATINGS

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature)

Temperature Coefficient of PMAX

Temperature Coefficient of VOC 

Temperature Coefficient of ISC

MAXIMUM RATINGS

Operational Temperature

Maximum System Voltage

Max Series Fuse Rating

-40~+85°C

1500V DC (IEC)

1500V DC (UL)

15A (Power ≤350W)

20A (Power ≥355W)

(Please refer to product warranty for details)

WARRANTY

10 year Product Workmanship Warranty

25 year Linear Power Warranty

PACKAGING CONFIGURATION

Modules per box: 27 pieces

Modules per 40’ container: 648 pieces

NOCT: Irradiance at 800W/m2, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

ELECTRICAL DATA (NOCT)

Maximum Power-PMAX (Wp)

Maximum Power Voltage-VMPP (V)

Maximum Power Current-IMPP (A)
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ELECTRICAL DATA (STC) 

STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.
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Solar Cells

Cell Orientation

Module Dimensions

Weight

Glass

Backsheet

Frame

J-Box

Cables

Connector

MECHANICAL DATA

Monocrystalline 156.75 × 156.75 mm (6 inches)

72 cells (6 × 12)

1960 × 992 × 40 mm (77.2 × 39.1 × 1.57 inches)

26.0 kg (57.3 lb) with 4.0 mm glass; 22.5 kg (49.6 Ib) with 3.2 mm glass

4.0 mm (0.16 inches) for PERC Mono; 3.2 mm (0.13 inches) for Std Mono, 

High Transmission, AR Coated Tempered Glass 

White  

Silver Anodized Aluminium Alloy

 IP 67 or IP 68 rated

Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2 (0.006 inches2), 

1200 mm (47.2 inches)

UTX/MC4 EVO2/TS4*

*Please refer to regional datasheet for specified connector.
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*Communications Network is out of the EFASOLAR Power Plant Controller scope. Optionally, it can be integrated in the controller scope the ring/antenna network switches and respective wall mounting boards.

EFASOLAR Power Plant Controller Topology Diagram
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EFASOLAR Power Plant Controller

EFASOLAR Power Plant Controller, as a complete PV Power Plant monitoring and control solution, 

acts as a valuable tool to the power plant operator, ensuring a more reliable and optimized operation 

and maintenance plan with recognized benefits in the short and long term.

This solution is based on the strong experience held by Efacec on distributed platform for automation, 

control and monitoring solutions, implemented in major electrical system power plants and integrated 

in major electrical grid command centers, providing the user with high confidence levels on system 
availability and reliability. 

Through advanced and adaptable closed-loop control algorithms, it enables utility-scale PV installations 

to comply with grid operator requirements, providing the capability to manage and control the grid 

power injection according with different regional, national and international grid codes.

Due to the configurable monitoring features and communication capabilities, the EFASOLAR Power 

Plant Controller enables as well to concentrate all the power plant main operational data, both 

historical and at real-time, in one access point, by communicating and acquiring information 

from the inverters, grid connection protection relays, energy meter and meteorological stations. 

Communication with a high-level control system, such as a dispatch center, is also allowed, enabling 

the possibility to remotely control the PV plant.

As one of the main features, EFASOLAR Power Plant Controller also provides a direct user access for 

local and remote viewing of real-time data and alarms of all power plant equipment connected to the 

plant controller, enabling the plant operator to easily access the system alarms, event logs and to act 

on the power plant control setpoints.
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Key Features

Advanced Plant Control:

• Adaptable closed-loop control algorithms, with fast response times, for precise control of Active and Reactive Power Plant grid injections;

• Highly adaptable to grid operator specific requirements;

• Plant real-time data, alarm and event management capabilities;

• Flexible  system  that  can  easily  be adapted  to  the  needs  and  configurations  of each particular plant, allowing implementation 
of specific plant automatism functions, necessary for PV plant stand-alone operation and contingency reaction.

Communication Capabilities:

• Communication with PV plant equipment is ensured through a set of communication  protocols  such  as  Modbus  TCP/IP,  IEC  

61850,  IEC 60870-5-104 and DLMS-Cosen;

• The Controller board is equipped with a dedicated ethernet switch, capable of integration in ring topology networks, for connection 

to an existing internal communications network.

Optional - A PV Station level controller board can be integrated with dedicated switches for Fiber-Optic ring or antenna communications network topology.

Data Accessibility & Control:

• EFASOLAR Power Plant Controller can operate as a stand-alone system or, alternatively, can be integrated on an existing Plant 

SCADA system or Grid Operator remote Dispatch Center  for real-time data and setpoints report and remote control capabilities, 

through IEC 60870-5-104 protocol;

• Both local and remote accesses to EFASOLAR Power Plant Controller are ensured through a web-based interface, accessible through 

commercial browsers, providing a valuable tool for the plant operator to easily access and manage the plant data and control.

Compatibility with existing systems/equipment

EFASOLAR Power Plant Controller is designed in order to enable the integration of both old and new equipment in existing systems, 

making it the ideal solution to upgrade power plant control capabilities.

Wide-range System Management Capabilities

Due to the advanced control and management capabilities, EFASOLAR Power Plant Controller is efficiently applicable to the monitoring 
and control of different types/topologies of power plants, as, for example, with Energy Storage Systems integration, allowing the 
simultaneous control and monitoring of both the plant power generation and the Battery Storage System operation.

Technical data

System interface capabilities

HMI interface

Local & remote access to system HMI - web-based HMI server

 - Power system schematic (single line diagram)

 - Real-time data and alarm-management screens per group of equipment

 - Plant control screen

 - Others

Communication protocols
Modbus TCP/IP, IEC 61850, IEC 60870-5-104, DNP 3.0

(additional protocols can be considered according to project specification)

Remote control interfaces

Controller can be implemented as a stand-alone device or, alternatively, be integrated on:

 - Plant SCADA system

 - Grid dispatch center

Power plant controller functions

Closed loop functions: (1)

 - Dynamic power factor control (2)

 - Active power limitation control (2) - up/down act. power ramp limitation (2)

 - Reactive power control (2) 

 - Volage Control (2)

Plant monitoring functions: (1)
 - Plant performance ratio calculation

 - String monitoring alarm algorithm (opcional)

IO’s

Digital AC and/or DC inputs and outputs

Analog 4-20 mA / 0-10 V

Grid Support 

Features

SCADA IntegrationGrid Dispatch 

Interface

Customizable Power 

Control Functions

Energy Storage 

Integration

Full Dynamic 

Power Control

S

P
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Descrição Técnica 

 

 

EFASOLAR PVStation 3 MVA  

Betão 

(2x EFASOLAR 1500HV) 
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1. Portfolio Produtos Solares 

A Efacec fabrica e desenvolve uma gama completa de produtos para centrais fotovoltaicas 
com uma ampla variedade de produtos e soluções integradas. A gama de produtos para o 
mercado fotovoltaico: EFASOLAR, disponibiliza os seguintes equipamentos e serviços: 

- Inversores Fotovoltaicos EFASOLAR: Gama de inversores fotovoltaicos com gama 
de potencia desde 100 kVA até 2000 kVA e com soluções de interior/exterior e ainda 
para projectos de 1000 V ou 1500 V. 

 

- EFASOLAR PVStation: Solução chave-na-mão EFACEC de posto de conversão de 
energia, que inclui inversores, aparelhagem de média tensão, transformador de 
potência, podendo ainda incluir um sistema SCADA. 

 

- EFASOLAR Power Plant Controller: Soluções optimizadas de monitorização e 
controlo, que permitem uma operação estável e eficiente da central fotovoltaica, 
garantindo o cumprimento com os exigentes requisitos dos operadores de rede. 

 

- EFASOLAR Hybrid System: Controlo inteligente de sistemas híbridos fotovoltaicos 
com capacidade para integrar diversas fontes de energia como diesel, fotovoltaico, a 
rede eléctrica, armazenamento de energia, eólico e hídrica. 

 

- Energy Storage Solutions: Ampla gama de produtos e soluções para sistemas de 
armazenamento de energia, desde os inversores para baterias e postos de conversão 
de energia para integração com o sistema de baterias. 

 

- Serviço Pós venda: é prestado por uma equipa técnica experiente e capaz de oferecer 
um serviço personalizado para um maior apoio e protecção dos nossos clientes. 

 

Figura 1 – Portfolio Produtos EFASOLAR.  
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2. EFASOLAR PVStation 3 MVA 

A EFASOLAR PVStation é solução integrada para a cadeia de conversão eléctrica de centrais 
fotovoltaicas. Através de um conceito chave-na-mão, a Efacec agrega as suas competências 
no fabrico e desenvolvimento dos transformadores de potência, na aparelhagem de média 
tensão e nos conversores electrónicos de potência para apresentar uma solução compacta 
integrada no mesmo posto. 

Caso pretenda podemos incluir um sistema SCADA de controlo e de gestão da central 
fotovoltaica com operador de rede interface a rede. 

 

Figura 2 - EFASOLAR PVStation. – Exemplo1. 

As PVStations EFASOLAR contêm as seguintes características:  

✓ Solução Plug&Play que permite uma instalação simples e de baixo custo; 

✓ Equipamento inteiramente Efacec, transformador, aparelhagem MT e inversores; 

✓ Solução Efacec desenvolvida e optimizada para centrais fotovoltaicas; 

✓ Fornecedor único que permite um apoio pós-venda completo; 

✓ Garantia única Efacec sobre todos os equipamentos; 

✓ Uma linha de contacto de suporte única para todos os produtos;  

                                         
1 A figura presente nesta página é meramente ilustrativa da solução proposta e não deverá ser considerada como 
proposta técnica final. Considere os documentos em anexo com informação detalhada e com os desenhos 
mecânicos da PVStation EFASOLAR. 
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Potência 3000 kVA 
  

Inversores EFASOLAR 2x EFASOLAR 1500HV 

Fabricante Efacec 

Máximo Tensão DC 1500 V 

Máximo Corrente DC 2x 1900 A 
  

Transformador 1x Hermético, Imerso em Óleo 

Relação Transformação 0,63 + 0,63 / 30 kV 

Potência2  1800 kVA / 2330 kVA 
  

Aparelhagem M.T. Aparelhagem MT Efacec 

Funções 2xIS + CIS 

Tensão 36 kV 
  

Edifício Estrutura integrada de betão 

Fabricante Efacec 

Tabela 1 - EFASOLAR PVStation – Principais características eléctricas. 

 
Edifício 

A EFASOLAR PVStation é um edifício em betão com dimensões apropriadas para suportar 
qualquer esquema de ligação à rede de Média Tensão, adaptando-se perfeitamente a todos 
os diferentes aplicações e necessidades dos clientes. A resistência e grande fiabilidade deste 
edifício é assegurada através da qualidade do betão e da sua total impermeabilidade. Todos 
os equipamentos instalados dentro do contentor têm os cabos todos ligados. 

Figura 3 - EFASOLAR PVStation - Desenho mecânico.  

                                         
2 Transformador projectado para perfil de produção fotovoltaica. Por favor verifique a especificação técnica do 
transformador BT/MT. 
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Unidade 
 

Largura  
(mm) 

Profundidade 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Peso 
(Kg) 

Dimensões 7500 2520 3200 < 30.000 

Tabela 2 - EFASOLAR PVStation 2,0 MVA – Dimensões mecânicas. 

 

Transformador Média Tensão 

Como solução completa, a EFASOLAR PVStation inclui transformadores de potência de 
acordo com as seguintes características: 

Transformador 

 

Hermético, imerso em óleo, Trifásico 
  

Potência3  1800 kVA / 2330 kVA 

No. Enrolamentos MT 1 

Nível Tensão MT 30 kV 

No. Enrolamentos BT  2 (1500 kVA + 1500 kVA) 

Nível Tensão BT  630 V 

Tabela 3 – Transformador MT Efacec – Características principais. 

 

Aparelhagem de Media Tensão 

A aparelhagem de média tensão na presente proposta é composta pelo conjunto de celas 
de M.T. apresentado de seguida: 

Aparelhagem MT 

 

Compact Fluofix 
  

Fabricante Efacec 

Isolamento SF6 

Funções 2xIS + DC 

Tensão Nominal 36 kV 

Corrente Nominal 630 A 

Corrente de Curto-circuito  16 kA 

Tabela 4 – Aparelhagem Média Tensão – Características eléctricas. 

Se requerer uma configuração diferente de aparelhagem de M.T., a Efacec como fabricante 
pode fornecer qualquer tipo de configuração até 36kV. 

  

                                         
3 Transformador projectado para perfil de produção fotovoltaica. Por favor verifique a especificação técnica do 
transformador BT/MT. 
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Figura 4 - Aparelhagem M.T. Efacec – Configuração. 

 

Transformador de Serviços Auxiliares  

O transformador de serviços auxiliares servirá para alimentar todo o circuito de serviços 
auxiliares da PVStation. Por defeito o transformador tem 10 kVA de potência, se for 
necessário outra potência contacte a Efacec. 

 

Quadro de Serviços Auxiliares  

Está contemplado um quadro de serviços auxiliares para protecção de todos os 
equipamentos tal como: iluminação, alimentação auxiliar de inversores, tomadas e outros. 

 

Circuito de Terras 

No interior da PVStation está instalado um circuito de terras acessível em todos os pontos. 

 

Iluminação 

O circuito de iluminação está incluído e montado pronto a utilizar. 

 

Elementos de segurança 

São fornecidos elementos de seguração: caixa de primeiros socorros, luvas isolantes, e 
outros equipamentos. 

 

Como foi mencionado anteriormente, a Efacec como fabricante tem a capacidade de 
configurar praticamente tudo de acordo com as suas necessidades.  
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3. Inversor Fotovoltaico EFASOLAR 1500HV 

Inversor fotovoltaico EFASOLAR 1500HV foi desenvolvido para ter o melhor e o mais 
competitivo desempenho em centrais fotovoltaicas, garantindo o retorno de investimento. 

Os inversores fotovoltaicos EFASOLAR 1500HV são equipamentos altamente compactos, 
desenvolvidos a fim de assegurarem uma elevada eficiência durante a sua operação em 
centrais fotovoltaicas de grande potência. O seu desempenho garante a optimização da 
produção energética e assegurando o retorno de investimento da central, com condições 
muito competitivas.  

Figura 5 – Inversor fotovoltaico EFASOLAR 1500HV. 

A gama de inversores EFASOLAR foi desenvolvida para permitir uma ligação de a series de 
módulos fotovoltaicos até 1500 VDC, que juntamente com as entradas independentes 
protegidas por fusível garante uma optimização da instalação fotovoltaica com baixo custo. 

Os inversores EFASOLAR estão preparados para trabalhar à sua potência nominal com 
temperaturas ambiente entre -10 ºC até 50 ºC, assegurando a produção máxima de energia 
mesmo nas condições mais adversas. 

O inversor disponibiliza um conjunto de comandos de controlo de potência e de suporte à 
rede eléctrica que permite o controlo da energia activa e reactiva produzida. Estes comandos 
asseguram o cumprimento dos mais exigentes requisitos de ligação à rede. 

Os inversores EFASOLAR dispõe de protocolos de comunicação abertos (ex. Modbus TCP), 
que permite uma integração com solução de monitorização Efacec, monitorização de centrais 
fotovoltaicas ou outros sistemas de supervisão fotovoltaica.  

• Inversor fotovoltaico 1500 kVA  

• Entrada DC até 1500 V 

• Múltiplas entradas com fusíveis e 
medida individual de corrente 

• Rendimento elevado 

• Gama alargada de MPPT 

• Compensação de Energia Reactiva 

• Funcionalidades suporte à Rede 
Eléctrica 

• Integração com o Despacho do 
Operador de Rede 
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Inversor 

 

EFASOLAR 1500HV 
  

Mínimo Tensão DC 930 V 

Máximo Tensão DC 1500 V 

Gama MPPT 940 V - 1250 V 

Máximo Corrente DC 1600 A 

No. Entradas DC 
6 entradas independentes protegidas por fusível com 

medida individual de corrente (configurável) 
   

Potencia nominal AC  

(30 ºC / 50 ºC) 
 1500 kVA / 1334 kVA 

Tensão nominal AC  630 V 

Corrente nominal AC 

(30 ºC / 50 ºC) 
 1380 A / 1225 A 

Corrente máxima AC  1380 A 

Frequência  50 Hz / 60 Hz 

Factor Potência4  1,0 / 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo 
   

Rendimento máximo  98,8 % 

Rendimento Europeu  98,6 % 

Rendimento CEC  98,7 % 
   

Classe Protecção  IP 20 / NEMA 2 

Tabela 5 - EFASOLAR 1500HV – Principais características eléctricas. 
 

Figura 6 - EFASOLAR 1500HV – Dimensões.  

                                         
4 A gama de operação pode ser ampliada e outros valores podem ser configurados. 

Dimensões (LxPxA):  
2200 x 610 x 2000 mm 
86,6 x 24 x 78,7” 
 

Peso:  
1800 kg 
3968 lb 
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Múltiplas entradas DC para uma maior flexibilidade. 

O inversor EFASOLAR 1500HV contem uma flexibilidade adicional para o projecto de centrais 
fotovoltaicas, permitindo ligar, de forma independente, múltiplas séries de módulos 
protegidas por fusível e com medida individual de corrente. As medidas de corrente estão 
acessíveis através do protocolo de comunicações e o número de entradas pode ser 
configurável caso o cliente assim o peça. 

Esta característica permite uma optimização de custos de uma central fotovoltaica, pois 
permite uma redução do número de caixas de junção e uma simplificação do sistema de 
monitorização. 

 

 

Figura 7 - EFASOLAR 1500HV – Múltiplas entradas DC 

 

Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) assegura o controlo sob o equipamento. 

Cada inversor está equipado com uma UPS que garante alimentação de todos os serviços 
auxiliares do equipamento em caso de falha de alimentação externa, por forma a garantir 
uma operação estável e fiável dos equipamentos EFASOLAR. 

Com esta funcionalidade garante-se sempre uma sequência de shut-down correcta e em 
segurança da central fotovoltaica em caso de falha dos auxiliares, evitando quedas abruptas 
da potencia injectada na rede contribuindo para uma maior estabilização da rede eléctrica e 
da central fotovoltaica. 
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Elevada qualidade e tempo de vida nos componentes chave 

Os inversores EFASOLAR contem componentes avançados de ultima geração de electrónica 
de potência e controlo. Além disso, os componentes chave são de elevada qualidade e com 
um longo tempo de vida de fabricantes reconhecidos, por forma a garantir os mais exigentes 
níveis de desempenho e disponibilidade. 

A entrada de potência DC e a saída AC têm filtros EMI para garantir o fornecimento de 
energia de elevada qualidade. Os inversores incluem um interruptor motorizado na entrada 
DC, um contactor AC e um disjuntor com um punho externo na saída AC. 

Para além das características enunciadas, o inversor EFASOLAR 1500HV também garante as 
seguintes protecções: 

- Sobretensão e subtensão DC; - Anti-ilhamento; 

- Sobretensão e subtensão AC; - Polarização inversa; 

- Curto-circuito na saída AC; - Sobre temperatura; 

- Alimentação auxiliar; - Tensões assimétricas; 

- Fuga à terra; - Correntes assimétricas; 

- Sobre frequência e subfrequência; - Protecção DC por fusíveis; 

 

 

Figura 8 - EFASOLAR 1500HV – Vista interna. 
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Controlo de Potência e funções de suporte à rede. 

As funções de interface a rede nos inversores EFASOLAR são um conjunto de comandos que 
permitem o controlo da energia activa e reactiva produzida pelos equipamentos. Estas 
funções permitem o controlo automático da energia activa versus controlo da frequência, 
controlo da tensão por referência ou dinâmico em caso de um abaixamento da tensão 
abrupto (LVRT - Low Voltage Ride Through). 

Nos inversores EFASOLAR também é possível definir um conjunto de referências máximas 
para a potência reactiva e potência activa. O controlo dinâmico destas grandezas do inversor 
também é possível cumprindo com a seguinte curva característica. 

 

 

Figura 9 - EFASOLAR 1500HV – Curva P-Q. 

 
Caso pretenda informações adicionais sobre o controlo de potência e as funções de interface 
a rede dos inversores EFASOLAR submeta o pedido à Efacec da seguinte nota técnica: 

- Mod. SE/SA 524-02-14 - Technical Note - EFASOLAR PV inverters Power Control and 
Grid Support Capabilities. 
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Display HMI e relação custo-benefício da monitorização do inversor. 

Os inversores EFASOLAR estão equipados com um display gráfico (HMI – Human-Machine 

Interface), disponibilizando ao operador da central fotovoltaica informação importante sobre 
o estado em tempo real da máquina e histórico de operação. 

O display HMI permite conectar um sistema de monitorização através de um protocolo 
stantard onde são disponibilizadas medidas eléctricas feitas pelo EFASOLAR 1500HV, tal 
como a corrente e tensão DC e AC em tempo real, potencia activa e reactiva, energia gerada 
entre outras informações. Está também disponível o acesso ao estado do inversor, a 
mensagens de alarmes e geração diária de relatórios de produção. 

As imagens seguintes mostram alguns dos menus disponíveis no display dos inversores. 
Para uma informação mais detalhada sobre este assunto por favor contacte a Efacec pedindo 
o Manual de Operação EFASOLAR 1500HV. 

 

 

Figura 10 - EFASOLAR 1500HV – Menus do display. 

 

Para soluções mais completas de monitorização e controlo, a Efacec também pode fornecer 
uma solução de automação completa “module-to-grid”, incluindo os sistemas SCADA 
personalizadas para grandes centrais fotovoltaicas. 
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EFASOLAR 1500V Series

Main Features

EFASOLAR 1500V Series with increased power density is especially 

tailored for multi-megawatt PV power plants. With innovative 1500 V 

technology and extended MPPT range, the inverters have more power 

and a higher efficiency allowing a truly secure return on investment.

1500V Series includes advanced grid support features ensuring an 

excellent performance and authentic grid dispatch integration. 

Grid Support Compact Design PV Interface

• Q, P control inbuilt

• Grid support features

• Grid code compliance

• IEC 62116, BDEW standards

• LVRT capability

• Optimized for PVStation

• Increased power density in the 

same cabinet

• Robust design for enhanced 

O&M

• Fast & easy field installation

• Extended MPPT range

• Input voltage up to 1500 V

• Configurable DC fuse 
protected inputs

• Individual current measurements

Reliability Focus Power Plant Controller
P,Q

After Sales

• Extended temperature range

• Hight quality components

• Fast & easy replacement

• Fast troubleshooting

• Kaizen manufacturing

• Dynamic P, Q control modes

• Grid dispatch integration

• Open communication protocol

• HMI remote access

• Integration in monitoring 

software solutions

• Warranty extension options

• Service & availability contracts

• Customer service portal & 

hotline

• Extended support using Efacec 

international structure

Customer Benefits

• DC input voltage up to 1500 V

• Increased power density in the same cabinet

• Higher efficiency

• Compatible with 1500 V PV modules

• DC and AC protection

Key Benefits

• Flexible equipment for multi-megawatt power plants

• Reactive power compensation at night

• Grid dispatch integration

• All protective devices and features included

• Extend support through Efacec international structure
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Electrical - EFASOLAR 1500V Series

Input

Maximum power 1520 kW 1641 kW 1763 kW 1915 kW

Minimum voltage 740 V 795 V 855 V 930 V

Maximum voltage 1500 V

MPPT range 746 V - 1250 V 805 V - 1250 V 865 V - 1250 V 940 V - 1250 V

Maximum current 1600 A

Number of independent MPP inputs 1

Number of DC inputs (1) 6 inputs equipped with fuses

Output

Rated power (30 ºC / 50 ºC) 1195 kVA / 1058 kVA 1291 kVA / 1142 kVA 1386 kVA / 1227 kVA 1500 kVA / 1334 kVA

Rated voltage (2) 500 V 540 V 580 V 630 V

Rated current (30 ºC / 50 ºC) 1380 A / 1225 A

Frequency 50 Hz / 60 Hz

Maximum current 1380 A

THD < 3%

Power factor (3)/Displacement power factor (4) 1,0 / 0,8 inductive to 0,8 capacitive

Required grid type IT grid

Isolation transformer No

Efficiency

Maximum (5) 98,7 %

Euro-efficiency (5) 98,5 %

CEC efficiency (5) 98,5 %

Protective devices

DC disconnect device Motor-drive switch disconnector

AC disconnect device Circuit breaker

DC overvoltage protection Type II surge arrester

AC overvoltage protection Type I surge arrester

Auxiliaries overvoltage protection Type II surge arrester

Ground fault monitoring • 

Overvoltage •

Undervoltage •

Overfrequency • 

Underfrequency •

Anti-islanding •

Reverse polarization • 

Short circuit on the output •

Overtemperature •

Asymmetrical current •

General data

Ambient temperature -10 ºC ... +50 ºC / +14 ºF ... +122 ºF

Max. permissible value for relative humidity (noncondensing) 15% ... 95%

Cooling concept Air forced cooling

Auxiliaries power supply 230 V

Max. self-consumption (operation) / self-consumption (night) 1300 W / <85 W

Color RAL 7035

Altitude for rated conditions / Maximum operating altitude above sea level (6) 1000 m / 3000 m

Dimensions (WxDxH) 2200 x 610 x 2000 mm / 86,6 x 24 x 78,7”

Weight 1800 kg / 3968 lb

Protection degree IP20 / NEMA 2

Protective class   I

Standards

CE marking Yes

Safety/EMC EN 62109-1, EN 62109-2 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 

Grid interface
IEC 62116, BDEW, P.O.12.3,  Arrêté 23-04-2008, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150,  

South African Grid code, Chilean Grid Code

Interfaces

Local Human Machine Interface 4.3’’ Color, touch screen

Remote interface Web Virtual HMI

Communication protocols Modbus TCP/RTU

Data storage Datalogger

Optionals

Remote monitoring software

Reactive energy compensation module

Maintenance service

Warranty extension

• Base feature 

(1) - Other configurations can be used.
(2) - Other AC voltage, DC voltages and power classes can be configured.
(3) - Power factor > 0,98 at rated output voltage and power load > 15%.

(4) - The adjustable range can be extended and other values can be configured.
(5) - Efficiency measured without auxiliary power supply consumption and at input and output rated voltage.
(6) - Please consult Efacec with the specific operating conditions in order to characterize an eventual derate with altitude.

Technical Information



 

 
TÜV SOLAR CABLE                       
CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE HALOGEN FREE PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE 
FLEXIBLE SINGLE CORE CABLE HALOGEN FREE FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 
 
 
 

   
                                   
 
   
                                    
 
 

                                                       
 

 

Dati Tecnici  
Ì 

  

Technical Data 
ì 

Tensione Nominale Uo/U  0,6/1.0 kV AC – 0.9/1.5 kV DC  
 

Nominal Voltage Uo/U 0,6/1.0 kV AC – 0.9/1.5 kV DC 

Tensione di Prova  6.5 kV AC  Test Voltage 6.5 kV AC 

Temperatura di Esercizio  - 40 ÷ +90°C   Operating Temperature - 40 ÷ +90°C  

Max. temperatura conduttore +120°C (for 20.000 hrs.)  Max. core temperature +120°C (for 20.000 hrs.) 

Raggio minimo di curvatura 5 x D cavo (installazione fissa)  Min. bending radius 5 x D cable (fixed installation) 

Omologazione TÜV  Rheinland  Approved TÜV  Rheinland 

Norme di Riferimento : TÜV 2 Pfg 1169/08.2007    References: TÜV 2 Pfg 1169/08.2007   

 EN 60216-1-2  -  EN 50267-2-1   EN 60216-1-2  -  EN 50267-2-1 

 IEC 60332.1 – DIN VDE 0282-2   IEC 60332.1 – DIN VDE 0282-2 

 HD 22.2 S3: 1997 +A1:2002    HD 22.2 S3: 1997 +A1:2002  
 

 
TIPO 

 
SEZIONE  

DIAMETRO MAX  
FILI CONDUTTORE 

SPESSORE 
ISOLANTE  

1° / 2° 

DIAMETRO 
ESTERNO 

RESISTENZA ELETTRICA  
MAX A 20°C  

MAX ELECTRIC  
RESISTANCE AT 20°C  

 
REATTANZA 

(a 50 Hz) 
 

 
 

TYPE 
 
 

SECTION 

MAX WIRE 
DIAMETER 

OF CONDUCTOR 
 

 INSULATION 
THICKNESS 

 1
ST

 / 2
ND

 

OVERALL 
DIAMETER 

RAME STAGNATO  
TINNED COPPER 

  REACTANCE 
(at 50 Hz) 

mm2 mm mm mm �/Km �/Km 
TÜV 
SOLAR  
CABLE 
 

1x4.00 0.31 0.80 / 1.00 6.00 5.09 0.143 
1x6.00 0.31 0.90 / 1.10 6.80 3.39 0.135 
1x10.0 0.41 1.00 / 1.20 8.40 1.95 0.119 

    Tolleranza sui diametri: in accordo con le norme di riferimento TÜV 
Diameters tollerances:  according with TÜV standards 
 

 

 
SEZIONE  

 

Portata amperometrica dei cavi PV in funzione del tipo d’installazione(T=60°C) 
Current carrying capacity of PV cables in accordance to the installation (T=60°C) 

 

 
SECTION  

 

Cavo singolo – posa in aria  
Single cable free in air 

 

Cavo singolo – posa su superficie  
Single cables on surfaces 

 

 

Cavi in fascio – posa su superficie  
To cables adjacent on surfaces 

mm2 (A) (A) (A) 

1 x 4.0 55 52 44 
1 x 6.0 70 67 57 
1 x 10 98 96 79 

 
 

 

Proprietà  ì 

  

Properties 

 

La speciale costruzione e i materiali impiegati, consentono al 
cavo di soddisfare i requisiti più recenti previsti per i sistemi 
fotovoltaici in accordo alle normative: TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 – 
EN 60216-1-2 – EN 50267-2-1. L’isolamento garantisce un 
elevato potere isolante e notevole resistenza all’invecchiamento 
termico, nonché proprietà di resistenza all’abrasione ed alla 
fiamma, resistenza all’ozono, resistenza ai raggi UV ed è 
facilmente rimovibile dall’isolamento interno per facilitare 
operazioni di connessione. 

 
 

The cable is able to satisfy the latest requirements fixed for PV 
systems in accordance to the following Reference Standards: 
TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 – EN 60216-1-2 – EN 50267-2-1. 
The special insulation has qualities of high abrasion resistance 
to high temperature. Moreover the insulation has property of 
flame retardant and ozone resistance  
The cable is UV-resistant and the external sheath can be 
removed from the inner layer of extruded insulation.  
 

 

APPLICAZIONI /   
APPLICATIONS        
 

CONFEZIONI /   
PACKAGING    

 

COLORI  1° e 2°  ISOLAMENTO/  
1

st
 and 2

nd
 INSULATION  COLOUR       

 
Conduttore trefolo flessibile in rame stagnato  
Twisted flexible tinned copper conductor 
 

APPROVAZIONI / APPROVALS: 

1 2 
1 – 1° isolamento :   
        copolimero speciale halogen free  

      1st
 insulation: 

       halogen free special copolymer 

2 – 2° isolamento: 
        copolimero speciale halogen free 

      2nd
 insulation: 

       halogen free special copolymer 

3 – Conduttore in rame  
      Copper conductor 

3 

Certificate Nr R60076437 
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CONSTRUÇÃO:

1. CONDUTOR  
Alumínio, classe 2 da norma IEC 60228.

2. ECRÃ DO CONDUTOR 
Semicondutor extrudido.

3. ISOLAMENTO 
Polietileno reticulado (XLPE).

4. ECRÃ DE ISOLAMENTO 
Semicondutor extrudido.

5. BLINDAGEM 
Ecrã de fios de cobre 
Bloqueio longitudinal à penetração de água com fita hidroexpan-
siva

6. BAINHA 
Polietileno (PE) com camada semicondutora extrudida.

APLICAÇÕES:

Redes de transmissão e distribuição de energia de média tensão.
Podem ser instalados ao ar, em calhas ou enterrados.

Raio de curvatura mínimo durante a instalação =  

20 x diâmetro exterior do monocondutor.

Raio de curvatura mínimo após instalação =  

15 x diâmetro exterior do monocondutor.

Temperatura admissível durante a instalação: 0 °C a + 45 °C.

Temperatura máxima admissível do condutor:

Temperatura de serviço: 90 °C

Curto-circuito do condutor: 250 °C

HERSATENE
LXHIOZ1 (be)
6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV e 18/30 (36) kV

H
E

R
S

A
T

E
N

E
 L

X
H

IO
Z1

HOMOLOGAÇÕES: EDP

NORMAS:

CONSTRUÇÃO
DMA C33-251/E 
IEC 60502-2
NP 665

COMPORTAMENTO FACE 
AO FOGO
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034
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HERSATENE
LXHIOZ1 (be) 

6/10 (12) kV, 8,7/15 (17,5) kV e 18/30 (36) kV

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS:

Código  

General 

Cable

Secção
(mm2)

Diâmetro 

sobre o  

isolamento (1)

(mm)

Diâmetro 

exterior (1)

(mm)

Peso (1)

(kg/km)

Raio de 

curvatura 

mínimo (1)

(mm)

Intensi-

dade da 

corrente  

ao ar (2)

(A)

Intensidade 

da corrente 

enterrado (2)

(A)

Resis-

tência do 

condutor 

c.c a 20 °C
(Ohm/km)

Resistência 

do condu-

tor c.a a 90 

°C, 50 Hz
(Ohm/km)

Indutância
(mH/km)

Reactância 

a 50 Hz
(Ohm/km)

Capaci-

tância
(µF/km)

6/10 (12) kV
7033117 120       20,8       28,6       990       430       325       269       0,253       0,325       0,359       0,113       0,330       

7033120 240       26,1       34,3       1.465       515       506       394       0,125       0,161       0,321       0,101       0,433       

8,7/15 (17,5) kV
7033117 120       23,0       31,0       1.095       470       325       269       0,253       0,325       0,375       0,118       0,263       

7033120 240       28,3       36,7       1.595       555       506       394       0,125       0,161       0,335       0,105       0,341       

18/30 (36) kV
7036117 120       30,0       38,6       1.495       580       325       269       0,253       0,325       0,419       0,132       0,171       

7036120 240       35,3       44,1       2.045       665       506       394       0,125       0,161       0,371       0,117       0,216       

(1) Valores sujeitos a variação em função das tolerâncias dimensionais.
(2)  Intensidade da corrente de acordo com a norma DMA-C33-251/E, Quadro D-1, feixe de três condutores, ar a 30 ºC, enterrado a 

20 ºC, 1,1 m, 1,2 Km/W.






  


 



 



 














      





          
         












 










        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

      

      
 

       







Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015  
Author:  File: 2V20_MONOPOSTE.rtd
Address:  Project: 4H20_BIPOSTE_2

Date : 10/05/17 Page : 1

View - Cases: 10 (Modal ) Modes: 1



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015  
Author:  File: 2V20_MONOPOSTE.rtd
Address:  Project: 4H20_BIPOSTE_2

Date : 10/05/17 Page : 1

View - Cases: 10 (Modal ) Modes: 1



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015  
Author:  File: 2V20_MONOPOSTE.rtd
Address:  Project: 4H20_BIPOSTE_2

Date : 10/05/17 Page : 1

View - Cases: 10 (Modal ) Modes: 1



Portefólio de Produto

A família de servidores UC 500 disponibiliza uma solução integrada e flexível para gateway de 
comunicação, plataforma de automação e solução HMI para aplicações industriais e utilities. As 
várias opções de hardware e a sua arquitectura de software modular e expansível suportam um 
vasto leque de aplicações, desde servidores de instalação económicos a aplicações distribuídas 
de alto desempenho, tal como subestações ou centrais de grande dimensão.

A gateway de protocolos multicanal permite opções de conectividade contínua para agregação 
de dados de IED, para controlo e gestão local ou à distância de sistemas, RTU ou gateways de 
telecontrolo ou processadores front-end SCADA.

O mecanismo de lógica incorporado, totalmente programável em linguagem IEC 61131-3, 
permite uma maior flexibilidade da aplicação, tanto como gateway da camada de aplicação e 
processador de dados, como um controlador de automação SoftPLC.

O servidor de instalação HMI 500 opcional dispõe de alarmes e eventos, histórico de dados, 
assim como uma interface de utilizador multicliente baseada em web, com gráficos vectoriais 
2D, coloração da rede por topologia, sistema de tags e pins e gráficos de tendências. Assim, a 
UC 500 disponibiliza aos utilizadores uma plataforma SCADA de última geração para qualquer 
aplicação industrial ou utility.

Não obstante o conjunto completo de recursos, os produtos UC 500, disponíveis tanto para software 
pré-instalado ou instalação simples, são configurados através do ambiente de engenharia 
Automation Studio da Efacec. Assim, é possível obter flexibilidade na aplicação sem que a 
eficiência da engenharia seja comprometida.

Apresentação dos Produtos

Servidor de Instalação

Servidor SCADA/ HMI, controlador de instalação ou gateway/
concentrador de dados.
Produto de software para aplicação em plataformas de hardware 
baseadas em PC.

Servidor de Instalação integrado

Servidor de instalação UC 500, plataforma de hardware a nível 
industrial sem partes móveis, adequado para ambientes adversos. 
Manutenção reduzida.

Servidor de Instalação 
altamente disponível

Plataforma de hardware embebida de grande disponibilidade, que 
suporta alimentação hot swappable e CPU redundante.

Aspectos Chave

• Plataforma única para servidores de instalação e HMI

• Várias opções de comunicação

• Compatível com IEC 61850 Ed.2

• Servidor SCADA/HMI

• Interface Web

• Programação PLC IEC 61131-3

• Várias opções de redundância

• Características integradas de segurança

Vantagens para Cliente

• Engenharia unificada em todos os componentes do produto 

•	 Hardware e software modulares e expansíveis

• Utilização fácil e intuitiva 

• HMI funcional e conforme estado-da-arte

• Facilmente integrável em infra-estruturas de TI

• Altamente ajustável aos requisitos do utilizador

• Configuração de base de dados e HMI baseada em objectos e templates

• Larga experiência em sistemas de automação de subestações e centrais eléctricas

Introdução

Servidores de Instalação e HMI



Componentes do Servidor

Os módulos de comunicação disponíveis suportam mais de 50 protocolos diferentes de série ou IP, 
incluindo normas de comunicação bem estabelecidas. Suportando até 8 canais independentes de 
controlo/ gestão e até 256 ligações IED/ RTU por unidade (disponíveis opções de unidades com 
configuração em cascata), a UC 500 pode ser parametrizada segundo configurações diferentes 
dependendo da escala da aplicação e requisitos de expansão.

Cada unidade pode ter activos até 8 protocolos diferentes, permitindo assim a integração de uma 
gama diversificada de estações remotas, software SCADA, RTU, contadores, relés de protecção, 
controladores ou outros equipamentos de vários fabricantes. 

A UC 500 também dispõe de canais/ portas de comunicação redundantes transparentes para os 
protocolos seleccionados como o DNP ou IEC (em série ou ligação IP). Estão disponíveis ligações 
de comunicação redundante que potenciam a disponibilidade do sistema, tanto para ligação IED/ 
RTU ou master em unidades redundantes como para unidades individuais.

A disponibilidade de conectividade OPC permite uma integração simplificada em sistemas 
industriais de automação.

Comunicações Melhoradas

Para aplicações em subestações e em centrais eléctricas, os servidores de instalação UC 500 

suportam totalmente o protocolo IEC 61850 e podem ser aplicados como verdadeiras gateways 

IEC 61850, garantindo um sistema aberto e compatível com outros dispositivos, ferramentas de 
engenharia e sistemas.

Do ponto de vista da engenharia de sistema, o utilizador beneficia não só de engenharia IEC 61850 
simplificada, mas também da flexibilidade de definição de classes de nós lógicos e alocação de 
dispositivos lógicos em cada configuração. Assim, são garantidas capacidades incomparáveis de 
configuração lógica que, em conjunto com comunicações avançadas, permitem uma automação 
versátil e aplicações de supervisão numa perspectiva de sistemas abertos.

Para além da norma IEC 61850, UC 500 suporta também a monitorização SNMP/ICMP, permitindo 
uma total supervisão de todos os activos no sistema de comunicação.

Com a integração de dispositivos Efacec é possível obter mais benefícios, não só pelo uso habitual do 
conjunto de ferramentas e metáforas HMI, mas também de templates de dispositivos específicos 
que permitem a redução do tempo de desenvolvimento de engenharia e dos erros na configuração 
do sistema.

Integração do Sistema de Controlo Distribuído

A sincronização horária em tempo-real pode ser feita através de SNTP, IRIG-B ou por protocolo 
de comunicação. São possíveis várias configurações do relógio, assim como a gestão de offsets de 
datação, para a operação com diversos fusos horários ou relógios à distância.

Sincronização Horária

Sistemas de Automação totalmente integrados IEC 61850 

Opções de Comunicação

Para Automação Distribuída

Cliente MMS IEC 61850-8-1 (TCP/IP) ¡

Servidor MMS IEC 61850-8-1 (TCP/IP) 
e publicação/ subscrição GOOSE  

¡

Outros (Mediante Contacto) ¡

Masters/Clients

IEC 60870-5-101 (Série) ¡

IEC 60870-5-101 (UDP/IP) ¡

IEC 60870-5-103 (Série) ¡

IEC 60870-5-104 (TCP/IP) ¡

Cliente MMS IEC 61850-8-1 (TCP/IP) ¡

DNP 3.0 (Série) ¡

DNP 3.0 (UDP/TCP/IP) ¡

Modbus (Série) ¡

Modbus (TCP/IP) ¡

JBus (Série) ¡

SpaBus (Série) ¡

SNMP / ICMP (UDP/IP) ¡

OPC DA/AE Client (TCP/IP) ¡

Procome (Série) ¡

Profibus FMS / DP ¡

Courier (Série) ¡

4F (Série) ¡

4F (UDP/IP) ¡

PUR (Série) ¡

PUR (UDP/IP) ¡

MLINK (Série) ¡

SEL FM (Série) ¡

INSUM (Série) ¡

SILCOM (Série) ¡

Outros (Mediante Contacto) ¡

Slaves/Servers 

IEC 60870-5-104 (TCP/IP) ¡

IEC 60870-5-101 (UDP/IP) ¡

IEC 60870-5-101 (Série) ¡

DNP 3.0 (Série) ¡

DNP 3.0 (UDP/TCP/IP) ¡

Modbus (Série) ¡

Modbus (TCP/IP) ¡

OPC AE (TCP/IP) ¡

OPC DA (TCP/IP) ¡

4F (Série) ¡

4F (UDP/IP) ¡

PUR (Série) ¡

PUR (UDP/IP) ¡

CETT (Série) ¡

TG809 (Série) ¡

Ferranti (Série) ¡

Outros (Mediante Contacto) ¡

¡ - Característica opcional



É disponibilizada uma estrutura de relatórios que, em conjunto com o histórico de dados, 
representa uma forma altamente flexível e eficaz para elaborar relatórios com visualização 
avançada de dados, incluindo tabelas e gráficos, a par de funcionalidades de processamento 
de dados que podem tratar datasets de grande dimensão. Os relatórios são configurados 
inteiramente pelo utilizador e permitem ao utilizador do HMI especificar a saída do relatório 
de acordo com parâmetros de entrada simples como valores, datas ou identificadores. Estão 
disponíveis vários formatos como HTML, Excel ou PDF.

Relatórios

O mecanismo flexível de notificações permite enviar mensagens, no formato do template, aos 
utilizadores definidos através de SMS e/ ou e-mail. A geração de notificações poderá ser feita 
numa base temporal ou após um evento/ alarme de modo a abranger situações de emergência 
ou notificações periódicas. Para além da funcionalidade de relatórios, estes podem ser pré-
configurados de modo a serem enviados como anexo de e-mails. 

Notificações

Para simplificar a análise de incidentes, defeitos, oscilografias, SOE (Sequence Of Events) 
ou outros registos de dados podem ser automaticamente extraídos de relés de protecção ou 
outros IED através de IEC 61850 e outros protocolos. Os registos armazenados localmente podem 
ser acedidos do servidor de instalação e analisados utilizando o COMTRADE do Automation 

Studio, visualizadores de registos, e ferramentas de terceiros.

Extracção e Tratamento de Registos do IED

Programação IEC 61131-3 

Programação IEC 61131-3 

Relatórios de HMI 500

Os produtos UC 500 incluem um processador lógico optimizado com grande capacidade de 
memória para aplicação de amplos algoritmos definidos pelo utilizador, programados em 
IEC 61131-3. É suportado o processamento de pontos booleanos, inteiros e vírgula flutuante e 
aritmética, juntamente com uma gama completa de blocos funcionais incluindo flip-flops, 
contadores ou temporizadores e bibliotecas de blocos funcionais reutilizáveis, definidas pelo 
utilizador.

O motor de lógica optimizada suporta a programação de tarefas cíclicas e multi-eventos com 
prioridades definidas que irão ao encontro das diferentes necessidades funcionais. Uma vez que 
todos os pontos de dados podem ser alimentados para e a partir de motor de lógica, o utilizador 
pode adaptar o dispositivo a qualquer requisito específico de automação ou processamento de 
dados.

São possíveis aplicações que vão desde a geração de um grupo simples de alarmes/ eventos, até 
a encravamentos da comutação, ou sequências de comutação até à lógica de controlo sofisticada 
e discreta. O controlo de centrais eléctricas, deslastre de carga de subestações ou isolamento e 
restauro de defeitos de distribuição são exemplos típicos de aplicações SoftPLC da UC 500.

Processador SoftPLC 

Em conformidade com as normas de segurança, o software da UC 500 suporta encriptação para 
protocolos seleccionados como HTTPS, firewall incorporado e soluções antivírus, mapeamento 
das portas para todos os protocolos de comunicação, assim como o uso da gestão de autenticação 
do sistema operativo para o controlo de acesso a todas as funcionalidades.

Controlo de Acesso e Segurança do Sistema

Todos os módulos de software fornecem pontos de dados de diagnóstico e controlos de gestão, 
integrando assim a auto monitorização com dados aplicacionais. O watchdog de software e 
hardware vigia todo o processo e o estado do sistema operativo.

Autodiagnóstico



É fornecida uma função de registo histórico centrado em base de dados que inclui dados de 
eventos e dados estatísticos. Os registos de dados são disponibilizados com resolução de 1 ms 
(datação com fonte e local). Os dados armazenados podem ser extraídos para análise em 
ferramentas externas assim como através dos ecrãs HMI SCADA para gráficos de tendências ou 
listas de dados.

O processador de topologia de rede determina automaticamente o estado de conectividade 
dos elementos (energizado, não-energizado, aterrado, loop e combinações) atribuindo-lhes a 
cor respectiva. A coloração e o estilo são totalmente configuráveis e a saída do processador de 
topologia é disponibilizada para automação (lógica IEC 61131-3).

Histórico de Dados

Processador de Topologia de Rede

O modo de engenharia está totalmente integrado no Automation Studio. Uma vez que se trata 
de produtos facilmente ajustáveis, os esforços de configuração e manutenção são reduzidos, 
graças a características como engenharia baseada em templates, bibliotecas, copiar-colar e 
drag-and-drop, etc.

O Automation Studio é um ambiente de trabalho singular e fácil de trabalhar que oferece uma 
extensa gama de funcionalidades, como editores de gráficos vectoriais 2D, motor de simulação, 
extracção de dados e gestão de configurações. Estas funcionalidades são complementadas com 
integração unificada de sistema de projecto, assistentes de comparação e produtividade ou 
importação/ exportação incluindo IEC 61850 SCL que tornam as funções de sistema mais simples 
de instalar, visualizar e gerir.

A resolução de problemas e a administração de servidores UC 500 é também simplificada com 
registo extensivo, trace de protocolos de comunicação incorporados, auto monitorização, 
repositório de relatórios do sistema, incluído consulta remota via Automation Studio e o acesso  
remoto ao desktop.

Engenharia e Resolução de Problemas

Gráficos do HMI 500 

Trace de Comunicações

Editor de Gráficos 

Processador de Topologia de Rede

Componentes do Servidor

O processamento de dados básicos como as conversões de unidade e lineares, filtragem de 
medidas, limiares e níveis de alarme, bem como correlação hierárquica estão disponíveis 
para cada ponto de dados sem recorrer a programação IEC 61131-3 adicional. Tanto o 
processamento, como a aceitação e notificação de alarmes estão também incluídos.

Estão disponíveis métodos directo ou seleccionar-operar, em conjunto com o mapeamento do 
modelo de execução para múltiplos protocolos assim como bloqueio de controlo, verificação 
de estados finais e sinalização de execução em aplicações SCADA, automação ou gateway. 
Equações de estado final e regras de bloqueio podem ser definidas por ponto de controlo, 
considerando a origem do controlo e o estado de execução.

Processamento de Dados e Controlos, Alarmes e Eventos

 Opções de Aplicações 

Pontos de Dados/Controlo > 64k até 64k até 32k

Gestão de Alarmes l l l

Histórico de Dados l l l

Extracção e Tratamento de Registos do IED* ¡ ¡ ¡

Programação IEC 61131-3 ¡ ¡ ¡

Servidor HMI 500/ Servidor Web ¡ ¡ ¡

Interface de Cliente HMI 500 ¡

Número de Clientes HMI 500 em simultâneo até 64 até 16 até 8
¡ - Característica opcional
l - Característica base
* - Exige opção de Cliente MMS IEC 61850



Plataformas do Dispositivo

O software da UC 500 funciona em plataformas baseadas em PC com sistema operativo Windows, 
beneficiando de baixos custos de hardware e software, flexibilidade e usabilidade assim como 
apoio imediato. A funcionar num sistema operativo standard também permite uma integração 
fácil com sistemas corporativos ou aplicações de terceiros. A UC 500 é entregue como software 

ou em PC standard ou industrial.

Tanto a UC 500E como a UC 500H são baseadas em hardware industrial sem partes móveis o que 
garante um bom desempenho e estabilidade juntamente com soluções de manutenção reduzida. 
Ambas as soluções são ideais para utilities mais rigorosas ou ambientes industriais. Além disso, 
as variantes deste produto são baseadas no sistema operativo Windows 8 embebido adaptado 
optimizando o desempenho do sistema e reduzindo as vulnerabilidades de cibersegurança. A 
protecção contra gravação do disco também assegura que após reiniciar, o firmware original é 
reposto. Os pacotes de actualização do sistema operativo e do software são disponibilizados de 
acordo com as opções de suporte do produto. 

Vista Geral da Plataforma

Opções da Plataforma

Variantes do Chassis

Montagem encastrada de 19” (2U) [Até 12 portas série]

*
¡

Montagem encastrada de 19” (3U) [Até 20 portas série]

Montagem encastrada de 19” (6U) l

Processador

CPU (Atom N270 @ 1.6GHz)

*

l l

RAM (2GB) l l

Core Flash Disk (4GB) l l

Flash Disk adicional (4GB)
¡ ¡

SSD adicional (64GB)

Watchdog de Hardware l l

Interfaces

Entrada IRIG-B

* (até 64 portas série)

¡ ¡

Portas USB 2+2 2

2 x 10/100/1000BASE-TX l l

4 x RS232 l l

Portas Série de Expansão RS232/485 (em módulos de 4 ou 8 portas, cada módulo RS485 ou RS232) ¡ ¡

2 x 10/100/1000BASE-TX de Expansão ¡ 
(4,8,12 ou 16)

¡ 
(4)

Saída de Watchdog l l

E/S de Uso Geral (6ED + 4SD)*** l

Sistema Operativo

Windows 8 incorporado****

¡**

l l

Windows XP

Windows 7

Windows 8

Outros (Mediante Contacto)
¡ - Característica opcional
l - Característica base
* Múltiplas opções de hardware disponíveis dependo da configuração seleccionada. Contactar Efacec para soluções standard
** Sistema operativo não incluído
*** 6 ED e 4 SD necessárias para controlo de redundância em configurações hot-standby
****  Windows 8 embebido está condicionalmente disponível para compatibilidade reversa



Plataformas do Dispositivo

Tanto a UC 500 como a UC 500E podem ser instaladas com configurações autónomas ou de 
hot-standby. Todos os produtos suportam watchdog de software e hardware para detecção de 
falhas e recuperação.

Configurações hot-standby permitem uma grande disponibilidade com sincronização contínua de 
pontos de dados e bases de dados entre a unidade activa e a unidade standby. A detecção de 
falhas e gestão de failover é tratada pelo painel de controlo externo que também desempenha 
a comutação de portas série e controlo manual de redundância.

A variante UC 500H oferece cartas de comunicação e CPU redundante incorporados, assim como 
gestão de redundância activa assegurando que nenhum passo de controlo é perdido durante o 
failover. Esta variante única de grande disponibilidade suporta a substituição no local de cartas 
de CPU e características de alimentação hot-swappable para disponibilidade incomparável.

Opções de Redundância e de Grande Disponibilidade

Os servidores UC 500, equipados com uma solução HMI 500 de acordo com o estado-da-arte, 
garantem uma visão do processo concisa para fins operacionais, gestão operacional e análise 
de dados.

Ecrãs mímicos podem ser instalados com gráficos vectoriais 2D incluindo gradientes, transparências 
e animações de alto desempenho, desde multiestados, mudanças de estilo ou transformações 
2D que permitem ao designer ir ao encontro da maior parte dos requisitos mais exigentes de 
interactividade.

A interface do lado do cliente é baseada no uso de tecnologias baseadas em Web tanto para 
comunicação como para visualização. Suporta estações de operação locais ou distribuídas 
apoiadas por diferentes plataformas informáticas, como smartphones, tablets, computadores 
desktop ou laptop, PCs de painel, etc.

Interface de Utilizador

Configuração hot-standby, com painel de comutação

Vista do HMI 500 com várias janelas 

Painel traseiro da UC 500H

Servidor de Instalação Duplicado

Extensão do Painel de Comutação de Portas Série

Painel de Comutação

Opções da Plataforma

Opções de Configurações da Disponibilidade 

Watchdog de Hardware e Auto-reset
(Detecção de falhas de hardware e de sistema operativo) l* l l

Configuração Hot-standby 
(2 unidades Watchdog de HW e E/S, Painel de transição, e Comutador 
de portas série)

l* ¡

Configuração de Grande Disponibilidade
(Alimentação Hot-pluggable e Dual-CPU) l

Carta CPU redundante ¡

Alimentação redundante ¡

Detecção de Falhas do Software e Recuperação
(Capacidade de auto-reparação de falhas dos módulos de software) l l l

Alimentação

24 V c.c. (19 a 36 V)

**

¡

48 V c.c. (36 a 72 V)

110/125 V c.c. (72 a 144 V)

220 V c.c. (124 a 370 V)
230 V c.a. (88 a 264 V)

110/125/220 V c.c. (88 V a 350 V)
115/230 V c.a. (80 V a 265 V ¡

48/60/110/125 V c.c. (38 V a 150 V)

¡ - Característica opcional
l - Característica base
* Sistema operativo não incluído.
** Múltiplas opções de hardware disponíveis dependo da configuração seleccionada. Contactar Efacec para soluções standard.



Arquitectura do Produto

A UC 500 apresenta uma arquitectura modular na qual as componentes de software podem ser activadas ou desactivadas de acordo com os requisitos.  
As aplicações específicas do cliente podem ser desenvolvidas ou integradas a pedido.

Software da UC 500 
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Aplicações

Os produtos do servidor UC 500 são flexíveis e expansíveis, permitindo 
assim um equilíbrio entre o custo e o desempenho de acordo com os 
requisitos do utilizador. A abrangência do produto, a arquitectura 
modular, conjunto de características de software e opções de hardware 
permitem múltiplas aplicações desde simples soluções HMI/ gateway a 
DCS de alta gama e aplicações SCADA de pequena escala.

Resumo de Aplicações

A plataforma flexível e comprovada assegura uma tecnologia preparada 
para futuras evoluções e estratégias de investimento progressivo. A Efacec 
também fornece uma gama completa de serviços, desde a formação ao 
suporte do produto, através do desenvolvimento de componentes de 
software específicos, à engenharia e manutenção que assegura ao cliente 
a melhor solução para as suas exigências considerando todo o ciclo de 
vida do sistema.

Ciclo de vida do Produto e Suporte

Opções da Plataforma Opções de Configurações da Disponibilidade

Gateway integrado da subestação de distribuição e servidor HMI:

• IEC 61850 Station Bus

• Servidor SCADA local e histórico

• Programação IEC 61131-3 para funções do servidor

• Ligações redundantes ao centro de comando remoto

SCADA local da subestação de transmissão:

• Arquitectura de comunicação independente por nível de tensão 

Gateway redundante da subestação de transmissão e concentrador de dados:

• Várias ligações remotas a centros de comando nacionais 

• Integração IEC 61850 de vários fornecedores

Processador front-end SCADA/DMS/EMS:

• Processadores redundantes multi-canal multi-protocolos

• Múltiplos front-ends por sistema SCADA

Solução SCADA DCS para centrais:

• Múltiplos postos de operador HMI

• Servidor SCADA redundante

•	 Workstation integrada de configuração do sistema com Automation Studio

Controlador dos sistemas DCS de centrais hidroeléctricas:

• Barramento de dados e controlo aberto IEC 61850, com servidor cliente 
e mensagens GOOSE

• Biblioteca de funções IEC 611131-3 para centrais eléctricas

• Configuração de grande disponibilidade

Sistemas SCADA abrangentes a escala pequena:

• Servidor SCADA e front-end integrado

• Múltiplas pequenas estações e RTUs

• Livre escolha de protocolos de comunicação

• Posto de trabalho do operador e acesso remoto via Web



Informações técnicas de Produtos

REDE MALHA ELÁSTICA 50/14/11 



POSTES CÓNICOS TRATADOS

PEÇA O SEU ORÇAMENTO GRATUITO !

Tabela técnica 
Comprimento

 (m)
Diâmetro

(cm)
Quantidade

palete

2,5

1,50

1,50

1,80

18,00

2,00

2,00

2,20

2,20

2,30

4,0

5,0

7,5

10,0

5,0

6,0

6,0

2,5

4,0

5,0

7,5

10,0

Características

Classe de risco 

Aplicação

Espécie Pinho nacional | Pinho bravo | Pinho marítimo  

Tratamento Tratamento HT se solicitado

4 conforme NF EN335  

Vedações, fins agrícolas, alpendres, mobiliário 
  exterior, contenções, etc.  

4,0

5,0

7,5

10,0

12,0

7,5

5,0

6,0

6,0

7,5

5,0

6,0

6,0

7,5

4,0

5,0

7,5

10,0

12,0

2,5

4,0

5,0

7,5

10,0

3,5

5,5

7,5

10,0

12,0

2,5

4,0

5,0

6,0

4,0

5,0

7,5

10,0

12,0

300

200

130

70

50

160

100

300

215

130

70

50

160

100

300

215

130

70

50

160

100

200

110

65

45

30

200

110

65

45

30

300

200

140

100

5,5

7,5

10,0

12,0

14,0

4,0

5,0

6,0

7,5

3,5

5,0

7,5

10,0

12,0

5,5

7,5

10,0

12,0

14,0

Tabela técnica
Comprimento

 (m)
Diâmetro

(cm)
Quantidade

palete

2,30

2,5

4,0

5,0

6,0

300

200

140

100

4,0

5,0

6,0

7,5

2,50

2,50

2,5

4,0

5,0

6,0

5,0

7,5

9,0

11,0

7,5

10,0

11,0

13,0

5,0

7,5

9,0

11,0

7,5

10,0

11,0

13,0

5,0

7,5

9,0

11,0

7,5

10,0

11,0

13,0

5,0

7,5

9,0

11,0

7,5

10,0

11,0

13,0

70

45

40

30

70

45

40

30

70

45

40

25

70

40

30

25

200

110

65

45

30

300

200

140

100

4,0

5,0

6,0

7,5

3,5

5,0

7,5

10,0

12,0

5,5

7,5

10,0

12,0

14,0

3,00

3,50

5,00

4,00

4,50

5,50

6,00

150

80

50

40

30

4,0

5,0

7,5

9,0

11,0

5,5

7,5

10,0

11,0

13,0
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Área  Area

Espaçamento entre estruturas  Spacing between structures

Potência de Pico  Array Peak Power

Latitude/Longitude

Potência de Ligação  Array Power Output

Azimute  Azimuth

37º26'51,44'' N / 7º37'58,76'' W

167,8 MWp

8,5 m

3.145.181 m² | 314,5181 ha

163,5 MW

0º

Informações do Cliente  Client Information
Nome  Name

Projecto / Proposta  Project / Proposal

n.a.

Central Fotovoltaica Pereiro - Portugal

Características do Painel Fotovoltaico

Photovoltaic Panel Features
Marca  Brand

Modelo  Model

Dimensões  Dimensions

TRINA SOLAR
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DOCUMENTO PRELIMINAR, EM FASE DE PROPOSTA

Observações  Notes

Este desenho tem como objectivo demonstrar a

implantação de painéis fotovoltaicos e estruturas
associadas, proposta pela Unidade de Negócio
Contracting - Divisão Renováveis da EFACEC
Engenharia e Sistemas S.A..
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Área de Estudo da Central Fotovoltaica 

  

EM 507 que atravessa a Central Fotovoltaica de Pereiro EN124 no local de cruzamento com a EM508 

  

Zona de passagem do adutor do Sistema Multimunicipal 
de Abastecimeto de Água do Algarve 

Marco Geodésico “Tesouro” 

  

Vista para a localidade de Tesouro no sentido de 
Sudoeste para Nordeste  

Vista para a entrada da localidade de Tesouro junto à 
EM507 



2 

T02417_01_v0 

  

Vista para área de Povoamento de Pinheiro Manso na 
área da Central Fotovoltaica 

Reservatório de água a Este da área de estudo da 
Central Fotovoltaica de Pereiro 

  

Poço a jusante do Reservatório de água a Este da área 
de estudo da Central Fotovoltaica de Pereiro 

Casa em ruínas junto à EM507 dentro da área de estudo 
da Central Fotovoltaica 

  

Reservatório de água a Norte da área de estudo da 
Central Fotovoltaica de Pereiro junto à EM507 

Reservatório de água a Oeste da área de estudo da 
Central Fotovoltaica de Pereiro e ligação de Linhas 

Elétricas de Média Tensão 



 

  

Caminho de acesso existente junto ao Marco Geodésico 
“Tesouro” com vista no sentido de Este para Oeste 

Barranco do Aloutinejo junto ao limite Este da área de 
estudo da Central Fotovoltaica dePereiro 

  

Zona de atravessamento por uma passagem hidraulica na 
EN124 do Barranco do Aloutinejo 

Matos (esteval) no local da subestação da Central 
Fotovoltaica de Pereiro 

  

Vista para área de Povoamento de Pinheiro Manso na 
área da Central Fotovoltaica 

Vista para zona noroeste da área de estudo onde se 
inserirá o Central Fotovoltaica (Localidades de Velhas e 

Giões e Parque Eólico de Baixo Alentejo/Mértola de 
fundo) 
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Corredor do traçado prévio da Linha Elétrica a Construir 

  

Local de Ligação da linha elétrica a construir à subestação 
da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

Linha Elétrica de 400kV existente a passar junto à 
subestação da Central Fotovoltaica de Alcoutim 

  

Zona de Pastagem no corredor da linha elétrica a 
construir 

Zona de Matos (esteval) no corredor da linha elétrica a 
construir 

  

Zona de Povoamento de Pinheiro Manso no corredor da 
linha elétrica a construir 

Zona de Olival no corredor da linha elétrica a construir 



 

  

Zona de Pomar de Amendoeira no corredor da linha 
elétrica a construir 

Ribeira da Foupana no corredor da linha elétrica a 
construir 

  

Zona de Matos (esteval) e Montado de Azinheira no 
corredor da linha elétrica a construir 

Vista para o início de ligação da linha elétrica a construir 
à subestação da Central Fotovoltaica de Pereiro 
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Data de inventário da flora 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017

Especie \ Local Exóticas Endemismos Família Ruderais Acidófilas Nitrófilas Psamófilas Rupícolas Siliciosos Secos Ciclo de vida    Tipo biológico Lenhosas
Esteval                    
(Per_1)

Povoamento 
florestal misto 

(pinheiro 
manso+azinheira) 

(Per_2) 

Povoamento 
florestal puro 

(pinheiro manso)         
(Per_3) 

Vegetação 
ribeirinha (Per_4)

Vegetação 
ribeirinha (Per_5)

Montado de 
azinheira (Per_6)

Agrostis pourretii POACEAE A ter Ter 3,00

Agrostis stolonifera POACEAE X V riz Hig 0,50

Andryala integrifolia ASTERACEAE X B ter Ter 0,20 0,30 0,10

Arundo donax Sim POACEAE V riz Hig 0,20

Asphodelus lusitanicus LILIACEAE V riz/tub Ter 0,20

Avena barbata ssp. barbata POACEAE A ter Ter 0,10 0,10

Brachypodium distachyon POACEAE A ter Ter 0,20 10,00 1,00

Briza maxima POACEAE A ter Ter 0,10

Bromus diandrus POACEAE X A ter Ter 0,50

Carduus tenuiflorus ASTERACEAE A ter Ter 0,10

Centaurium pulchellum GENTIANACEAE A ter Ter 0,10

Cistus ladanifer CISTACEAE X X P arb X Ter 60,00 60,00 70,00 90,00

Cistus monspeliensis CISTACEAE P arb X Ter 0,50 2,00 3,00 5,00

Cyperus longus CYPERACEAE V riz Hel 0,20 0,30

Daphne gnidium THYMELAEACEAE P arb X Ter 0,20

Daucus carota ssp. maritimus APIACEAE B riz Ter 0,20

Echium plantagineum BORAGINACEAE B riz Ter 0,10

Festuca ampla POACEAE X V ces Ter 1,00 0,20

Flueggea tinctoria EI EUPHORBIACEAE X P arb X Hig 20,00

Fraxinus angustifolia OLEACEAE P arv X Hig 1,00

Galactites tomentosa ASTERACEAE X A ter Ter 0,10 0,10

Genista hirsuta ssp. hirsuta EI FABACEAE P arb X Ter 0,10 0,30

Heliotropium europaeum BORAGINACEAE A ter Ter 0,20

Juncus acutus JUNCACEAE V riz Hel 0,20

Juncus articulatus JUNCACEAE V riz Hel 0,30

Lavandula stoechas LAMIACEAE P arb X Ter 0,20

Lythrum salicaria LYTHRACEAE P riz Hel 0,30

Mentha pulegium LAMIACEAE V riz Hig 0,30 0,10

Nerium oleander APOCYNACEAE P arb X Hig 60,00 3,00

Oenanthe crocata APIACEAE V rai Hel 0,50 0,20

Ononis spinosa FABACEAE P arb Ter 0,10

Pinus pinea PINACEAE P arv X Ter 20,00 50,00

Pistacia lentiscus ANACARDIACEAE p arb Ter 0,30

Pulicaria paludosa ASTERACEAE A ter Ter 0,20

Quercus rotundifolia FAGACEAE P arv X Ter 0,10 10,00 10,00

Rosmarinus officinalis LAMIACEAE P arb Ter 0,30 0,10

Rubus ulmifolius ROSACEAE X P arb X Hig 5,00 0,50

Rumex crispus POLYGONACEAE X V riz Hig 0,10 0,20

Rumex scutatus ssp. induratus POLYGONACEAE X X X P riz X Ter 0,20

Ruta montana RUTACEAE V riz Ter 0,10

Salix salvifolia SALICACEAE P arv X Hig 1,00

Schoenoplectus lacustris CYPERACEAE V riz Hel 0,40

Scirpoides holoschoenus CYPERACEAE V riz Hel 5,00 0,30

Taeniatherum caput-medusae POACEAE A tre Ter 5,00

Tamarix africana TAMARICACEAE P arb Hig 0,50

Thymus mastichina EE LAMIACEAE X P arb X Ter 0,20 0,40

Trifolium angustifolium FABACEAE X A ter Ter 0,10 0,10

Vulpia geniculata POACEAE A ter Ter 10,00 5,00

Endemismos EI EE
endemismo ibérico endemismo europeu

Ciclo de vida A B V P
anual bianual vivaz perene

Tipo biológico arv arb riz bol tub ces tre ter
arvore arbusto rizomatosa bolbosa tuberosa cespitosa trepadeira terófito

Ecologia Hig Hel Hid Ter
higrófito helófito hidrófito terrestre

Ec
ol

og
ia
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Elenco de espécies faunísticas cuja presença, quer na Área da Parque Solar de Pereiro quer na área do 
Corredor da Linha Elétrica, foi confirmada através dos trabalhos de campo realizados, ou é considerada 
provável/muito provável pelas informações bibliográficas disponíveis e/ou pelos biótopos presentes na área 
de estudo. 

Quadro 1 

Espécies de herpetofauna (anfíbios e répteis) potenciais, estatuto de conservação e tipo de ocorrência 

H
e
rp

et
o
fa

u
n
a
 

  

Família 

Espécie 
Estatuto 

Conservação 
Instrumentos Legais 

Tipo de 
ocorrência 

Nome científico Nome comum LVVP 
Convenção 
Berna 

Diretiva 
Habitats 

A
nf

íb
io

s 

BUFONIDAE Bufo bufo Sapo-comum LC     MP 

BUFONIDAE Bufo calamita Sapo-corredor LC   B-IV MP 

DISCOGLOSSIDAE Alytes cisternasii 
Sapo-parteiro-
ibérico 

LC  B-IV P 

DISCOGLOSSIDAE Discoglossus galganoi 
Rã-de-focinho-
pontiagudo 

NT  B-II/B-IV P 

HYLIDAE Hyla meridionalis Rela meridional LC   B-IV MP 

PELOBATIDAE Pelobates cultripes 
Sapo-de-unha-
negra 

LC   B-IV P 

PELODYTIDAE Pelodytes spp. 
Sapinho-verrugas-
verdes 

NE     MP 

RANIDAE Rana perezi Rã-verde LC   B-V C 

SALAMANDRIDAE Pleurodeles walti 
Salamandra-de-
costelas-salientes 

LC III   MP 

SALAMANDRIDAE Triturus boscai 
Tritão-de-ventre-
laranja 

LC III  P 

SALAMANDRIDAE Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC III B-IV MP 

Ré
p
te

is
 

AMPHISBAENIDAE Blanus cinereus Cobra-cega LC III   MP 

COLUBRIDAE Coluber hippocreptis 
Cobra-de-
ferradura 

LC II B-IV P 

COLUBRIDAE Elaphe scalaris Cobra-de-escada LC III   P 

COLUBRIDAE Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC III   P 

COLUBRIDAE Natrix maura 
Cobra-de-água-
viperina 

LC III   MP 

COLUBRIDAE Natrix natrix 
Cobra-de-água-de-
colar 

LC III  P 

EMYDIDAE Emys orbicularis 
Cágado-de-
carapaça-estriada 

EN II B-II/B-IV P 

EMYDIDAE Mauremys leprosa 
Cágado-
mediterrânico 

LC II B-II/B-IV C 

GEKKONIDAE Hemidactylus turcisus Osga-turca VU III  P 

GEKKONIDAE Tarentola mauritanica Osga-comum LC III   MP 

LACERTIDAE Lacerta lepida Sardão LC II B-II MP 

LACERTIDAE Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC III   MP 

SCINCIDAE Chalcides bedriagai 
Cobra-de-pernas-
pentadáctila 

LC II  P 

Estatuto de conservação (Cabral et al. 2006): LC-Pouco preocupante, NE-Não avaliado. Tipo de ocorrência: C-Confirmada, MP-Muito 
provável, P-Provável. 
 



Quadro 2 

Principais espécies de aves de suscetíveis à tipologia do projeto em causa de ocorrência provável, muito 
provável ou confirmada na área de estudo 

Família 
Espécie 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 
Tipo de 

Ocorrência 
Nome científico Nome comum LVVP 

Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Aves 

ACCIPITRIDAE Buteo buteo Águia-de-assa-redonda LC II   MP 

ACCIPITRIDAE Circaetus gallicus Águia-cobreira NT II A-I C 

ACCIPITRIDAE Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT II A-I P 

AEGYTHALIDAE Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC III   P 

ALAUDIDAE Calandrella brachydactyla Calhandrinha-galucha LC II A-I P 

ALAUDIDAE Galerida theklae Cotovia-do-monte LC II A-I C 

ALAUDIDAE Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC III A-I P 

ALAUDIDAE Melanocorypha calandra Calhandra-real NT II A-I P 

ALCEDINIDAE Alcedo atthis Guarda-rios LC II   P 

APODIDAE Apus apus Andorinhão-preto LC III  P 

BURHINIDAE Burhinus oedicnemus Alcaravão VU II A-I P 

CHARADRIIDAE Charadrius dubius 
Borrelho-pequeno-de-
coleira 

LC II   MP 

CICONIIDAE Ciconia ciconia Cegonha-branca LC II II MP 

CICONIIDAE Ciconia nigra Cegonha-preta VU II AI P 

CISTICOLIDAE Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC II   P 

COLUMBIDAE Columba palumbus Pombo-torcaz LC   C 

COLUMBIDAE Streptopelia decaoto Rola-turca LC III   C 

COLUMBIDAE Streptotelia turutur Rola-brava LC III D MP 

CORVIDAE Cyanopica cyanus Pega-azul LC II   C 

CORVIDAE Garrulus glandarius Gaio LC   D P 

CORVIDAE Pica Pica Pega-rabuda LC   D C 

FALCONIDAE Falco naumanni Peneireiro-das-torres VU II A-I P 

FALCONIDAE Falco tinnunculus Peneireiro-cinzento LC II   P 

GRUIDAE Grus grus Grou VU II A-I P 

HIRUNDINIDAE Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC II  MP 

HIRUNDINIDAE Hirundo daurica Andorinha-dáurica LC II   P 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC II   P 

HIRUNDINIDAE Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas LC II   MP 

LANIIDAE Lanius meridionalis Picanço-real LC II   P 

LANIIDAE Lanius senator Picanço-barreteiro NT II   C 

MEROPIDAE Merops apiaster Abelharuco LC II   MP 

MOTACILLIDAE Motacilla alba Alvéola-branca LC II   P 

ORIOLIDAE Oriolus oriolus Papa-figos LC II   P 

OTITIDAE Tetrax tetrax Sisão VU II A-II P 

PARIDAE Parus caeruleus Chapim-azul LC II   MP 

PARIDAE Parus major Chapim-real LC   P 

PASSERIDAE Passer domesticus Pardal-do-telhado LC   C 

PHASIANIDAE Alectoris rufa Perdiz LC III   C 

PHASIANIDAE Conturnix conturnix Codorniz LC III II P 

RALLIDAE Gallinula chloropus Galinha-de-água LC III D P 



Quadro 2 (Continuação) 

Principais espécies de aves de suscetíveis à tipologia do projeto em causa de ocorrência provável, muito 
provável ou confirmada na área de estudo 

Família 
Espécie 

Estatuto de 
Conservação 

Instrumentos Legais 
Tipo de 

Ocorrência 
Nome científico Nome comum LVVP 

Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Aves 

SCOLOPACIDAE Actilis hypoleucros Maçarico-das-rochas VU II   P 

STRIGIDAE Athene noctua Mocho-galego LC II   MP 

STRIGIDAE Asio otus Bufo-pequeno DD II   P 

STRIGIDAE Bubo bubo Bufo-real NT II A-I MP 

SYLVIIDAE Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-cabeça-
preta 

LC II  C 

SYLVIIDAE Sylvia undata Toutinegra-do-mato LC II A-I C 

TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes Carriça LC II   P 

TURDIDAE Cercotrichas galactotes Rouxinol-do-mato NT II   P 

TURDIDAE Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum LC II   P 

TURDIDAE Monticola solitarius Melro-azul LC II   P 

TURDIDAE Oenanthe hyspanica Chasco-ruivo VU II   MP 

TURDIDAE Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC II   C 

TURDIDAE Saxicola torquatus Cartaxo LC II   MP 

TURDIDAE Turdus merula Melro LC III D C 

TURDIDAE Turdus viscivorus Tordoveia LC III   C 

TYTONIDAE Tyto alba Coruja-das-torres LC II   MP 

UPUPIDAE Upupa epops Poupa LC II  C 

Estatuto de conservação (Cabral et al. 2006): CR-Criticamente em perigo, EN-Em perigo, VU-Vulnerável, NT-Quase ameaçada, LC-
Pouco preocupante, DD-Informação insuficiente. Tipo de ocorrência: C-Confirmada, MP-Muito provável, P-Provável. 
 

 



Quadro 3 

Espécies de mamíferos identificadas na área de estudo com ocorrência provável, muito provável ou 
confirmada 

Família 

Espécie Estatuto Instrumentos Legais 
Tipo de 

ocorrência Nome científico Nome comum LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

CANIDAE Vulpes vulpes Raposa LC   C 

CRICETIDAE Arvicola sapidus Rato-dos-lameiros LC   P 

CRICETIDAE Microtus cabrerae Rato de Cabrera VU III B-II/B-IV P 

CRICETIDAE Microtus duodecimcostatus Rato-cego-mediterrânico LC   P 

ERINACEIDAE Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC III  MP 

GLIRIDAE Eliomys quercinus Leirão DD III  P 

LEPORIDADE Lepus granatensis Lebre LC III  C 

LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT III  C 

MINIOPTERIDAE Miniopterus schreibersui Morcego-de-peluche VU III B-II/B-IV P 

MURIDAE Apodemus sylvaticus Rato campo LC   MP 

MURIDAE Mus musculus Rato-caseiro LC   P 

MURIDAE Rattus norvegicus Ratazana-de-água NE   P 

MURIDAE Ratu ratus  Ratazana LC   P 

MUSTELIDAE Lutra lutra Lontra LC III B-II/B-IV C 

MUSTELIDAE Meles mele Texugo LC III  MP 

MUSTELIDAE Mustela foina Fuinha LC III  P 

MUSTELIDAE Mustela nivalis Doninha LC III  P 

MUSTELIDAE Mustela putorius Toirão DD III B-V P 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

CR III B-II/B-IV P 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU III B-II/B-IV P 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU III B-II/B-IV P 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR III B-II/B-IV P 

SCIURIDAE Sciurus vulgaris Esquilo LC III  P 

SORICIDAE Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC III  P 

SORICIDAE Crocidura suaveolens 
Musaranho-dos-dentes-brancos-
pequeno 

NE III  P 

SUIDAE Sus scrofa Javali LC III B-V/D C 

TALPIDAE Talpa caeca Toupeira LC   MP 

VESPERTILIONIDAE Eptesicus serotinus Morcego-hortelão LC III B-IV P 

VESPERTILIONIDAE Myotis blythii Morcego-rato-pequeno CR III B-II/B-IV P 

VESPERTILIONIDAE Myotis myotis Morcego-rato-grande VU III B-II/B-IV P 

VESPERTILIONIDAE Myotis daubentonii Morcego-de-água LC III B-IV P 

VESPERTILIONIDAE Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-grande DD III B-IV P 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl LC III B-IV P 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC III B-IV P 

VIVERRIDAE Genetta genetta Geneta LC III B-V P 

VIVERRIDAE Herpestes ichneumon Sacarrabos LC III B-V/D MP 

Adaptado de Madureira e Ramalhinho, 1981, Palmeirim, 1990, Palmeirim e Rodrigues, 1992. Estatuto de conservação (Cabral et al., 
2006): CR-Criticamente em perigo, VU-Vulnerável, NT-Quase ameaçada, LC-Pouco preocupante, DD-Dados insuficientes, NE-Não 
avaliado, DD-Informação insuficiente. Tipo de ocorrência: C-Confirmada, P-Provável, MP-Muito provável 



Quadro 4 

Espécies de fauna piscícola identificadas na área de estudo com ocorrência provável, muito provável ou 
confirmada 

Família 

Espécie 
Estatuto de 

Conservação 
Instrumentos Legais 

Tipo de 
ocorrência 

Nome científico Nome comum LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

ANGUILLIDAE Anguilla anguilla Enguia-europeia EN   P 

BLENNIIDAE Salaria fluviatilis Caboz-de-água-doce EN III  P 

CENTRARCHIDAE Micropterus salmoides Achigã NE   C 

COBITIDAE Cobitis paludica Verdemã-comum LC III B-II/B-IV MP 

CYPRINIDAE Anaecyparis hispanica Saramugo CR III B-II/B-IV MP 

CYPRINIDAE Iberochondrostoma lemmingii Boga-de-boca-arqueada EN III B-II/B-IV MP 

CYPRINIDAE 
Pseudochondrostoma 
willkommii 

Boga-do-Guadiana VU III B-II/B-IV MP 

CYPRINIDAE Luciobarbus comizo Cumba EN III B-II/B-V MP 

CYPRINIDAE Luciobarbus microcephalus Barbo-de-cabeça-pequena NT III B-V MP 

CYPRINIDAE Luciobarbus sclateri Barbo-do-Sul EN III B-V C 

CYPRINIDAE Squalius alburnoides Bordalo VU III  MP 

CYPRINIDAE Squalius pyrenaicus Escalo-do-Sul EN III  MP 

POECILIDAE Gambusia holbrooki Gambúsia NE   C 

Estatuto de conservação (Cabral et al. 2006): CR-Criticamente em perigo, EN-Em perigo, VU-Vulnerável, LC-Pouco preocupante, NE-
Não avaliado. Tipo de ocorrência: C-Confirmada, MP-Muito provável, P-Provável. 
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Nº de inventário A1 

Designação Casa do Barranco do Alcoutenejo 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4145487.844 / 621643.5952 

Altitude 240 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Casa, Forno, Cercado e Poço 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 

Conjunto composto por casa térrea, de planta retangular alongada. Coberta 
por telhado de duas águas. Paredes em pedra irregular, com presença de 
argamassa ligante e reboco de algumas paredes internas e da fachada 

principal. Existe ainda um forno de planta circular adossado a muros da horta, 
na qual também existe um poço de boca circular. 

Bibliografia 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Alcoutim 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A1) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Elevada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Médio (2) Reversibilidade Irreversível 



Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Direto 

Classificação 

Sem classificação, mas 
integrado em 

inventários 
patrimoniais (2) 

Possibilidade de 
Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (12) 
Relação com as 

unidades de projeto 
Sob o traçado de estrada 

interna 

Observações 
Prevê-se a afetação desta ocorrência decorrente da implementação das ações 

e infraestruturas propostas em projeto 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase prévia à obra – Realização de registo para memória futura 
(levantamento topográfico, dossier fotográfico, memória descritiva) 

 

  



Nº de inventário A2 

Designação Cercado 1 de Tesouro 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4145109.701 / 620132.5647 

Altitude 260 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Cercado 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 
Cercado de planta circular construído em pedra seca de xisto, com abertura 
voltada poente. Encontra-se implantado sobre terreno amplo e de ondulado 

suave. 

Bibliografia 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Alcoutim 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A2) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Elevada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Direto 

Classificação 

Sem classificação, mas 
integrado em 

inventários 
patrimoniais (2) 

Possibilidade de 
Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (11) 
Relação com as 

unidades de projeto 
Sob o traçado de estrada 

interna 

Observações 
Prevê-se a afetação desta ocorrência decorrente da implementação das ações 

e infraestruturas propostas em projeto 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase prévia à obra – Realização de registo para memória futura 
(levantamento topográfico, dossier fotográfico, memória descritiva) 



 

  



Nº de inventário A3 

Designação Cercado 2 de Tesouro 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4146763.301 / 620906.6562 

Altitude 230 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Cercado 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 
Cercado de planta circular construído em pedra seca de xisto, com abertura 
voltada sudoeste. Encontra-se implantado sobre terreno de ondulado suave, 

junto à estrada asfaltada, cerca de 400 metros a sul da povoação de Tesouro. 

Bibliografia 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Alcoutim 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A3) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Elevada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 



Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Direto 

Classificação 

Sem classificação, mas 
integrado em 

inventários 
patrimoniais (2) 

Possibilidade de 
Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (11) 
Relação com as 

unidades de projeto 
Sob o traçado de estrada 

interna 

Observações 
Prevê-se a afetação desta ocorrência decorrente da implementação das ações 

e infraestruturas propostas em projeto 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase prévia à obra – Realização de registo para memória futura 
(levantamento topográfico, dossier fotográfico, memória descritiva) 

 

  



Nº de inventário A4 

Designação Poço de Tesouro 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4146048.443 / 621807.9293 

Altitude 230 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Poço 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 
Poço de boca circular, em pedra. Este tem bebedouro alongado adossado, 

com revestimento em cimento. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A4) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Reduzida 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Contemporâneo (1) Probabilidade Pouco provável 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indireto 



Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (10) 
Relação com as 

unidades de projeto 

A cerca de 13m das 
infraestruturas mais próximas 

(módulos) 

Observações 
A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto 

permite a sua conservação in situ desde que respeitado o perímetro de 
segurança estabelecido para a fase de construção. 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

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. 

 

  



Nº de inventário A5 

Designação Horta 1 do Barranco do Alcoutenejo 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4145849.473 / 621937.3544 

Altitude 230 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Horta e Poço 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 

Ampla antiga horta, situada em área de vale, junto a linha de água de curso 
sazonal, rodeada por muro alto de pedra seca, de forma irregular, no 

perímetro interno persistem algumas árvores de fruto e um poço de planta 
circular. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A5) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Moderada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Contemporâneo (1) Probabilidade Provável 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (10) 
Relação com as 

unidades de projeto 
A 0 metros da vedação 

Observações 
A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto 

permite a sua conservação in situ desde que respeitado o perímetro de 
segurança estabelecido para a fase de construção. 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

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. 



 

  



Nº de inventário A6 

Designação Laje do Barranco do Alcoutenejo 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4145898.344 / 622318.8405 

Altitude 260 

Categoria Arqueológico 

Tipologia Sepultura (?) 

Cronologia Proto-história 

Descrição 

Sobre encosta suave, de pendente sul/norte,  intensamente lavrada para 
plantio de pinheiros (que não chegou a ser realizado) foi localizada uma laje 

rectangular fincada no solo, ladeada por outros fragmentos de menor 
dimensão, já tombados. Não se verifica a existência de outros vestígios na 

envolvente, mas a disposição deste material pétreo sugere que possa tratar-se 
de uma sepultura proto-histórica. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A6) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Médio (2) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Médio (2) Magnitude Nula 

Interesse público Médio (2) Importância Insignificante 

Raridade/singularidade Elevado (3) Área de Influência Local 

Antiguidade Proto-história (3) Probabilidade Improvável 

Dimensão/monumentalidade Médio (2) Duração Permanente 

Padrão estético Médio (2) Reversibilidade Irreversível 



Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Minimizável 

Valor patrimonial Médio (20) 
Relação com as 

unidades de projeto 
A cerca de 2095m das 

infraestruturas mais próximas 

Observações 
A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto 

permite a sua conservação in situ. 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Não são definidas medidas de minimização específicas 

 

  



Nº de inventário A7 

Designação Horta 2 do Barranco do Alcoutenejo 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4145979.250 / 622462.7465 

Altitude 230 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Horta e Poço 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 
Ampla antiga horta de planta ovalada, situada em área de vale, rodeada por 
muros de pedra seca, na qual passa encanado um curso de água sazonal. No 

perímetro interno persistem algumas árvores. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A7) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Reduzida 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Contemporâneo (1) Probabilidade Pouco provável 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 



Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (10) 
Relação com as 

unidades de projeto 

A 0 metros da área de 
estudo 

A cerca de 20 da 
infraestruturas mais próximas 

(vedação) 

Observações 
A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto 

permite a sua conservação in situ desde que respeitado o perímetro de 
segurança estabelecido para a fase de construção. 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

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. 

 

  



Nº de inventário A8 

Designação Palmeira 1 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4143602.052 / 620472.8779 

Altitude 260 

Categoria Arqueológico 

Tipologia Achados isolados 

Cronologia Indeterminado 

Descrição 

Em cerro de topo arredondado, com escassa potência de solo e ocupado 
exclusivamente por esteva, cerca de 1km a nascente da povoação de Marim, 

foi localizada uma pequena mancha de concentração de fragmentos de 
cerâmica a torno, provavelmente de cronologia bastante recente. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A8) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Indeterminado 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Indeterminado 

Interesse público Reduzido (1) Importância Indeterminado 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Indeterminado 

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Indeterminado 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Indeterminado 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Indeterminado 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Indeterminado 



Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indeterminado 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Indeterminado 

Valor patrimonial Reduzido (11) 
Relação com as 

unidades de projeto 
No corredor de 400 metros 

da linha elétrica 

Observações 
Impacte indeterminado (análise ao nível das grandes condicionantes para a 

implementação da linha elétrica) 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase de definição do layout da linha elétrica e áreas funcionais de obra – 
criação de um perímetro de proteção de 50 metros em torno da ocorrência e 

preservação do enquadramento cénico da ocorrência. 

 

  



Nº de inventário A9 

Designação Palmeira 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4143720.574 / 620380.9010 

Altitude 250 

Categoria Arqueológico 

Tipologia Monumento megalítico (?) 

Cronologia Neo-Calcolítico (?) 

Descrição 

Situada numa plataforma intermédia e aplanada de um cerro de topo 
arredondado, com escassa potência de solo e ocupado exclusivamente por 

esteva, cerca de 1km a nascente da povoação de Marim, foi localizada uma 
estrutura, de planta arredondada, que consiste numa concentração de pedra 

irregular, contrafortada por lajes maiores fincadas na base. A sua implantação 
fisiográfica e morfologia sugerem a possibilidade de se tratar de um 

monumento megalítico. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A9) 

Fotografia  

 



 

 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Elevado (3) Potencial Indeterminado 

Significado histórico-cultural Elevado (3) Magnitude Indeterminado 

Interesse público Elevado (3) Importância Indeterminado 

Raridade/singularidade Elevado (3) Área de Influência Indeterminado 

Antiguidade Pré-história (3) Probabilidade Indeterminado 

Dimensão/monumentalidade Elevado (3) Duração Indeterminado 

Padrão estético Médio (2) Reversibilidade Indeterminado 

Estado de conservação Médio (2) Prazo Indeterminado 

Inserção paisagística Médio (2) Tipo Indeterminado 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Indeterminado 

Valor patrimonial Elevado (25) 
Relação com as 

unidades de projeto 
No corredor de 400 metros 

da linha elétrica 

Observações 
Impacte indeterminado (análise ao nível das grandes condicionantes para a 

implementação da linha elétrica) 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase de definição do layout da linha elétrica e áreas funcionais de obra – 
criação de um perímetro de proteção de 50 metros em torno da ocorrência e 

preservação do enquadramento cénico da ocorrência. 



 

Nº de inventário A10 

Designação Eira de Marim 

Concelho Alcoutim 

Freguesia Giões 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4143378.132 / 619409.7122 

Altitude 240 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Eira 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 
Eira situada em paisagem rural de Marim rodeada por muros de cercado. 

Composta por piso ondulado em terra batia e murete de delimitação de pedra 
seca. 

Bibliografia 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Alcoutim 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A10) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Indeterminado 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Indeterminado 

Interesse público Reduzido (1) Importância Indeterminado 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Indeterminado 

Antiguidade Contemporâneo (1) Probabilidade Indeterminado 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Indeterminado 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Indeterminado 



Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Indeterminado 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indeterminado 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Indeterminado 

Valor patrimonial Reduzido (10) 
Relação com as 

unidades de projeto 
No corredor de 400 metros 

da linha elétrica 

Observações 
Impacte indeterminado (análise ao nível das grandes condicionantes para a 

implementação da linha elétrica) 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase de definição do layout da linha elétrica e áreas funcionais de obra – 
criação de um perímetro de proteção de 50 metros em torno da ocorrência e 

preservação do enquadramento cénico da ocorrência. 

 

  



Nº de inventário A11 

Designação Cercado 1 de Marim 

Concelho Alcoutim 

Freguesia Giões 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4143377.173 / 619807.0812 

Altitude 240 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Cercado 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 

Cercado de planta ovalada construído em pedra seca, com abertura voltada 
a sudeste, na extremidade mais chegada do perímetro. Encontra-se 

implantado sobre encosta com pendente noroeste/sudeste ocupada por esteva, 
com muito escassa potencia de solo. 

Bibliografia - 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º 11) 

Fotografia  

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Moderada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Contemporâneo (1) Probabilidade Provável 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 



Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Indireto 

Classificação Sem classificação (1) 
Possibilidade de 

Minimização 
Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (10) 
Relação com as 

unidades de projeto 

A cerca de 5m das 
infraestruturas mais próximas 

(painéis fotovoltaicos) 

Observações 
A localização periférica desta ocorrência em relação às unidades de projeto 

permite a sua conservação in situ desde que respeitado o perímetro de 
segurança estabelecido para a fase de construção. 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

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. 

 

  



Nº de inventário A12 

Designação Cercado 1 de Tesouro 

Concelho Alcoutim 

Freguesia União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

CMP 574 

Coordenadas (ETRS89) 4145109.701 / 620132.5647 

Altitude 250 

Categoria Etnográfico 

Tipologia Cercado 

Cronologia Contemporâneo 

Descrição 
Cercado de planta circular construído em pedra seca de xisto, com abertura 
voltada sudeste. Encontra-se implantado sobre terreno amplo e de ondulado 

suave. 

Bibliografia 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Alcoutim 

Cartografia Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (n.º A12) 

Fotografia 

 

Valor Patrimonial Avaliação de Impactes 

Potencial científico Reduzido (1) Potencial Negativo 

Significado histórico-cultural Reduzido (1) Magnitude Elevada 

Interesse público Reduzido (1) Importância Pouco significativo 

Raridade/singularidade Reduzido (1) Área de Influência Local 

Antiguidade Indeterminado (1) Probabilidade Certo 

Dimensão/monumentalidade Reduzido (1) Duração Permanente 

Padrão estético Reduzido (1) Reversibilidade Irreversível 

Estado de conservação Reduzido (1) Prazo Imediato 

Inserção paisagística Reduzido (1) Tipo Direto 

Classificação 

Sem classificação, mas 
integrado em 

inventários 
patrimoniais (2) 

Possibilidade de 
Minimização 

Minimizável 

Valor patrimonial Reduzido (11) 
Relação com as 

unidades de projeto 
Sob o traçado de estrada 

interna 

Observações 
Prevê-se a afetação desta ocorrência decorrente da implementação das ações 

e infraestruturas propostas em projeto 

Medidas de Minimização de 
Impactes 

Fase prévia à obra – Realização de registo para memória futura 
(levantamento topográfico, dossier fotográfico, memória descritiva) 
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N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E1 
Cercado de 

Tesouro 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Cercado 

Contemporâneo 

4146946.600 / 
621149.0319 

 
Cercado de planta circular, edificado em pedra seca, localizado sobre um pequeno cabeço, cerca de 250 metros a sudeste da povoação de Tesouro. A 

entrada do recinto encontra-se orientada sensivelmente a este 

E2 
Moinho 1 de 

Tesouro II 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

4146709.898 / 
621735.4492 

 
Moinho implantado sobre cabeço, no qual versões mais antigas da Carta Militar de Portugal registam a existência do geodésico Tesouro II. 

De planta circular, muito arruinado. Conserva a parede de pedra seca até ao topo em cerca de metade do perímetro, estando a restante extensão 
praticamente arruinada até à base. 

E3 
Moinho 2 de 

Tesouro II 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

4146735.069 / 
621787.2748 

 
Moinho implantado sobre cabeço, no qual versões mais antigas da Carta Militar de Portugal registam a existência do geodésico Tesouro II. 

De planta circular, bastante melhor conservado do que o outro exemplar nas imediações. Conserva praticamente a parede de pedra irregular até ao topo 
em todo o perímetro, sendo visível parte do reboco que cobriria a fachada exterior. São observáveis no local mós inteiras e fragmentos. 

E4 
Curral do Cerro 

da Barrada 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Curral 

Moderno / Contemporâneo 

4145072.875 / 
622179.6544 

 
Pequeno cercado, em pedra seca, de planta circular, localizado em meia encosta. 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 390 



N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E5 
Cercado do 
Chaparral 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Cercado 

Contemporâneo 

4146794.232 / 
620651.9668 

 
Cercado constituído em alvenaria de pedra, de planta irregular. 

E6 
Horta do 

Chaparral 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Cercado, Poços 

Contemporâneo 

4146619.349 / 
620622.1220 

 
Horta, cercada por muros de pedra seca, de planta irregular, na qual existem dois poço e persistem exemplares de árvores de fruto. 

E7 

Cercado das 
Oliveiras de 

Tesouro 

CNS 18372 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Povoado 

Medieval Islâmico 

4147443.266 / 
620656.1874 

 
“A aproximadamente 350 m para Noroeste do Monte do Tesouro encontra-se um aglomerado de cercados onde são abundantes à superfície materiais de 
construção, cerâmicas, restos de alicerces de muros e também de um forno. No local, predominam, grandes quantidades de pedras, muros de pedra solta e 

morouços, fragmentos de telhas decoradas e de cerâmica. Foram recolhidos "vários fragmentos de bordos de panelas ou púcaras com perfil em S, 
fragmentos de talhas de armazenamento, de malgas não vidradas e minúsculos vidrados de cor melada." (Catarino, 1997/98, p. 173) 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 173 



N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E8 
Horta 3 do 
Barraco do 
Alcoutenejo 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Cercado, Poços 

Contemporâneo 

4144972.265 / 
621293.6537 

 
Horta cercada por muros de pedra seca, de planta irregular, situada junto à margem da ribeira do Alcoutenejo, em zona baixa, nas imediações do traçado 

da atual EN124. Existem diversos poços (6 no total) com morfologias bastante distintas. No interior deste recinto foi identificado espólio arqueológico. 

E9 
Barranco do 
Alcoutenejo 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Mancha de ocupação 

Moderno (?) 

4144975.490 / 
621286.5282 

 

 
Mancha de dispersão de vestígios situada numa zona baixa, na margem da ribeira do Alcoutenejo. Esta mancha localiza-se no interior de um recinto 

murado, que delimita uma antiga horta e não se registam outros vestígios fora do recinto. Registou-se a presença de diversos fragmentos de cerâmica, 
aparentemente de cronologia moderna e um fragmento de escória. Foi ainda observada uma lasca de quartzito. 

E10 Calçada de Marim 

Alcoutim 

Giões e União 
das Freguesias 
de Alcoutim e 

Pereiro 

Arqueológico 

Calçada 

Contemporâneo 

4144031.193 / 
619525.1322 

 
“Troço de calçada, junto a barranco e que se encontra indevidamente marcada como estrada municipal 1046 na carta militar de 1978. O piso irregular e 

com algumas lacunas apresenta pedaços bem conservados com largura de cerca de 3,50 m. Segundo informações orais dos habitantes do Marim o caminho 
terá sido executado já no séc. XX, década de 30 e as obras ter-se-ão prolongado até há década de 50. Nos anos 60/70 terá caído em desuso, visto se ter 

realizado uma via alternativa que ligava a povoação à estrada nacional 124. 

A pré-existência de um caminho anterior não obteve nenhuma confirmação por parte dos informadores.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 381 



N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E11 Horta de Palmeira 
Alcoutim 

Giões 

Etnográfico 

Cercado, Poço 

Contemporâneo 

4143087.142 / 
620011.2603 

 
Recinto murado, em pedra seca, de planta irregular, que delimita uma horta. Existem diversos exemplares de árvores de fruto e um poço de planta circular, 

com reboco. 

E12 
Malhão do 

Barranco das 
Colmeias 

Alcoutim 

Giões 

Etnográfico 

Malhão 

Contemporâneo 

4142997.087 / 
619845.2874 

 
Estrutura em pedra seca, de forma paralelepipédica, com uma pequena abertura quadrangular na face voltada a sudeste. Encontra-se no interior de um 

cercado amplo e a escassos metros de uma mancha de dispersão de vestígios arqueológicos. 

E13 
Barranco das 

Colmeias 
Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Mancha de ocupação 

Idade do Bronze / Medieval 
Islâmico (?) 

4142984.895 / 
619846.3476 

 
No interior de um recinto cercado, numa área de revelo suave, com muito ligeira pendenete noroeste/sudeste, foi registada uma mancha de concentração 

de material cerãmico, com cerca de 20/25 metros de extensão. A diversisdade de pastas cerãmicas aparentemente indica dois momentos distintos: cerâmica 
de produção manual, com superfícies brunidas da Idade do Bronze e cerãmica a torno e de construção do período medieval islãmico. 



N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E14 
Tholos da Eira dos 

Palheiros 

CNS 2487 

Alcoutim 

Martim Longo 

Arqueológico 

Tholos 

Calcolítico 

4141229.736 / 
616188.2602 

 
“Monumento funerário calcolítico com cerca de 10 m2, construído na extremidade de um cerro localizado na margem esquerda da ribeira da Foupana, 

orientado para Sudeste, a aproximadamente 4Km da localidade de Santa Justa, na freguesia de Martim Longo. 

O monumento foi construído a partir de uma câmara circular, escavada no solo e revestida com 12 esteios elaborados a partir de grandes placas de xisto 
rectangulares e coberto por uma falsa cúpula. Possui corredor de acesso à câmara lajeada, que se encontra delimitado por dois pilares verticais, de 

grauvaque em "degrau". O corredor com 1,9 m de comprimento, e constituído por seis esteios, sem acesso ao recinto. 

Os materiais encontrados na escavação, quer os cerâmicos quer os de pedra, são indiscutivelmente calcolíticos e do mesmo tipo encontrados no povoado 
fortificado de Santa Justa, o qual cronologicamente se situa provavelmente durante o 3º milénio, parecendo pouco contestável a sua associação. 

Não foram encontrados ossos; contudo apareceram manchas orgânicas esbranquiçadas, atribuíveis a ossos consumidos pela acidez do solo. Dada a sua 
disposição alongada parecem corresponder a um enterramento de inumação primária. No corredor não foi encontrado espólio nem vestígios de outros 

enterramentos. 

Segundo o investigador, que realizou 3 campanhas (1982 a 1984) um máximo de dois enterramentos teria sido feito, deixando em aberto a questão da 
localização da necrópole do Cerro do Castelo de Santa Justa. 

A Câmara Municipal de Alcoutim abriu um acesso a este monumento e iniciou um projecto de valorização e recuperação. 

Está relacionado com o povoado calcolítico do Cerro de Santa Justa, localizado a 1,5 Km para Noroeste deste monumento.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 58 

E15 
Mesquita 

CNS 8234 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Alcaria 

Medieval Islâmico 

4140201.303 / 
615487.2607 

 

 
“Sítio arqueológico conhecido como “Alcarias”, localizado num cabeço aplanado com 169 m de altitude entre os barrancos de Provenhas e o de Malfrades 

a aproximadamente 500 m a NE da povoação abandonada de Mesquita. São visíveis á superfície materiais de construção e cerâmicas, encontrando-se 
amontoamentos de pedras e alguns muros divisórios de propriedades, assim como alguns taludes denunciando a provável existência de estruturas 

subterradas. Foram recolhidos à superfície pela Doutora Helena Catarino “...fragmentos de telhas decoradas; cerâmica não vidrada e vidrados de cor 
melada, com características muçulmanas e tardo-medievais.” 

(Catarino, 1997/98, p. 203) 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 14 



N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E16 
Alcariais das 

Velhas 

CNS 

Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Alcaria 

Islâmico antigo, pleno e pós-
islâmico 

4146551.390 / 
618687.5983 

“Este sítio arqueológico localiza-se a Sul do Monte das Velhas e numa zona onde existem vários cercados de pedra, que terão reaproveitado de antigas 
construções. Encontram-se à superfície "fragmentos de telhas decoradas, cerâmica não vidrada, de que se destaca um bordo com cordão plástico digitado 

no colo, e cerâmica vidrada de características plenamente muçulmanas." (CatarinoO, 1997/98, p. 149). 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 162 

E17 
Cerro Alto 

CNS 18469 

Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Alcaria / Necrópole 

Islâmico pleno e Tardo-
medieval, Moderno 

4147200.578 / 
618570.6966 

“Neste local são visíveis à superfície grandes quantidades de materiais de construção (telhas com decoração serpentiforme, e montes de pedras num curral 
para gado e cercados em redor) e cerâmicas comuns muito fragmentadas. Referências orais, do Sr. João Barão, dão-nos conhecimento da existência de 
pelo menos duas sepulturas rectângulares, construídas com grandes lajes dispostas em cutelo lateral, destruídas recentemente com a lavoura mecânica de 

uma máquina.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 231 

E18 
Major (Horta dos 

Farelos) 

CNS1061 

Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Alcaria 

Medieval Islâmico 

4147689.144 / 
618575.2394 

“Este arqueossítio localiza-se aproximadamente 1 Km a Sudoeste da Povoação de Farelos, numa zona de hortas com muitos muros e cercados, rodeado por 
vários veios de água e pelo Barranco do Malheiro a Sul. Podem observar-se por uma extensa área morouços de pedras, materiais de construção, cerâmicas 

e alicerces de paredes. 

Contudo o local foi prospectado superficialmente pela Doutora Helena Catarino que nos refere: “Recentes violações colocaram a descoberto alinhamentos 
de paredes de muros de habitações, junto das quais foram empilhadas grandes quantidades de telhas decoradas, mas onde não se registou nenhum 

fragmento de cerâmica. No entanto, por todo o cabeço, podem encontrar-se cerâmicas tipicamente muçulmanas: fragmentos de bordos, de asas, de fundos; 
um fragmento de colo com asa de pucarinho de pasta creme, com caneluras no colo; e raros vidrados de cor melada. Alguns fragmentos de cerâmica 

grosseira apontam, porém, para cronologias mais antigas.” (Catarino, 1997/98, p. 180-181). 

Também prospectado pela equipa do D.A. do I.P.P.A.R. em 1994, que classificou o sítio tipologicamente do mesmo período cronológico e nos refere ter 
recolhido uma ânfora completa e uma laje com inscrições. (Marques, 1995, p. 247).” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 19 

E19 Fornalha 
Alcoutim 

Giões 

Etnográfico 

Fornos e telheiros 

Indeterminado 

4145495.840 / 
618298.6602 

“Situado próximo da povoação das Velhas, numa área designada por Fornalha, segundo informações recolhidas por H. Catarino, teriam existido fornos e 
telheiros antigos.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 163 

E20 
Alcarias de Marim 

CNS 8227 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Povoado / Alcaria 

Romano republicano (?); 
Islâmico antigo, pleno e pós-

islâmico 

4144037.173 / 
617730.4639 

“Área arqueológica situada a meio caminho entre as actuais povoações de Alcaria Alta e Marim numa zona conhecida no século XIX por "Vila do Lavajo". 

Foram identificados no local restos de alicerces de construções antigas, materiais de construção, cerâmicas, escórias, mina de água, poços antigos, represa e 
canais para rega (CATARINO, 1997/98: 152). A investigadora Helena Catarino refere também que "nas proximidades existiram antigas minas de cobre" 

(Catarino, 1997/98, p. 152) 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 31 

E21 
Curralão 

CNS 18382 

Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Povoado / Muralha 

Tardo-romano, Visigótico, 
Islâmico antigo (?) 

4144167.866 / 
615001.2528 

“Localizado a cerca de 1 km para poente da Alcaria Alta, junto dos barrancos da Laginha e Bem Parece. O reaproveitamento de materiais de construção 
em cercados e os sucessivos taludes pela encosta denunciam estruturas habitacionais. Foram recolhidos no local por H. Catarino materiais que apontam para 
cronologias tardo-romanas e alto-medievais, com possibilidade de pertencerem aos inícios do período muçulmano. Além de telhas com profusa decoração 

digitada, recolheu-se fragmentos de cerâmica comum e fragmentos de escória que evidenciam a existência de fundição.” 
(Catarino, 1997/98, p. 188) 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 177 

E22 
Corga dos Coiros 

CNS 18380 

Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Necrópole e Casal(?) 

Tardo-romano 

4143461.825 / 
615463.4639 

“Localizado a cerca de 750 m para sudeste do Curralão, onde se identificou um pequeno núcleo de habitat e uma necrópole completamente arrasada. 
Foram recolhidos por H. Catarino cerâmicas comuns tardo-romanas, fundos de ânfora, 1 moeda de cobre (séc.IV-V) possivelmente da época de Arcádio e 

fragmentos de escória possível fundição.” 
(Catarino, 1997/98, p. 185 e 286). 

“Fragmentos de escória.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 176 

E23 

Moricão 

(Cerro da Póvoa 
dos Ciganos) 

CNS 18507 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Mina 

Moderno 

4140329.224 / 
618259.2687 

“Antiga mina localizada a Norte de Alcaria Alta, sobre o Barranco do Zambujal, teve o 1º registo em 1.4.1881.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 322 

E24 
Alcaria Cova 

CNS 8226 / 
18359 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Alcaria / Sepultura (?) 

Romano, Islâmico e pós-
islâmico 

4143930.353 / 
621751.6341 

4143873.018 / 
622360.6903 

“Na área das actuais povoações de Alcaria, Alcaria Cova de Cima e Alcaria Cova de Baixo encontra-se uma extensa área de vestígios arqueológicos 
dispersos. "À superfície, podem encontrar-se muitos fragmentos de telhas decoradas, fragmentos de dolia e de cerâmica comum grosseira com 

características tardo-romanas. Do período muçulmano recolhi fragmentos de pucarinhos de pasta creme com vestígios de pintura a óxido de ferro, cerâmica 
com caneluras e vários vidrados melados com decoração a óxido de manganês." (Catarino, 1997/98, p. 150). 

Em 1995 a equipa do IPPAR refere, baseando-se nos dados publicados por H.Catarino em 1988, vestígios de muros e cerâmicas à superfície. 

Referem igualmente restos de uma sepultura junto à estrada. 
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No inventário do Endovélico (8226) indica mal a bibliografia com p. 314 vol.2, sendo que não existe vol. 2 e as páginas são 259-261 e refere que 
”Segundo os locais, foram aqui descobertas sepulturas constituídas por lajes. A confirmar esta notícia, identificou-se uma grande laje que poderia ter 

pertencido a uma das sepulturas.” Pode encontrar-se mal marcada e corresponder à necrópole da Corga das Almas identificada por H. Catarino, mais a sul 
(inv. 164)” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 33 

E25 
Castelinho 

CNS 14401 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Acampamento 

Paleolítico médio 

4144523.004 / 
622648.4681 

“Encontrados, em prospecções de superfície, dois núcleos e uma lasca de quartzito com sinais de talhe. Na bibliografia não existem referências a vestígios 
arqueológicos, mas foi recolhido e identificado um conjunto de artefactos de pedra lascada do paleolítico médio. O espólio lítico foi posteriormente 

identificado, pelo Prof. Doutor João Luís Cardoso, como atribuível ao Paleolítico Médio (120.000 - 28.000 anos a.C.). O grupo de objectos é constituído por 
um núcleo de quartzito avermelhado, de tipo disco Mustierense, executado sob calote de seixo. Um outro núcleo de quartzito amarelado constituído por 

fracturas naturais e do qual saiu uma lasca. E por fim uma lasca também ela em quartzito amarelado.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 366 

E26 Alcaria Cova 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Alcaria / Sepultura (?) 

Romano, islâmico e pós-
islâmico 

4143253.891 / 
621517.9589 

 

“Na área das actuais povoações de Alcaria, Alcaria Cova de Cima e Alcaria Cova de Baixo encontra-se uma extensa área de vestígios arqueológicos 
dispersos. "À superfície, podem encontrar-se muitos fragmentos de telhas decoradas, fragmentos de dolia e de cerâmica comum grosseira com 

características tardo-romanas. Do período muçulmano recolhi fragmentos de pucarinhos de pasta creme com vestígios de pintura a óxido de ferro, cerâmica 
com caneluras e vários vidrados melados com decoração a óxido de manganês." (Catarino, 1997/98, p. 150). 

Em 1995 a equipa do IPPAR refere, baseando-se nos dados publicados por H.Catarino em 1988, vestígios de muros e cerâmicas à superfície. 

Referem igualmente restos de uma sepultura junto à estrada. 

No inventário do Endovélico (8226) indica mal a bibliografia com p. 314 vol.2, sendo que não existe vol. 2 e as páginas são 259-261 e refere que 
”Segundo os locais, foram aqui descobertas sepulturas constituídas por lajes. A confirmar esta notícia, identificou-se uma grande laje que poderia ter 

pertencido a uma das sepulturas.” Pode encontrar-se mal marcada e corresponder à necrópole da Corga das Almas identificada por H. Catarino, mais a sul 
(inv. 164)” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 33 

 

 

E27 
Corga das Almas 

CNS 18486 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Necrópole 

Romano 

4142991.444 / 
621655.3342 

“Informações orais indicam a existência de várias sepulturas de incineração e inumação que poderão constituir uma necrópole romana situada numa 
pequena elevação (215m) na Corga das Almas de Alcaria.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 164 

E28 
Castelo de Alcaria 

Cova 

CNS 5312 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Arqueológico 

Fortificação 

Romano 

4142406.898 / 
621636.6880 

“Sítio arqueológico com vestígios de materiais de construção à superfície, provavelmente restos de uma fortificação do período romano, identificados pelo 
Dr. Manuel Maia na década de setenta do século XX.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 34 

E29 
Curral do Sítio da 

Bandeira 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Cercado / Abrigo de pastor 

Contemporâneo 

4142894.127 / 
622156.8912 

“Implantado numa zona de meia encosta encontra-se uma estrutura de forma oval que poderá ser um curral ou abrigo de pastor construída em pedra solta 
da região.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 389 

E30 Curral da Chada 

Alcoutim 

União das 
Freguesias de 

Alcoutim e 
Pereiro 

Etnográfico 

Curral 

Moderno / Contemporâneo 

4142543.124 / 
622444.9042 

“Curral de época moderna / contemporânea. Construído em alvenaria de pedra apresenta forma circular e conserva a porta.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 397 

E31 
Vale Pequeno 

(Marim) 

CNS 18345 

Alcoutim 

Giões 

Arqueológico 

Necrópole 

Romano 

4142767.657 / 
619160.1984 

“Sítio arqueológico onde existiu sepultura de forma rectangular, já destruída.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 32 

E32 Ribeira 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Abrigo de pastor 

Contemporâneo 

4140598.214 / 
615909.5225 

“No local designado por Ribeira identificou-se uma estrutura rectangular construída em pedra solta, que deve ter funcionado como abrigo de pastores. A 
estrutura foi identificada em prospecções efectuadas no âmbito dos projectos florestais.” 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 380 
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E33 

Aldeia dos Mouros 

(Morgado) 

CNS 1223 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Alcaria 

Islâmico antigo, pleno e pós-
islâmico 

4140817.737 / 
614690.3511 

 
Ruínas 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). 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 57 

E34 Anta do Morgado 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Anta / Tholos 

Neolítico / Calcolítico 

4140378.407 / 
614811.2961 

“Identificado como um sítio indeterminado (Morgado 1), pela equipa da Archeosfera, sob a direcção de Carla Fernandes, o local visitado em 2015, durante 
a prospecção efectuada para a construção do campo de painéis fotovoltaicos em Martim Longo e Vaqueiros (Estudo de Impacte Ambiental da Central 

fotovoltaica de Alcoutim 200 Mw), durante a programação dos trabalhos de geoprospecção de agosto de 2015 e na visita ao local com a mesma 
arqueóloga foi identificado por mim como um possível monumento megalítico e não qualquer construção de cariz agro-pastoril como descreve na ficha de 

inventário (inv.15).” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 418 

E35 
S. Bento Velho 

CNS 18939 

Alcoutim 

Martim Longo e 
Vaqueiros 

Arqueológico 

Casal / Granja 

Pós-islâmico 

4140746.433 / 
618342.4138 

“Local com vestígios de superfície. "Recolheram-se fragmentos de telhas decoradas, de tegulae, de bordos, de asa e de fundos de cerâmica comum romana, 
de sigillata hispânica e um fundo de sigillata clara D com decoração estampilhada". Encontra-se associado a uma mina (Mina do Zambujal - ficha n.º 84), 

"com vestígios de exploração antiga." E a uma necrópole de incineração romana, já destruída no sítio da Rocha do Touro (ficha n.º 191). (CATARINO, 
1997/98: 204). 

O topónimo de S. Bento Velho corresponde apenas à margem direita da ribeira da Foupana, desta forma os vestígios situados nesta margem e que 
parecem corresponder a um momento mais tardio passam a ser designados por S. Bento Velho. No cume desta enseada onde se estendem os vestígios 
identificou-se em Julho de 2015 os vestígios de um possível Castellum, designado como Castella de S. Bento Velho (A-0420). Na outra margem a área 

ocupada que parece corresponder a uma ocupação romana imperial é designada pelo seu topónimo - Montado Romano (A-0421).” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 190 

E36 
Rocha do Touro 

CNS 18508 

Alcoutim 

Martim Longo 

Arqueológico 

Necrópole 

Romano 

4141354.544 / 
618333.7907 

 

“Necrópole já destruída de incineração e inumação, no local foram encontrados fragmentos de ânforas e de cerâmica comum.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 191 
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E37 Courela d’Achada 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Mina 

Moderna 

4138925.022 / 
618041.3302 

“Antiga mina de poço e galeria com vestígios de trabalhos antigos, teve o 1º registo em 28.3.1906.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 349 

E38 
Ferradouro (Serro 
do Lavajo, Marim) 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Mina 

Indeterminado 

4141601.087 / 
619731.5076 

“Antiga mina, localizada a 1 km para noroeste da Ribeira da Foupana, teve o 1º registo em 3.11.1879.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 292 

E39 
Alcaria Queimada 

CNS 2645 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Alcaria 

Islâmico antigo, pleno e pós-
islâmico 

4139521.994 / 
618773.3348 

“Sítio arqueológico localizado para sudoeste da actual povoação e numa área de cercados com oliveiras. Encontram-se por toda a superfície fragmentos 
de telhas decoradas e cerâmicas comuns vidradas e não vidradas de características muçulmanas e tardo-medievais”. 

(Catarino, 1997/98: 143-144) 

Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 60 

E40 
Mina da Alcaria 

Queimada 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Mina 

Indeterminado 

4139412.331 / 
618576.4781 

“Sítio arqueológico com vestígios de exploração mineira de período indeterminado.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 84 

E41 
Cova da Moura, 

Herculano 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Mina 

Moderna 

4138141.491 / 
617547.9221 

“Antiga mina, teve o 1º registo em 12.3.1881.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 332 

E42 Cerro do Moinho 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Moinho e curral 

Contemporâneo 

4137617.309 / 
617558.7518 

“Existem neste local duas estruturas de época moderna/contemporânea. Uma diz respeito a um curral para gado construído em pedra solta da região, a 
outra às ruínas de um moinho de vento construído em alvenaria de pedra e terra da região. As estruturas localizam-se a cerca de 20 metros uma da outra e 
250 m a sudoeste da povoação de Zambujal. A identificação destas estruturas ocorreu no âmbito das prospecções em terrenos com projecto florestal (ficha 

n.º 33 de 2003).” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 378 

E43 Montinho 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Curral, curveiro, eira, poço 

Contemporâneo 

4137370.295 / 
618070.6531 

“Neste local, com um topónimo sugestivo, encontra-se um curral e um corveiro (para os elementos recém nascidos ou muito pequenos para maior proteção) de 
gado, construídos em pedra solta da região. Possui igualmente uma eira circular delimitada por um pequeno murete que a suporta em parte da sua área. 
Relativamente próximo encontra-se uma horta com um poço empedrado. Estas estruturas rurais e de apoio à agricultura tradicional, foram identificadas na 

sequência das prospecções arqueológicas levadas a cabo no âmbito dos projectos florestais (ficha n.º 34 de 2003)” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 379 

E44 
Alcariais do 
Zambujal 

CNS 18857 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Casal / Granja 

Islâmico 

4137779.465 / 
618252.6987 

“A cerca de 300 m a Este da actual povoação do Zambujal encontra-se um aglomerado de vestígios arqueológicos de materiais de construção e fragmentos 
cerâmicos. Neste local, conhecido popularmente por "Alcariais", abundam à superfície, segundo Helena Catarino, fragmentos de telhas decoradas e de 

cerâmicas comuns não vidradas, sendo raros os fragmentos vidrados.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 185 

E45 
Cercado da Rocha 

da Garcia 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Cercado 

Contemporâneo 

4140036.904 / 
616274.8064 

 
Pequeno cercado de planta ovalada, situado em plataforma aplanada. É construído em pedra seca. 

 

E46 
Anta da Rocha da 
Garcia (Mesquita) 

CNS7447 

Alcoutim 

Vaqueiros 

Arqueológico 

Anta 

Neolítico 

4139811.809 / 
616405.3592 

“Arqueossítio localizado no cerro do cavalo (topónimo por que é conhecido na região) 1 Km a este da povoação desabitada da Mesquita e 1,25 Km a sul 
do Tholos da Eira dos Palheiros. Neste sítio encontra-se uma anta, provavelmente do período Neolítico, descoberta no final da década de setenta pelo Prof. 

Doutor Victor Gonçalves. Este monumento funerário apresenta uma planta piriforme, encontrando-se actualmente em avançado estado de destruição.” 
Inventário do Património do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Alcoutim, nº 15 

Em 2007 trabalhos de prospecção realizados no âmbito do EIA das linhas do Sotavento Algarvio permitiram registar um avançado estado de destruição do 
monumento. Eram à data visíveis quatro esteios já descontextualizados, devido à intensidade da lavra do terreno. 

Atualmente não é possível relocalizar qualquer vestígio do monumento. 



N.º Designação 
Concelho 

Freguesia 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Coordenadas* 

(M/P) 

Descrição 

Referências 

Fotografias 

E47 
Muros da Rocha 

da Garcia 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Muros 

Contemporâneo 

4139901.842 / 
616297.9354 

 
No topo da cumeada da Rocha da Garcia, entre vegetação muito densa, é visível a existência de muros, aparentemente de planta irregular e em mau 

estado de conservação. Poderá tratar-se de um pequeno curral. 

E48 
Horta da Rocha da 

Garcia 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Cercado 

Contemporâneo 

4139768.729 / 
616301.5604 

 
Horta de planta irregular, delimitada por muros de pedra seca, situada em plataforma encaixada entre cumeadas. 

E49 Mesquita 
Alcoutim 

Vaqueiros 

Etnográfico 

Monte 

Moderno/Contemporâneo 

4139891.310 / 
615274.4678 

 
Núcleo rural abandonado de tipo “monte”, composto por edifícios de cariz habitacional, casas e cercados de apoio à atividade agro-pastoril, lareiras, 

fornos. 
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1 ENQUADRAMENTO 

O Presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), a 

implementar durante a construção da Central Fotovoltaica de Pereiro, e ainda nos dois anos seguintes à 

conclusão das obras. A sua implementação é da responsabilidade do Dono da Obra. 

O Proponente deste Projeto é a empresa Suggestion Power, com o NIPC 514526351 e sede na Rua do 

Índico, 3, Q, Edifício Altis, 8200-139 Albufeira, Albufeira, Faro – Portugal. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o 

cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a 

fase de construção (medidas do capítulo de medidas de minimização, do Plano de Gestão de Resíduos 

(PGR) e do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)).  

Por seu lado, o Dono da Obra integrará o PAAO (que inclui em anexo a Planta de Condicionamentos) 

no caderno de encargos das várias empreitadas das obras de construção do Projeto da Central 

Fotovoltaica, além da DIA, do PGR e do PRAI, comprometendo o Empreiteiro a colaborar, da melhor 

forma, para que as medidas de minimização previstas para a fase de construção sejam devidamente 

implementadas. 

O Acompanhamento Ambiental da Obra irá consistir num serviço de assistência técnica ambiental, 

dirigido fundamentalmente para a fiscalização da aplicação, por parte do Empreiteiro, das medidas 

de minimização durante a fase de execução da obra, prolongando-se este serviço nos dois anos 

seguintes à conclusão das obras para verificação da recuperação das áreas intervencionadas e que 

foram sujeitas a requalificação ambiental. Esta fiscalização abrange também o acompanhamento 

arqueológico na fase de construção. 

O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de Acompanhamento 

Ambiental da Obra que atuarão sob a responsabilidade do Dono de Obra e quais as suas 

responsabilidades, estabelece os procedimentos que a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) 

terá de realizar, de forma a concretizar os seguintes objetivos principais: 

 Verificação do cumprimento, por parte do Dono de Obra, das medidas de minimização da 

fase de construção constantes na DIA; 

 Verificação do cumprimento, por parte do Empreiteiro, das medidas de minimização da 

fase de construção constantes na DIA; 

 Correção de inconformidades detetadas no decorrer da obra; 
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 Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor; e 

 Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais 

ajustadas a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra; 

 Verificação da recuperação das áreas intervencionadas e que foram sujeitas a 

requalificação ambiental nos dois anos seguintes à conclusão das obras.   
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2 BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Pereiro, localiza-se no distrito de Faro, concelho de Alcoutim, 

abrangendo as freguesias de Giões e União das freguesias de Alcoutim e Pereiro. 

2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

O Projeto da Central Fotovoltaica de Pereiro será composto, no seu essencial, pela implantação de 

módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes 

infraestruturas: 

 Instalação fotovoltaica; 

 Instalação elétrica de média tensão; 

 Subestação; 

 Posto de comando; 

 Caminhos e vedação. 

Atendendo às especificações e condicionalismos do local de implantação do Projeto, a Central 

Fotovoltaica será composta por quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta (459 760) 

módulos fotovoltaicos Trina Solar 365 W monocristalinos que perfazem um total de 167,8 MWp. 

O referido equipamento será instalado sobre estruturas fixas com 25º de inclinação e conectado a 118 

inversores centrais trifásicos de 1386kW que permitirão entregar à rede 163,5 MVA. Os inversores 

mencionados serão agrupados 2 a 2 instalados em postos de transformação compactos (59 no total) e 

incluirão os equipamentos DC e AC necessários, com o objetivo de os interligar a uma rede interna de 

mádia tensão a 30 kV. Os postos de transformação serão ligados entre si, e interligados ao posto de 

corte através de uma rede subterrânea de média tensão em 30 kV, constituída por cabos monopolares 

secos dispostos em vala. 

No posto de corte e respetivo edifício de comando deverão ser instalados, designadamente, as celas 

de MT do tipo monobloco de 30 kV, os equipamentos de comando e controlo e as instalações elétricas 

auxiliares. Uma das salas deste edifício será considerada para instalação dos sistemas de 

monitorização e vigilância. 
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Está também prevista uma subestação de 200 MVA, 30/400 kV que assegurará a interligação da 

central com a rede de transporte da REN. 

A subestação da Central compreenderá painéis 400 kV, 60 kV e 30 kV, permitindo a interligação da 

Central à Rede de Transporte de Energia propriedade da REN, através da ligação à subestação da 

Central Fotovoltaica de Alcoutim, interligada com a rede explorada pela REN – Redes Energéticas 

Nacionais, SA., através da ligação à subestação de Tavira. 

2.3 CRONOGRAMA PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

Apresenta-se na Figura 2.1, um cronograma da fase de construção da Central Fotovoltaica de Pereiro, 

que deverá ser encarado apenas como cronograma base para orientação, sujeito posteriormente às 

devidas alterações propostas pelo empreiteiro. 
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 Figura 2.1 - Cronograma da fase de construção da Central Fotovoltaica de Pereiro  
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3 ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E 
RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES 

São intervenientes na atividade de Acompanhamento Ambiental da Obra, sob a responsabilidade do 

Dono de Obra, as seguintes entidades: 

 Dono da obra; 

 Empreiteiro; e 

 Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA). 

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima 

referidas. 

 Dono da Obra 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do 

Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente: 

 Garantir o cumprimento do exposto na DIA; 

 Fornecer o PAAO (que inclui a Planta de Condicionamentos), o PGR e o PRAI, às demais 

entidades intervenientes no Acompanhamento Ambiental da Obra; 

 Assegurar a equipa de EAA; 

 Acompanhar a implementação do PAAO, do PGR e do PRAI, incluindo a verificação da 

recuperação das zonas intervencionadas e que foram sujeitas a requalificação ambiental, 

durante os dois primeiros anos de exploração do Projeto;  

 Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Acompanhamento 

Ambiental da Obra; 

 Comunicar à Autoridade de AIA a adoção de medidas de minimização não previstas, ou a 

alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser consideradas 

necessárias no decorrer da Empreitada, bem como as eventuais alterações ao Projeto que 

venham a ser consideradas; 
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 Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais comunicações 

de entidades externas (ex.: entidades oficiais) que possam ter implicações no processo de 

Acompanhamento Ambiental da Obra; 

 Remeter à Autoridade de AIA os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(RAAO) com a periodicidade definida no PAAO. 

 Empreiteiro 

A intervenção do Empreiteiro no PAAO extingue-se com o final da fase de construção. Assim, durante a 

fase de construção, constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os 

subcontratados que possam intervir na obra: 

 Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra, incluindo 

a nomeação de um responsável pela componente ambiental em obra; 

 Manter o Dono da Obra e a EAA informados quanto à calendarização e evolução da obra; 

 Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável 

à Empreitada; 

 Implementar as medidas de minimização previstas na DIA, e no PAAO, aplicáveis à sua 

atividade, bem como o PGR e o PRAI; 

 Adaptar e desenvolver o PGR e o PRAI à realidade da obra mas seguindo sempre os 

princípios dos documentos aqui apresentados. 

 Desenvolver ações de sensibilização ambiental para todos os colaboradores; 

 Designar um Gestor de Resíduos que será o responsável pela gestão dos resíduos 

segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, 

quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 

licenciados. É ainda responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores 

afetos à obra em assuntos relacionados com o PGR; 

 Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e aprovadas 

pelo Dono da Obra e/ou Autoridade de AIA; 

 Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham a 

ser dirigidas; 
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 Assegurar que a informação relativa ao Acompanhamento Ambiental da Obra é do 

conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros; 

 Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser 

sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na DIA e no PAAO, 

ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas no decorrer da obra; 

 Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento Ambiental da Obra; 

 Fazer Relatório bimestrais onde conste uma descrição das atividades efetuadas e as questões 

ambientais associadas a estas atividades, bem como toda a informação relevante em termos de 

ambiente; 

 Com acompanhamento e orientação do técnico responsável pelo acompanhamento 

arqueológico da Equipa de Acompanhamento Ambiental, delimitar os achados 

arqueológicos identificados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental ou no decurso da 

obra, que se situem a menos de 50 m das frentes de obra. 

 Equipa de Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico) 

A Equipa de Acompanhamento Ambiental incluirá, pelo menos, um técnico de acompanhamento 

ambiental, e um técnico de acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela 

Direcção-Geral do Património Cultural. Sempre que se revele necessário, a Equipa de Acompanhamento 

Ambiental será reforçada por técnicos especialistas nas áreas necessárias. 

O técnico de acompanhamento ambiental da obra é responsável por: 

 Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PAAO, que 

incluirá a verificação da implementação adequada das medidas de minimização constantes 

no EIA e descritas no Quadro 7.1 do capítulo 8 do presente PAAO, e ainda de eventuais 

medidas que venham a ser indicadas na DIA; 

 Verificar o cumprimento do PGR e do PRAI; 

 Analisar eventuais reclamações ou pedidos de esclarecimento relativamente ao Projeto que 

surjam durante o decorrer da obra, e proceder às diligências necessárias, em articulação 

com o Dono de Obra e com o Empreiteiro, para a resolução de alguma situação crítica que 

venha a ser identificada; 
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 Efetuar ações de formação a todos os trabalhadores, abrangendo, pelo menos os seguintes 

temas: Planta de Condicionamentos e espécies protegidas; PGR; medidas de comunicação 

em obra; sinalética; e gestão da comunicação em situações de crise; 

 Assegurar a existência na obra de um Dossier de Ambiente da Obra, que poderá ser em 

formato digital, que incluirá pelo menos a DIA, o PAAO, o PGR, o PRAI, e toda a 

documentação produzida no âmbito do Acompanhamento Ambiental da Obra (incluindo o 

acompanhamento arqueológico). Este Dossier ficará acessível a todos os intervenientes; 

 Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efetuadas, os relatórios a 

apresentar à Autoridade de AIA, bem como outros documentos relevantes relacionados com 

a ação de acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam remetidos a todos os 

intervenientes; 

 Aprovar um eventual Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que venha a ser apresentado 

pelo Empreiteiro, verificando se o mesmo cumpre com todas as medidas e procedimentos 

indicados no PGR; 

 Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação das 

medidas de minimização; 

 Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de minimização, 

para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que podem surgir no 

decorrer da obra; 

 Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável; 

 Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;  

 Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a revisão de medidas de 

minimização preconizadas no PAAO, em caso de necessidade;  

 Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que respeita 

às medidas de minimização preconizadas no mesmo 

 Efetuar visitas à obra, cuja periodicidade está definida no presente PAAO, mas que poderá 

ser ajustada em função do desenvolvimento da obra;  
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 Proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações 

Ambientais – identificação de situações que constituam Não Conformidades com a 

legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda não 

constituam Não Conformidades mas carecem da tomada de medidas de minimização 

adicionais com vista à sua correção/melhoria; 

 Elaborar uma ficha de registos depois de cada visita à obra; 

 Reportar ao Dono de Obra quaisquer situações críticas identificadas nas visitas de 

verificação da recuperação das áreas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação 

ambiental, por exemplo relacionadas com fenómenos de erosão, para que sejam no mais 

curto prazo possível, implementadas medidas corretivas; 

 Elaborar 4 relatórios de acompanhamento ambiental da fase de construção para entrega à 

Autoridade de AIA (com periodicidade semestral); 

 Elaborar 2 relatórios de acompanhamento da recuperação das áreas intervencionadas e 

que foram sujeitas a requalificação ambiental (um após 1 ano e outro após 2 anos, a partir 

da conclusão das atividades de requalificação ambiental).  

O técnico de acompanhamento arqueológico da obra tem a responsabilidade de:  

 Obter da Direcção-Geral do Património Cultural a autorização para a realização dos 

trabalhos, no âmbito da legislação em vigor; 

 Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas 

do Projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas de 

visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do 

avanço das operações de decapagem e escavação; 

 Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho 

topográfico final do Projeto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas, 

implementando, caso se justifique, medidas de minimização ou anulação de eventuais 

impactes negativos; 

 Realização de acompanhamento arqueológico de todas as ações que envolvam remoção ou 

revolvimento de solos, relacionadas com a construção dos vários componentes do Projeto. 

Estes trabalhos têm de ser efetuados de forma efetiva, sistemática e permanente; 
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 Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento arqueológico 

poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo 

documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão 

apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que 

serão implementadas; 

 Caso venham a ser encontrados novos vestígios arqueológicos na frente de obra, os 

trabalhos serão de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 

imediato a situação à Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que 

considerar mais convenientes com o objetivo de minimizar os impactes. As soluções a 

implementar poderão passar pela eventual necessidade da escavação integral das áreas 

com vestígios arqueológicos; 

 Caso se verifique o aparecimento de vestígios patrimoniais no decurso da obra, comunicar 

ao Dono de Obra/Promotor a fim de que seja ponderada a sua preservação; 

 Efetuar o acompanhamento arqueológico de forma particularmente atenta das frentes de 

obra localizadas a menos de 100m das ocorrências patrimoniais existentes na área afeta 

ao Projeto. As ações previstas deverão incluir a verificação da sinalização e balizagem 

prevista ser implementada pelo Empreiteiro (delimitação de todas as ocorrências 

identificadas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental e no decurso da obra, localizadas 

a menos de 50 metros da frente de obra); 

 No caso da identificação da inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio 

patrimonial durante a construção, deverá, antes do local sofrer qualquer intervenção, fazer-

se o registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente 

pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, 

fotográfico e de elaboração de memória descritiva, e, no caso de sítios arqueológicos, 

através da sua escavação integral. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património cultural; 

 Elaborar fichas de acompanhamento arqueológico semanais e um relatório final com 

integração do trabalho desenvolvido ao longo de todo o período de construção. Este 

relatório, que será entregue no final da construção à Direção Geral do Património Cultural, 

incluirá uma breve descrição e caracterização da obra, do modo como decorreram os 

trabalhos, bem como uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela 

equipa naquele período. 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Pereiro 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

Suggestion Power, Lda.  

 

13 

T02017_03_v0_PAAO 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

4 CALENDARIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E 
ARQUEOLÓGICO DA OBRA  

O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra semanalmente. A duração da sua 

permanência em obra em cada visita será de acordo com as necessidades. 

O Dono de Obra disporá de uma Equipa de Fiscalização das Obras, a qual estará em obra quase 

continuamente. Essa equipa colaborará com a EAA, no sentido da fiscalização do cumprimento dos 

condicionamentos e medidas ambientais, na ausência da EAA. 

A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante o 

desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas extraordinárias 

para resolução de situações pontuais. 

O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as atividades que 

estejam a decorrer envolvam o movimento de terras, nomeadamente: 

 Desmatação e decapagens superficiais em ações de preparação e regularização do 

terreno nos locais de incidência da obra (caminho, zona de implantação das várias 

infraestruturas, zonas sujeitas a modelação do terreno como é o caso das plataformas dos 

aerogeradores, zonas de armazenamento temporário de materiais e inertes), e; 

 Escavações no solo relacionadas com a abertura dos caminhos, com a execução dos sistemas 

de drenagem, com a execução de fundações e com abertura de valas para instalação de 

cabos e caixas de reunião. 
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5 CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS A ELABORAR  

Atendendo à dimensão da obra em causa, e consequentemente ao reduzido período de 

desenvolvimento dos trabalhos de construção, serão elaborados dois relatórios de acompanhamento 

ambiental das obras para entregar à Autoridade de AIA. O conteúdo destes relatórios terá em 

consideração as diretrizes esplanadas no “Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parques 

Eólicos”, disponível no Site da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Prevê-se a seguinte calendarização para a entrega dos relatórios: 

 Relatório 1 - será entregue 6 meses após o inicio da obra, permitirão avaliar o desempenho 

ambiental da empreitada; 

 Relatórios 2 e 3 – serão entregues no final do 2º e 3º semestre, respetivamente, os quais 

permitirão avaliar o desempenho ambiental da empreitada; 

 Relatório 4 - será entregue no final da obra e incluirá, para além do tipo de informação 

prevista nos relatórios anteriores, o resultado final das medidas relativas à integração 

paisagística. 

A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída em fichas de 

acompanhamento semanal. Essa documentação incluirá o registo das ocorrências situadas nas 

proximidades da frente de obra e de ocorrências que entretanto sejam encontradas no decurso das 

obras. Quando terminarem as fases da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será 

elaborado um relatório global, que integrará toda a informação constante nas várias fichas de 

acompanhamento semanal, o qual será entregue na Direção Geral do Património Cultural. Este relatório 

final conterá uma memória descritiva e o registo fotográfico de todos os elementos referidos, e sempre 

que se considere necessário, será complementado com peças desenhadas com a inserção cartográfica 

das ocorrências. Este relatório será também entregue à CCDR-Alentejo, juntamente com o relatório final 

de acompanhamento da obra. 
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6 CONTEÚDO DO DOSSIER DE AMBIENTE 

O Dossier de Ambiente constitui o documento base de todo o processo de Acompanhamento Ambiental, 

devendo ser elaborado e mantido atualizado pela EAA. 

Uma versão do Dossier de Ambiente, que conforme referido poderá ser em formato digital, deve ser 

arquivada na obra, podendo, em qualquer altura, ser consultada por qualquer uma das entidades 

envolvidas no processo. 

O Dossier de Ambiente incluirá a seguinte informação: 

 Ficha atualizada de identificação dos intervenientes na obra; 

 Planta de Condicionamentos atualizada; 

 Plano e programa de trabalhos atualizado; 

 Cópia das comunicações (cartas/faxes/e-mails) efetuadas, com relevância para o 

Acompanhamento Ambiental; 

 Relatório do empreiteiro do Acompanhamento Ambiental; 

 Ata das reuniões de obra, com relevância para o Acompanhamento Ambiental; 

 Lista de legislação ambiental aplicável à empreitada; 

 Quadro de medidas de minimização a aplicar em obra (de acordo com o modelo 

apresentado no Quadro 7.1 do capítulo 7), atualizado; 

 Licenças e autorizações relevantes, registos de transporte de resíduos (acesso às GAR 

eletrónicas), licenças de abate de árvores, se aplicável, entre outras; 

 Registo e acompanhamento de Constatações Ambientais tendo por base o Quadro de 

medidas de minimização a aplicar em obra apresentado no Quadro 7.1 do capítulo 7); 

 Registo de ações de formação/sensibilização ambiental e/ou distribuição de normas; 

 Fichas das visitas de acompanhamento ambiental;  

 Relatórios de acompanhamento ambiental entregues à Autoridade de AIA; e 



 

Parque Eólico de Fonte Cova 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

Cedilhas ao Vento, S.A. 

 

18 

T02017_03_v0_PAAO 

 Registo de revisões do PAAO.  



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Pereiro 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

Suggestion Power, Lda.  

 

19 

T02017_03_v0_PAAO 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

7 IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA 

Apresenta-se no Quadro 7.1 o conjunto de medidas de minimização propostas no EIA para a fase de 

construção.  

Em cada visita à obra, a equipa responsável pelo acompanhamento ambiental deverá assinalar no 

Quadro 7.1 o resultado da avaliação efetuada a cada medida, que deverá vir refletido no relatório 

final de acompanhamento. 
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 Quadro 7.1 

Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetiva fase de obra em que são aplicadas 

Fase de 
Desenvolvimento 

dos Trabalhos 
Medidas de Minimização 

Responsável 
pela aplicação 

da medida 

Verificação 

Conforme 
Não 

conforme 
Não 

aplicável 
Observações 
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Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades 

Dono de Obra; 
Empreiteiro 

        

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações 
Dono de Obra; 

Empreiteiro 
        

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos (incluído no Plano de Gestão Ambiental da Obra) 

Dono de Obra         

Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada que inclua, entre outros aspetos relevantes da empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações 
de desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água 

Empreiteiro         

Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e 
respetiva integração na área envolvente 

Empreiteiro         

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização 
a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização 

Empreiteiro         

Com vista à proteção dos poços existentes na área de estudo do Parque e da Linha Elétrica deverá ser assinalada a sua presença com fitas coloridas e dadas instruções ao pessoal da obra para a 
obrigatoriedade de proteção e de não afetação dos pontos de água existentes 

EAA; 

Empreiteiro 
    

Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para a não colheita ou danificação de espécimes vegetais e abordar a temática do valor ecológico da flora, da vegetação e dos habitats 
EAA; 

Empreiteiro 
    

Cingir a intervenções nos cursos de água, apenas ao estritamente necessário. Deverão ser sinalizados os segmentos a intervir, evitando danificar habitats e vegetação ribeirinha fora das áreas de 
intervenção. Nos cursos de água não intervencionados, deve ainda ser respeitada uma faixa de proteção (10 metros em cada margem), na qual a destruição de vegetação, a mobilização do terreno ou a 
movimentação de máquinas estará dependente de autorização prévia.  

Esta faixa pode ainda ser alvo de ações de requalificação ambiental (combate a espécies exóticas com carácter infestante, correção de erosão, reconversão de unidades de ocupação com origem 
antrópica em unidades de vegetação autóctone) 

Empreiteiro     

Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local na fase de construção beneficiando a população local. Esta medida funciona como contrapartida pela afetação, embora pouco expressiva, que incide de 
forma mais direta sobre a população da área de intervenção 

Dono de Obra; 
Empreiteiro 

    

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação Empreiteiro     

Criar áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados, de modo a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais das obras Empreiteiro     

Afixar, junto dos locais das obras, informação acerca das ações de construção bem como a respetiva calendarização, de forma a informar as pessoas que habitam e frequentam as zonas mais afetadas 
pela obra 

Dono de Obra     
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A localização do estaleiro encontra-se prevista para uma área na proximidade da subestação. O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

• Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

• Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

• Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos e que, 
em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes (deverá possuir um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque); 

• Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

• Deposição de materiais de construção. 

EAA; 

Empreiteiro 
        

Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação da área afeta ao mesmo com sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que 
incluam as regras de segurança a observar, assim como a calendarização das obras 

Dono de Obra         

O estaleiro e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente 
derrames acidentais de substâncias poluentes. Deverão ser impermeabilizadas e com drenagem eficaz, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos 

Dono de Obra         

O acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser evitado ou se possível interditado. Assim, as zonas de intervenção que intersectem vias públicas e caminhos devem ser sinalizadas de acordo com os 
regulamentos de trânsito municipais, e sempre que se justifique, vedadas 

Empreiteiro         

Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de 
construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública 

Empreiteiro         
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Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona 
de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham significado) terminem, em particular nas áreas de escavação e de aterro. Esta medida é particularmente importante nas 
áreas das plataformas de trabalho para construção do edifício de comando e da subestação e nos locais de construção das fundações dos apoios da Linha Elétrica. Desta forma, serão também 
acauteladas algumas potenciais afetações diretas do sistema hidrogeológico subsuperficial de âmbito local 

Empreiteiro         

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra Empreiteiro         

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização Empreiteiro         

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a prospeção arqueológica das 
áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência 

Empreiteiro         

As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação de 
máquinas indiscriminadamente por todo o terreno 

Empreiteiro         

As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, com 
corta-matos, e rechega do material cortado.  

Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Esta 
camada de solo poderá ser armazenada em pargas e é adequada para recobrimento de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua revegetação 

Empreiteiro     

Proibir a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e arbustos Empreiteiro     

Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações Empreiteiro     

Limitar a remoção de vegetação às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos e preservar o maior número de árvores e arbustos Empreiteiro     

As árvores a preservar e que se encontram nas imediações das áreas a intervir devem ser identificadas e sinalizadas antes do início da obra. A marcação destes indivíduos deve ser feita com fita de 
sinalização encarnada e branca, para mais fácil deteção por parte dos operadores de máquinas, devendo ser preservada até ao fim dos trabalhos que possam causar-lhes danos 

Empreiteiro     
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Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação dos solos, 
nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico 

Empreiteiro     

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas Empreiteiro     

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a exposição do solo desprovido de vegetação, deverão, sempre que possível, ser reduzidos durante os períodos em que 
é mais provável a ocorrência de precipitação mais intensa, para minimizar a erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos para as principais linhas de água 

Empreiteiro     

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 

Empreiteiro     

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção) Empreiteiro     

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito Empreiteiro     

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado 

Empreiteiro     

Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água, deverão ser implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal 
preexistente e na estabilidade das margens. Nunca deverá ser interrompido o escoamento natural da linha de água. Todas as intervenções em domínio hídrico que sejam necessárias no decurso da obra, 
devem ser previamente licenciadas 

Empreiteiro     

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade Empreiteiro     

Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos temporários (para serventia das obras) e pela circulação de máquinas e viaturas nos locais de instalação das 
infraestruturas da Central Fotovoltaica, deverá proceder-se à sua descompactação adequada em redor do edifício de comando e da subestação e das áreas de serventia utilizadas durante a abertura 
das valas entre os postos de transformação e a subestação. Igual procedimento deverá ser adotado na construção da Linha Elétrica. 

Esta medida facilita a infiltração das águas da precipitação, devolvendo assim ao terreno grande parte das características de permeabilidade que tinha antes da intervenção, facilitando dessa forma a 
regeneração dos solos e da vegetação 

Empreiteiro     

Assegurar a descompactação das áreas de serventia e de trabalho adjacentes às obras após conclusão da obra. Desta forma reduz-se a área impermeabilizada, facilitando a infiltração das águas da 
precipitação e consequentemente a recarga do sistema hidrogeológico 

Empreiteiro     

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 

Empreiteiro     
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Quadro 7.1 

Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetiva fase de obra em que são aplicadas 

Fase de 
Desenvolvimento 

dos Trabalhos 
Medidas de Minimização 
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pela aplicação 

da medida 

Verificação 

Conforme 
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As camadas de terra vegetal ou terra viva resultantes da decapagem deverão ser depositadas em zonas planas, armazenando-se em pargas, em local não conflituante com as obras e com as zonas de 
maior sensibilidade ecológica, de preferência tão próximo quanto possível do local onde vão ser aplicadas e não deverão ser calcadas por veículos.  

Estas pargas deverão ter secção trapezoidal (taludes 2H:1V), com altura média de 2 m e coroamento côncavo de 0,3 m de largura, para permitir uma boa infiltração de água, minorar a compactação do 
solo e permitir um suficiente arejamento 

Empreiteiro     

De forma a evitar situações em que o solo permaneça a descoberto durante longos períodos de tempo, as obras devem ser corretamente planeadas, ou seja, logo após uma ação de decapagem devem 
ocorrer os trabalhos de revestimento. Estas ações devem ser realizadas sucessivamente em pequenas secções, de forma a evitar a decapagem de grandes áreas de uma só vez 

Empreiteiro     

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas:  

• Áreas do domínio hídrico;  

• Áreas inundáveis;  

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  

• Áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN);  

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;  

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

• Áreas de ocupação agrícola;  

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

Zonas de proteção do património 

Empreiteiro     
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 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 
realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso 

Empreiteiro     

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações Empreiteiro     

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local Empreiteiro     

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização Empreiteiro     

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra 

Empreiteiro     
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 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a 

levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e 
escolas). Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito de cheia, afetando ao mínimo possível quer o leito de cheia quer a vegetação ripícola 

Empreiteiro     

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras Empreiteiro     

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras Empreiteiro     

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível Empreiteiro     

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção Empreiteiro     

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de 
habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor 

Empreiteiro     

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais Empreiteiro     

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria Empreiteiro     

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a 
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras 

Empreiteiro     

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 
rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados 

Empreiteiro     
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Quadro 7.1 

Medidas de Minimização de índole Ambiental e respetiva fase de obra em que são aplicadas 

Fase de 
Desenvolvimento 

dos Trabalhos 
Medidas de Minimização 

Responsável 
pela aplicação 

da medida 

Verificação 

Conforme 
Não 

conforme 
Não 

aplicável 
Observações 

Circulação de 
veículos e 

funcionamento de 
maquinaria 

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de 
modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído 

Empreiteiro     

Garantir a cobertura da carga nos veículos que transportem materiais de aterro e/ou de escavação evitando assim o seu eventual espalhamento nas vias de comunicação, e consequentemente a 
perturbação do tráfego rodoviário e dos transeuntes 

Empreiteiro     

Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível Empreiteiro     
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Implementar o Plano de Gestão de Resíduos e respetivas medidas de minimização nele constantes Empreiteiro     

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração 

Empreiteiro     

São proibidas queimas a céu aberto Empreiteiro     

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na 
origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem 

Empreiteiro     

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e 
separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados 

Empreiteiro     

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem Empreiteiro     

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos Empreiteiro     

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques 
ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento 

Empreiteiro     

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma 
a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 
hidrocarbonetos 

Empreiteiro     

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado 

Empreiteiro     

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 

Empreiteiro     

A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais a aprovar pela equipa de acompanhamento ambiental. Dependendo do local em consideração, poderá ser 
indicada a abertura de uma bacia de retenção, de preferência num local de passagem obrigatória para todas as betoneiras e afastado da rede hidrográfica. A bacia de retenção poderá ter uma 
camada de brita, que ao fim de algumas lavagens poderá ser removida e utilizada para execução noutros locais da obra 

Empreiteiro     

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 

Empreiteiro     

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 

Empreiteiro     

A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais aprovados pela equipa de acompanhamento ambiental Empreiteiro     

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no 
estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados 

Empreiteiro     

O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à 
Equipa de Acompanhamento Ambiental para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada 

Empreiteiro     

Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser encaminhados 
e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o efeito 

Empreiteiro     

Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num contentor na 
zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado 

Empreiteiro     

Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito 

Empreiteiro     

O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro Empreiteiro     
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O local afeto ao parque de armazenamento temporário de resíduos deve ser claramente definido e identificado para o efeito. O acesso a este local deverá ser condicionado. Os resíduos deverão ser 
segregados e armazenados separadamente, em função das suas características e destino final. Os locais de armazenamento para as diferentes tipologias de resíduos devem estar identificados. O 
armazenamento dos resíduos no estaleiro deverá ser feito em condições adequadas, conforme estabelecido na legislação aplicável em vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de 
setembro republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 

Empreiteiro     

Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos usados, lubrificantes, bem como resíduos contaminados por óleos, deverão ser devidamente acondicionados e armazenados 
em local apropriado. Deve ser considerada a construção/ implementação de uma bacia de retenção de forma a minimizar o impacte de eventuais derrames. Posteriormente deverão ser conduzidos a 
tratamento adequado por empresa licenciada para o efeito 

Empreiteiro     

O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os óleos 
hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter claramente identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, na armazenagem 
temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes orientações: 

 Preservação de uma distância mínima de 15 metros a margens de linhas de água permanentes ou temporárias; 

 Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

 Instalação em terrenos estáveis e planos; 

 Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos 

Empreiteiro     

Proteger os depósitos de óleos e combustíveis em condições que salvaguardem eventuais derrames, para evitar a contaminação dos solos e dos recursos hídricos existentes. Nesse sentido, recomenda-se 
que as operações de manuseamento deste tipo de resíduos decorram numa área de estaleiro especificamente concebida e devidamente preparada para esse efeito (impermeabilizada e limitada, de 
forma a poder reter qualquer eventual derrame. Para além disso, recomenda-se que os óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
enviados a tratamento, valorização e destino final apropriado, privilegiando-se a sua regeneração e outras formas de reciclagem e de valorização 

Empreiteiro     

Deverá ser interdita a rejeição de qualquer tipo de resíduos para as linhas de água ou solo. Os resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada, nos termos previstos da lei Empreiteiro     

Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações de manuseamento, armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará a limpeza imediata da zona 
através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos óleos, novos ou usados, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o acesso permitido 
unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos derramados e/ou utilizados para recolha dos derrames serão tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, acondicionamento, 
armazenagem, transporte e destino final 

Empreiteiro     

Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem recicladas, como é o caso das 
paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem ser, tanto quanto possível, enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito 

Empreiteiro     

Selecionar as empresas para dar tratamento e destino final aos diferentes resíduos segregados que estejam contempladas nas listagens das unidades licenciadas para o efeito Empreiteiro     

Dotar o estaleiro de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo, adequados aos resíduos produzidos Empreiteiro     

Remover e encaminhar adequadamente os resíduos sólidos e líquidos produzidos no estaleiro Empreiteiro     
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Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos 

Empreiteiro     

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos Empreiteiro     

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra Empreiteiro     

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção Empreiteiro     

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de 
infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos 

Empreiteiro     

Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção Empreiteiro     

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) 

Empreiteiro     

Incluir no restabelecimento e recuperação paisagística (fase de exploração e posteriormente à desativação), as seguintes espécies do elenco florístico: 

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

Empreiteiro     
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Fase final da 
execução das 

obras 

Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que são criadas as condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais Empreiteiro     

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 

Empreiteiro     

 

Carcavelos, 12 de janeiro de 2018 

Margarida Fonseca     Nuno Ferreira Matos 
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1 ENQUADRAMENTO 

Este documento constitui o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que o empreiteiro terá que cumprir 

durante a execução das obras de construção da Central Fotovoltaica de Pereiro, sem prejuízo que o 

mesmo possa vir a ser complementado com outras obrigações que o empreiteiro tenha que cumprir no 

âmbito de eventuais certificações que detenha. 

São aqui identificados e classificados os resíduos produzidos durante as diferentes atividades a 

desenvolver para a instalação do projeto referido, sendo igualmente descritos os objetivos e as tarefas 

a executar na gestão dos mesmos, bem como as responsabilidades associadas e os meios envolvidos. 

O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correta prevenção e gestão dos 

resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento de 

todos os requisitos legais aplicáveis. 

O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às 

realidades e circunstâncias do projeto na sua fase de construção. As alterações serão sempre 

registadas e uma nova versão do plano será distribuída por todos os intervenientes. 

O Empreiteiro deverá designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela implementação do 

PGR, ou seja, pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 

acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para 

o efeito a operadores licenciados. 
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2 PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Na escolha de fornecedores, produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante considerar a 

minimização da produção de resíduos. Para o efeito devem ser adotados os seguintes critérios: 

 Preferir fornecedores que utilizem produtos e materiais com embalagem de tara retornável, para 

que se possam devolver as embalagens aos fornecedores; 

 Reutilizar na própria obra, como material de aterro, o material inerte proveniente das ações de 

escavação que deverá ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido; 

 Os materiais utilizados e não consumidos devem ser reutilizados: 

 Dentro da própria obra ou em obras exteriores, sujeitas a licenciamento ou comunicação 

prévia; 

 Na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras;  

  Na cobertura de aterros destinados a resíduos;  

 Em locais licenciados pela câmara municipal para alteração do relevo natural, nos 

termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril. 

Estes materiais não chegam assim a ser classificados como resíduos, no entanto a sua produção e 

encaminhamento devem ser registados, conforme se explica em capítulos seguintes. 
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3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
(RCD) SEGUNDO A LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS 

No Quadro 3.1 apresentam-se os resíduos que poderão eventualmente ser produzidos no âmbito das 

atividades associadas à construção do Projeto. Note-se, no entanto, que, tal como se encontra patente 

no referido quadro, nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez que a 

ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação 

inesperada. Assim, apresenta-se, também, no Quadro 3.1 a probabilidade de ocorrência de cada um 

dos resíduos listados. 

Quadro 3.1  

Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência. 

 

Resíduo 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Regular Reduzida 

13 Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos 

1302 Óleos de Motores, transmissões e lubrificação usados 

130204 Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130205 Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130206 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

130207 Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação (*)  X 

14 Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08) 

1406 
Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de espumas/aerossóis 
orgânicos 

140603 Outros Solventes e misturas de solventes (*)  X 

15 
Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 
proteção não anteriormente especificado 

1501 
Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos 
separadamente) 

150101 Embalagens de papel e cartão X  

150102 Embalagens de plástico X  

150106 Mistura de embalagens X  

150110 
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas (*) 

X  

1502 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

150202 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção contaminado com óleos ou outras substâncias perigosas (*) 

X  
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Quadro 3.1 (Continuação) 

Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e probabilidade de ocorrência. 

 

Resíduo 

Probabilidade de 
Ocorrência 

Regular Reduzida 

17 Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

1701 Betão, Tijolo, Ladrilhos, Telhas e Materiais Cerâmicos 

170101 Betão X  

170102 Tijolos  X 

1702 Madeira, Vidro e Plástico 

170201 Madeira X  

170202 Vidro X  

170203 Plástico X  

1704 Metais (incluindo ligas) 

170401 Cobre, bronze e latão  X 

170405 Ferro e Aço X  

170407 Mistura de metais  X 

170409 
Resíduos metálicos contaminados com óleos ou outras substâncias 
perigosas (*) 

 X 

170411 
Cabos elétricos e outros cabos não contaminados com substâncias 
perigosas 

X  

1705 Solos (incluindo solos Escavados e Locais Contaminados, Rochas e Lamas de Dragagem 

17503 
Solos e rochas contaminados com óleos ou outras substâncias perigosas 
(*) 

 X 

1709 Outros Resíduos de Construção e Demolição 

170903 
Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias 
perigosas (incluindo mistura de resíduos) (*) 

 X 

170904 
Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos noutras 
categorias 

 X 

20 
Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), 
incluindo as frações recolhidas 

2001 Frações Recolhidas Seletivamente (exceto 1501) 

200101 Papel e cartão X  

200102 Vidro  X 

2003 Resíduos urbanos ou equiparados 

200301 Mistura de resíduos urbanos e equiparados X  

99 Resíduos vegetais das desmatações X  

(*) Resíduos perigosos 
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4 TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO 
DOS RESÍDUOS 

4.1 DEPOSIÇÕES/ARMAZENAMENTO 

No estaleiro do Empreiteiro devem estar instalados, pelo menos os recipientes para a deposição 

seletiva dos seguintes resíduos: 

Resíduo Código LER 

Papel e cartão 200101 

Embalagens 150106 

Vidro 200102 

Mistura de resíduos urbanos 200301 

  

Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos 170904 

   

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas (incluindo 
mistura de resíduos) (*) 

170903 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*) 130205 

(*) Resíduos perigosos 

Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o respetivo código LER. 

Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições 

adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem 

contaminação do solo ou da água. 

Alguns resíduos não perigosos, que possuam dimensões maiores que os recipientes, podem ser 

armazenados dentro do estaleiro, sem recipiente próprio, mas em condições adequadas, de forma a 

não provocar a contaminação do solo ou da água. 

Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa 

designada para o efeito 

É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 

direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 

previamente autorizado. 
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Não é permitida a queima de resíduos a céu aberto ou o enterramento de quaisquer resíduos. 

No estaleiro têm de existir meios para remoção de terras contaminadas em caso de derrame acidental. 

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 

empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela Equipa 

de Acompanhamento Ambiental da Obra, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Durante as operações de betonagem, que ocorrerão pontualmente, deverá proceder-se à abertura de 

uma bacia de retenção das águas de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser 

localizada em zona a intervencionar. A capacidade de recolha da bacia de lavagem das 

autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizada a betonagem, 

a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação/renaturalização. 

Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, 

armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente na zona de estaleiro, 

para posterior transporte para local autorizado. 

Os recipientes para o armazenamento de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área de 

fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e que esteja devidamente sinalizada por tipo de 

resíduo armazenado (indicando o respetivo código LER). 

O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser 

condicionado e restrito. 

O armazenamento de combustíveis e/ou de outras substâncias poluentes considerados resíduos 

perigosos apenas é permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona 

de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir 

rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

As ações de abastecimento das viaturas e equipamentos afetos à obra terão que ser efetuadas no 

estaleiro, numa zona devidamente preparada para esse efeito. 

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 

obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos 

solos. 
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Os recipientes para armazenamento de resíduos devem estar em boas condições, ter dimensões 

suficientes e adequadas à quantidade de resíduos previstos armazenar. Devem ainda ser compostos 

por material resistente e adequado ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes para mistura de 

urbanos devem estar sempre fechados para evitar a libertação de odores. 

Os resíduos de vegetação podem ser armazenados junto aos locais de decapagem. 

Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 

mesmo que dentro de recipiente, em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado pela 

Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

4.2 RECOLHA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL  

O Empreiteiro providenciará a recolha de resíduos com a periodicidade suficiente para que os 

recipientes não fiquem sobrecarregados. 

A recolha dos resíduos armazenados em obra terá que ser efetuada por empresas/entidades 

devidamente autorizadas para o seu transporte, assim como os destinatários terão de ser operadores 

de gestão licenciados. 

Na seleção do operador de gestão de resíduos e âmbito do serviço encomendado, o Empreiteiro 

deverá considerar a obrigatoriedade de proceder à triagem dos resíduos que não forem separados 

em obra, de forma a permitir posteriores operações de valorização material (reciclagem), conforme 

determina o Decreto-Lei nº 46/2008 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho). 

Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito 

normal de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) do município ou por uma empresa designada para 

o efeito. 

Durante a operação de recolha de resíduos, o Empreiteiro preenche as guias de acompanhamento de 

resíduos conforme as instruções explicitadas na Portaria n.º 146/2017. No caso de derrames acidentais 

de produtos poluentes durante as operações de recolha de resíduos, o Empreiteiro auxilia o 

transportador na limpeza do local e espalhamento de produtos absorventes (spill-sorb ou equivalente) 

nas áreas contaminadas. 

No caso de recolha de óleos usados, o Gestor de Resíduos deverá verificar se a matrícula do veículo 

que vem recolher os óleos usados corresponde à que consta da respetiva licença para 

recolha/transporte de óleos usados (n.º de registo do Instituto dos Resíduos). 
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4.3 REGISTOS 

O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos, conforme modelo apresentado no Anexo I, retirado do Decreto-Lei 

n.º 46/2008, de 12 de março, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho). Cópias desses 

registos deverão ser enviadas, pelo menos mensalmente, à Equipa de Acompanhamento Ambiental da 

Obra. 

De acordo com a Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril, o produtor ou detentor de resíduos deve emitir 

a e-GAR em momento prévio ao transporte de resíduos ou permitir que o transportador ou o 

destinatário dos resíduos efetue a sua emissão.  

Na sequência da emissão da e -GAR, o produtor ou detentor de resíduos deve:  

 Verificar, na plataforma eletrónica, qualquer alteração aos dados originais da e -GAR efetuada 

pelo destinatário dos resíduos no momento da receção dos resíduos, aceitando ou recusando as 

mesmas, no prazo máximo de 10 dias; 

 Assegurar que a e -GAR fica concluída na plataforma eletrónica, após receção dos resíduos pelo 

destinatário, no prazo máximo de 30 dias. 

Nos casos em que o produtor ou o detentor de resíduos permita que o transportador ou o destinatário 

de resíduos assegure a emissão da e -GAR, o produtor ou detentor de resíduos fica obrigado a 

confirmar, na plataforma eletrónica e em momento prévio ao transporte, o correto preenchimento da 

mesma, bem como a autorização do transporte dos resíduos. 

Sempre que o produtor ou o detentor de resíduos esteja impedido de dar cumprimento ao disposto no 

número anterior, deve proceder à assinatura, em suporte físico, da e -GAR, no momento do transporte 

e, posteriormente, proceder à confirmação, na plataforma eletrónica, num prazo máximo de 15 dias, 

da autorização do transporte de resíduos, bem como do correto preenchimento da e-GAR. 

O operador de tratamento de RCD envia ao produtor, no prazo máximo de 30 dias, um certificado de 

receção dos RCD recebidos na sua instalação, de acordo com o estabelecido no artigo 16.º e nos 

termos constantes do anexo III do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 

No caso de resíduos urbanos que venham a ser recolhidos por serviços municipais ou entregues em 

pontos de recolha dos serviços municipais, não será necessário o preenchimento de guias de 

acompanhamento de resíduos. No entanto, deverão são registadas as quantidades em causa, no 

modelo do Anexo I, atrás referido. 
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Os quantitativos de materiais reutilizados em obra ou no exterior devem também ser registados no 

modelo apresentado no Anexo I, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 46/2008. 

4.4 RESPONSABILIDADES 

Todos os trabalhadores que estejam direta ou indiretamente envolvidos na obra, quer estejam 

presentes em permanência, ou se desloquem pontualmente ao local do Projeto, devem atuar em 

concordância com este PGR, nomeadamente no que diz respeito à correta deposição dos resíduos nos 

locais indicados. 

O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e recursos 

necessários ao funcionamento do PGR (recipientes, mão de obra, etc.). É também responsável pela 

seleção e contratação das empresas ou entidades autorizadas na recolha, tratamento e destino final 

dos resíduos, devendo preencher todos os registos obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos ao 

Dono de Obra e à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra. É ainda responsável pela 

formação e sensibilização dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos relacionados com o PGR e 

pela verificação do seu cumprimento. 

O Dono de Obra, ou a Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra por ele contratada, é 

responsável pela fiscalização geral da implementação do PGR, pelas alterações e distribuição do PGR 

pelos intervenientes e pela prestação de informação sobre o PGR às entidades oficiais no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental da Obra. 
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5 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

O Empreiteiro terá que assegurar que todos os seus trabalhadores, assim como os trabalhadores das 

empresas subcontratadas estejam informados sobre a existência do PGR da obra e sobre a 

obrigatoriedade de serem cumpridas todas as regras de gestão de resíduos nele identificadas. 

O Empreiteiro deverá preparar e executar, sempre que considere necessário, campanhas de 

sensibilização aos trabalhadores. 
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6 FISCALIZAÇÕES 

O Dono de Obra, ou a Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra por ele contratada, realizará 

fiscalizações ambientais periódicas ao funcionamento do PGR, no âmbito do Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra, das quais resultarão relatórios que descreverão as eventuais não conformidades 

detetadas e as ações sugeridas para a sua correção. 

O Empreiteiro deverá estar sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e prestar os 

esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades” detetadas, o Empreiteiro 

colaborará com o Dono de Obra e com a Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra na análise 

de causas e na definição do tratamento das “não conformidades”. 

As ações a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e âmbito dessas 

verificações constam do Anexo II (Checklist de verificação do PGR). 
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7 REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 

A gestão dos resíduos resultantes das obras de construção terá que ter em consideração o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

Assim, a legislação atualmente em vigor, bem como outra regulamentação aplicável ao controlo dos 

resíduos produzidos na obra do Projeto da Central Fotovoltaica de Pereira, é a seguinte: 

 Decreto – Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o regime jurídico a que 

fica sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos: a) Embalagens e resíduos 

de embalagens; b) Óleos e óleos usados; c) Pneus e pneus usados; d) Equipamentos elétricos 

e eletrónicos e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; e) Pilhas e acumuladores e 

resíduos de pilhas e acumuladores; f) Veículos e veículos em fim de vida. Revoga as alíneas 

c) e g) do n.º 1 e a alínea q) do n.º 2 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro, que aprovou o regime geral da gestão de resíduos e ainda os seguintes diplomas 

com relevância para o presente estudo: 

 O Decreto -Lei n.º 366 -A/97, de 20 de dezembro, com exceção do disposto nos n.os 2, 

3 e 4 do artigo 6.º e nas alíneas d) do n.º 1 e c) do n.º 2 do artigo 11.º que mantém os 

seus efeitos até 31 de dezembro de 2018; 

 O Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro, que estabelece as regras relativas aos 

requisitos essenciais da composição das embalagens, designadamente os níveis de 

concentração de metais pesados nas embalagens, previstos nos artigos 8.o e 9.o do 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro; 

 O Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de junho, que estabelece o regime jurídico a que 

fica sujeita a gestão de óleos novos e óleos usados, na sua redação atual; 

 O Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, que aprova o regime jurídico da gestão de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, na sua redação atual;  

 A Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro, que regula o transporte de óleos usados;  

 A Portaria n.º 29 -B/98, de 15 de janeiro, que estabelece regras de funcionamento dos 

sistemas de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis, bem 

como do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis, na sua 

redação atual. 



 

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Pereiro 

Plano de Gestão de Resíduos 

Suggestion Power, Lda. 

 

18 

T02417_03_v0_PGR 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro 

de 2008, relativa aos resíduos e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área 

dos resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a 

gestão de resíduos; 

 Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro, que aprova o modelo de alvará de licença para 

realização de operações de gestão de resíduos; 

 Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro – define os elementos que deve acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização 

e eliminação de resíduos; 

 Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 

2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, diz respeito a uma lista 

harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos; 

 Portaria nº 289/2015, de 17 de setembro - Revoga a Portaria nº 1048/2006 de 18 de 

dezembro. É aprovado o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece o regime das operações de gestão 

de resíduos de construção e demolição; 

 Decreto-Lei n.º 246-A/2015, 21 de outubro - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 de 

agosto, e 19-A/2014, de 7 de fevereiro, transpondo a Diretiva n.º 2014/103/UE, da 

Comissão, de 21 de novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao progresso 

científico e técnico os anexos da Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas; 

 Portaria n.º 145/2017, de 26 de março – Define as regras aplicáveis ao transporte 

rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as 

guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado 

de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

http://www.netresiduos.com/Handlers/FileHandler.ashx?id=1135&menuid=227
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 Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto - Estabelece o regime jurídico da deposição de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, 

licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de 

abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) nº 

1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro, aplica a Decisão 

2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002; 

 Decreto-Lei n.º10/2010, de 4 de fevereiro - Estabelece o regime jurídico a que está sujeita 

a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias 

extrativas; 

 Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a 

gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais; 

 Decreto-Lei n.º 71/2016 de 4 de novembro - Procede à décima alteração ao Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo a Diretiva 2015/1127, da Comissão, de 10 de julho de 2015; 

 Portaria n. 345/2015, de 12 de outubro - Estabelece a lista de resíduos com potencial de 

reciclagem e ou valorização. 

Carcavelos, 12 de janeiro de 2018 

Margarida Fonseca     Nuno Ferreira Matos 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/02/02400/0029500316.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:PT:PDF
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540016/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540016/details/normal?l=1
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ANEXO 1 

Modelo de registo de dados de RCD 
Materiais reutilizados e RCD produzidos 

Materiais reutilizados — 
tipologia 

Em obra Outra 

 Tipo de utilização (ton ou l) Tipo de utilização (ton ou l) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Materiais reutilizados 
total (ton ou l) 

  

RCD — código LER (*) 

Incorporação em obra 

Operador de gestão (**) (ton ou l) 

Tipo de utilização (ton ou l) 

         

         

         

         

         

         

         

         

RCD total (ton ou l)    

Total (ton ou l)    

(*) De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março (lista europeia de resíduos). 

(**) Anexar cópia dos certificados de receção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados 

 

Responsável pelo preenchimento 

Assinatura: Data: 
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ANEXO 2 

Checklist de verificação do PGR 

Verificação Periodicidade Âmbito de aplicação 
Conformidade 

(1) 
Recorrência 

(2) 

Adoção de procedimentos para minimizar 
produção de resíduos (taras retornáveis e 
reutilização de materiais) 

Mensal Globalidade da obra   

Existência de recipientes para a recolha de 
resíduos 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características e estado de conservação 
dos recipientes 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características dos locais de 
armazenamento de resíduos 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correta deposição dos resíduos nos 
recipientes 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correto armazenamento dos resíduos que 
não são depositados em recipientes, assim 
como dos materiais para reutilização 

Quinzenal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Recolha de resíduos com a periodicidade 
suficiente (recipientes não estão 
sobrecarregados) 

Mensal 
Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Autorização das empresas/entidades que 
procedem à recolha e transporte de 
resíduos 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Autorização do operador de gestão de 
resíduos 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Correto preenchimento das guias de 
acompanhamento de resíduos 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Cumprimento do procedimento de 
verificação e amostragem nas recolhas de 
óleos usados 

Sempre que 
ocorrer 
recolha 

Documentação   

Preenchimento e atualização do registo de 
dados de RCD 

Mensal Documentação   

Sensibilização e informação aos 
trabalhadores sobre gestão de resíduos 
em obra 

Mensal Estaleiro    

(1) – Indicar se está conforme (✓), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA) 

– Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver. 
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ANEXO 8                 
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente Plano visa estabelecer as orientações para a implementação das ações de recuperação das 

zonas intervencionadas durante as obras de construção da Central Fotovoltaica de Pereiro, garantindo 

as condições ambientais adequadas, que contribuem para a minimização dos impactes negativos 

potencialmente introduzidos. 

Após a conclusão dos trabalhos de execução e montagem do sistema de produção fotovoltaica, incluído 

os aterros das valas necessárias à instalação de toda a cabelagem associada, dos sistemas de 

acondicionamento de energia elétrica, da instalação elétrica de média tensão (30 Kv), da 

Subestação/Centro de Controlo, dos caminhos e da vedação, haverá lugar a uma recuperação 

paisagística das áreas intervencionadas onde não existem infraestruturas definitivas à superfície do 

terreno. 

A recuperação dessas áreas tem como objetivo o restabelecimento da vegetação autóctone, que por 

sua vez promove a minimização do impacte na paisagem, e a minimizando da ação erosiva dos ventos 

e das chuvas. 

Através de opções simples, que se baseiam fundamentalmente na execução de ações que favorecem a 

regeneração natural, procura-se atingir os seguintes objetivos: 

 Valorizar a paisagem no seu significado mais global (portadora de uma estrutura ecológica 

e cultural), cuja qualidade ficou diminuída pela execução da obra, o que consequentemente 

contribui para a comodidade humana, tanto dos visitantes, como dos residentes na 

proximidade do Projeto; e 

 Proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, contra a erosão hídrica e 

eólica. 

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de 

regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de hidrosementeiras.  

Na presente situação da Central Fotovoltaica de Pereiro, uma vez que se está numa área que não é 

sensível, nem do ponto de vista ecológico, nem do ponto de vista paisagístico, propõe-se que a 

recuperação das zonas intervencionadas seja efetuada apenas à custa do seu recobrimento com terra 

vegetal nos moldes que se definem nos pontos seguintes.  
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Ao fim de dois anos, caso a vegetação regenere deficientemente, então será efetuada uma 

reavaliação das condições naturais do terreno e propostas medidas de recuperação complementares, 

se se justificar. 

O âmbito do presente Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) incide durante a fase 

de construção do Projeto, sendo que a avaliação e acompanhamento da recuperação da vegetação irá 

desenvolver-se durante os dois primeiros anos da fase de exploração, podendo vir a prolongar-se caso 

venham a ser implementadas medidas corretivas adicionais ao fim dos dois anos. 

2 ÁREAS A RECUPERAR 

No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas: 

 Local de estaleiro; 

 Locais de depósito de materiais diversos e inertes; 

 Zonas adjacentes aos novos acessos; 

 Envolvente da Subestação/Centro de Controlo e Plataformas dos Postos de 

Transformação/Centros Inversores, e; 

 Valas de cabos. 

3 INTERVENÇÕES A EXECUTAR 

3.1 AÇÕES A EXECUTAR NO INÍCIO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

De forma a assegurar as condições necessárias a uma correta recuperação das áreas intervencionadas, 

o Empreiteiro terá que assegurar desde o início da obra e ao longo do desenvolvimento da mesma a 

concretização de algumas medidas relacionadas com as ações de desmatação e decapagem e 

armazenamento de terra vegetal, conforme se descreve nos pontos seguintes. 

3.1.1 Ações de Desmatação e Decapagem 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de desmatação e 

decapagem necessárias à execução do Projeto, podendo os mesmos ser aproveitados na fertilização 

dos solos. Excetua-se o material lenhoso, o qual deverá ser devidamente valorizado. 
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As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente limpas de detritos e da 

vegetação lenhosa (árvores e arbustos), conservando, todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea a 

remover com a decapagem. A limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e transporte 

dos materiais provenientes desta operação para uma área pré-definida pela equipa de fiscalização 

ambiental. 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas intervencionadas no âmbito do Projeto, ainda que possam ser 

utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

A decapagem das áreas de terreno a escavar ou a aterrar, que permite a obtenção da terra vegetal 

necessária às ações de recuperação das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes 

dos trabalhos de movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica 

e de textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do terreno, 

compreendendo apenas a remoção de terra vegetal.  

3.1.2 Armazenagem de Terra Vegetal 

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 

dois metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 

vegetal, em zonas planas e bem drenadas, respeitando a Planta de Condicionamentos, para posterior 

utilização nas ações de recuperação. 

A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os 

veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. 

3.2 AÇÕES DE RECUPERAÇÃO A EXECUTAR APÓS CONCLUÍDOS OS TRABALHOS 

DE CONSTRUÇÃO 

No final da obra destacam-se as seguintes ações de recuperação: 

 Limpeza das Frentes de Obra: após conclusão dos trabalhos de construção civil e montagem 

do equipamento, o empreiteiro deverá proceder à limpeza de todas as frentes de obra. 

Esta compreenderá ações como o desmantelamento do estaleiro, remoção de eventuais 

resíduos, remoção de materiais de construção e equipamentos desnecessários às ações de 

recuperação ambiental das áreas intervencionadas. 
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 Modelação de Terreno: Todas as áreas a renaturalizar que foram sujeitas a intervenção 

durante a empreitada de construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os 

trabalhos de preparação do terreno.  

O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de Projeto utilizando-se para o efeito os 

inertes resultantes das escavações, procurando-se estabelecer superfícies em perfeita 

ligação com o terreno natural e de forma a evitar fenómenos erosivos e a potenciar a 

instalação da vegetação. 

 Estaleiro e Áreas de Apoio à Obra: as superfícies que forem ocupadas, quando não 

rochosas, caso se encontrem compactadas, deverão ser mobilizadas até 0,30 m de 

profundidade, por meio de lavoura ou escarificação seguida de gradagem. Deverão ser 

previamente removidos materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno 

natural, tais como tout-venant e/ou brita. 

 Taludes: nos taludes existentes ao longo dos caminhos, bem como em toda a área 

envolvente a estes que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser 

aplicada uma camada de terra vegetal, no mais curto espaço de tempo possível após as 

operações de terraplenagem. 

 Subestação/Centro de Controlo e Plataformas dos Postos de Transformação/Centros 

Inversores: concluídos os trabalhos de construção, montagem das estruturas e do 

equipamento, nas zonas envolventes, deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, 

de forma a assegurar o repovoamento natural destas áreas pela vegetação autóctone. 

 Valas de Cabos: após o aterro das valas abertas para a instalação dos cabos 

subterrâneos, com a terra proveniente da sua escavação, deverá ser colocada uma camada 

de terra vegetal para potenciar a recuperação do coberto vegetal autóctone de forma 

natural. 

 Zonas localizadas: nos locais onde foram executadas fundações, sejam da estrutura da 

subestação e posto de comando, sejam dos postos de transformação distribuídos pela área 

de implantação da Central, depois das áreas estarem totalmente limpas de resíduos de 

betão, deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a assegurar o 

repovoamento natural destas áreas pela vegetação autóctone.  

 Espalhamento de Terra Vegetal: só se deverá proceder ao espalhamento da terra vegetal 

depois da superfície do solo se encontrar devidamente preparada.  
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A superfície do terreno deve apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra 

vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa aderência à 

camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de erosão superficial.  

No caso de haver indícios de erosão deverá proceder-se a uma ligeira mobilização 

superficial do solo até cerca de 10 cm de profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas 

em pontos já erosionados.  

O revestimento deverá ter uma espessura aproximada de 0,15 m. O espalhamento deverá 

ser feito manualmente ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada. 

Nas zonas já recuperadas será interdita a circulação de veículos e pessoas, exceto para 

trabalhos de manutenção e conservação.  

3.3 FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

Os trabalhos de recuperação ambiental das áreas intervencionadas deverão avançar à medida que os 

trabalhos da Empreitada vão sendo concluídos, devendo, no entanto, evitar-se a colocação da terra 

vegetal de cobertura em dias com condições meteorológicas adversas, a fim de minimizar os efeitos dos 

agentes erosivos. 

4 ACOMPANHAMENTO DA REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO 

O acompanhamento da recuperação das zonas intervencionadas que foram sujeitas a requalificação 

ambiental no final da obra será efetuado por um período de 2 anos. Para a sua concretização serão 

efetuadas visitas ao local do Projeto, sendo a primeira no final da obra, e as outras nos primeiros dois 

anos da fase de exploração da Central Fotovoltaica.  

Serão apresentados 3 relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação 

O relatório correspondente ao final da fase de construção irá retratar a verificação geral do trabalho 

de requalificação efetuado pelo empreiteiro, e ainda incluir as bases que constituirão a situação de 

referência para a comparação com as situações futuras do estado de evolução da vegetação. Para o 

efeito, o técnico responsável pelo acompanhamento da recuperação das áreas intervencionadas que 

foram sujeitas a requalificação ambiental irá deslocar-se a todas as frentes de obra a fim de 

selecionar os locais que servirão de referência para a avaliação da recuperação posterior, e proceder 

aos registos necessários de modo a ficar detentor de uma situação de referência adequada ao fim em 

vista. 
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Na fase de exploração, o mesmo técnico irá deslocar-se ao local do Projeto duas vezes por ano, 

ajustando a calendarização à época mais favorável para execução de inventários florísticos, mas tendo 

também em consideração o tempo que decorreu desde a conclusão dos trabalhos de requalificação. 

Nesta fase serão entregues relatórios anuais, um ao fim de 1 ano, e o outro ao fim de 2 anos.  

Os relatórios incluirão os resultados de avaliação da vegetação que permitem percecionar se esta se 

encontra a evoluir de forma natural ou se pelo contrário será necessário intervir na área para facilitar 

a recolonização dos espaços intervencionados pelo Projeto, de acordo com a metodologia que se 

apresenta no capítulo seguinte, por comparação com os dados registados no final da fase de 

construção incluídos no primeiro relatório. Nesses relatórios será descrita a evolução da vegetação nas 

áreas afetadas e envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas razões, e 

propostas medidas de minimização e novas campanhas, caso se justifique. 

5 METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS 
INTERVENCIONADAS QUE FORAM SUJEITAS A REQUALIFICAÇÃO 
AMBIENTAL 

Com o objetivo de perceber se a vegetação das áreas diretamente afetadas pela construção da 

Central Fotovoltaica de Pereiro está a recuperar, deverão ser realizados 3 inventários fitossociológicos 

em áreas diretamente afetadas pelas obras (quadrados intervencionados) e 3 inventários em áreas 

controlo, contíguas a locais intervencionados. A recuperação da vegetação deverá ser estimada a 

partir de dados de composição florística e dos índices de abundância/dominância dos taxa 

inventariados no conjunto de quadrados fitossociológicos.  

Assim, deverão ser determinados e avaliados os seguintes parâmetros: 

 Composição florística; 

 Riqueza específica; 

 Cobertura total da vegetação; 

 Cobertura e riqueza dos diferentes tipos fisionómicos (ou fitótipos); 

 Altura máxima da vegetação; 

 Presença de espécies de flora invasora. 
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As amostragens deverão ser realizadas 2 vezes por ano, preferencialmente, uma durante a Primavera 

(entre abril e maio), época em que é possível identificar maior número de espécies, e outra durante o 

Verão (entre junho e julho), época em que é possível identificar a maioria das gramíneas e compostas, 

em anos alternados, de forma a cumprir-se 2 anos de amostragem (intervalados por um período de 1 

ano).  

Os inventários florísticos deverão ser realizados em quadrados de amostragem fixos com tamanho de 

2x2m.  

Em cada quadrado deverão ser registadas todas as espécies presentes, classificando-se cada uma 

delas quanto à sua abundância/dominância através da aplicação de um índice baseado no índice 

proposto por Braun-Blanquet (1979). Este índice de classificação encontra-se no Quadro 5.1 e é 

baseado na percentagem de cobertura que cada espécie possui relativamente à área total do 

quadrado, ou seja, é a superfície do quadrado que cada espécie ocupa expressa em percentagem. Os 

dados obtidos através desta classificação deverão ser tratados estatisticamente. 

Quadro 5.1 

Classificação da percentagem de cobertura e correspondência utilizada para a análise estatística 

Cobertura 
Índice de 

Classificação 
Mediana da 

cobertura 

75-100% 5 87,5 

50-75% 4 62,5 

25-50% 3 37,5 

10-25% 2 17,5 

1-10% 1 5 

Muitos indivíduos / fraca 
cobertura 

+ 0,5 

Poucos indivíduos / fraca 
cobertura 

r 0,1 

Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, deverá ser ainda efetuado o registo 

fotográfico do estado da vegetação em cada quadrado de amostragem. 

Para realização desta tarefa será necessário: máquina fotográfica, GPS, estacas, maço, escopro, fichas 

de campo adequadas, fita métrica e material para recolha de flora. 

Os dados recolhidos da avaliação da recuperação da vegetação poderão ser alvo de um tratamento 

estatístico meramente exploratório, mas também poderão ser utilizadas outras análises estatísticas 

multivariadas de ordenação e/ou classificação.  
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Deverão ser ainda empregues análises que permitam perceber que espécies contribuem para que 

determinados quadrados sejam muito semelhantes ou dissemelhantes entre si (ex. indval e SIMPER). 

Os dados obtidos em cada campanha devem ser explorados e confrontados com os resultados obtidos 

nas campanhas anteriores. 

Através do delineamento experimental anteriormente exposto será possível avaliar se a vegetação se 

encontra a evoluir adequadamente de forma natural ou se pelo contrário será necessário intervir na 

área para facilitar a recolonização dos espaços intervencionados para implementação do Projeto. 

Eventuais medidas complementares a adotar estarão dependentes dos resultados obtidos ao longo dos 

dois anos de acompanhamento. Caso ao fim de dois anos se verificar a não recuperação ou a 

recuperação deficiente da vegetação e/ou a existência de zonas erosionadas, deverão ser propostas 

medidas corretoras, que poderão passar por exemplo pela aplicação de hidrosementeiras.  

Eventuais medidas que venham a ser propostas deverão ser previamente aprovadas pela CCDR-

Alentejo, e deverão ser, igualmente, alvo de campanha de verificação de recuperação durante um ano, 

após a sua concretização. 

 

 

Carcavelos, 12 de janeiro de 2018 

Margarida Fonseca     Nuno Ferreira Matos 


