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SÍTIO
COSTA SUDOESTE
CÓDIGO

PTCON0012
DATA E DIPLOMA DE CLASSIFICAÇÃO

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto
ÁREA

118 267 ha (Área Terrestre = 99 457 ha + Área Marinha = 18 810 ha)
CÓDIGOS NUT

PT141 - Alentejo Litoral - 60%
PT15 - Algarve - 24%
Área marinha (não coberta por regiões NUT) – 16%
CONCELHOS ENVOLVIDOS
ÁREA (ha)

% DO CONCELHO
CLASSIFICADO

% DO SÍTIO NO
CONCELHO

Aljezur

15903,18

49 %

13 %

Lagos

2767,88

13 %

2%

Odemira

56891,65

33 %

48 %

Santiago do Cacém

3183,71

3%

3%

Sines

5095,66

25 %

4%

Vila do Bispo

16388,25

92 %

14 %

CONCELHO

REGIÃO BIOGEOGRÁFICA

Mediterrânica

RELAÇÕES COM OUTRAS ÁREAS CLASSIFICADAS DE ÂMBITO NACIONAL

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (65%) Diploma de
classificação: D.R. Nº 26/95 de 21 de Setembro

RELAÇÕES COM ÁREAS CLASSIFICADAS DE ÂMBITO INTERNACIONAL

Reserva Biogenética (Conselho da Europa): Ponta de Sagres (1,7%)
Zona de Protecção Especial Costa Sudoeste (63%) Diploma de classificação:
Decreto-Lei n.º 384B/99 de 23 de Setembro

CARACTERIZAÇÃO

Área litoral de extraordinária qualidade paisagística e ecológica, com grande
importância em termos de conservação. Litologicamente, esta região inclui um

território silicioso, constituído por rochas sedimentares e metamórficas, das quais
predominam os litossolos de xistos e grauvaques dispostos em bancadas
alternantes e um território de arenitos dunares de génese particular muito raros
em Portugal, aos quais está associado um elenco florístico de singular
importância.
No Sítio Costa Sudoeste a ocupação agrícola é muito diversificada, incluindo
sistemas e culturas tradicionais associadas à agro-pecuária, culturas de sequeiro,
pomares e hortejos tradicionais. A área do Aproveitamento Hidro-Agrícola do
Mira, que ocupa cerca de 12.000 ha no Sítio, constitui uma excepção, já que a
disponibilidade de água tem permitido a reconversão e a intensificação dos
sistemas produtivos. Aqui a produção de gado bovino assume um papel muito
importante, tendo-se igualmente verificado nos últimos anos o aumento da área
ocupada por horto-fruticultura e floricultura que corresponde actualmente a
cerca de 1.800 ha.
O Sítio Costa Sudoeste apresenta uma grande diversidade de habitats costeiros,
incluindo sapais, falésias, sistemas dunares e sistemas lagunares. São de salientar,
pela sua singularidade, as falésias litorais e áreas adjacentes, expostas a ventos
marinhos carregados de salsugem, onde ocorrem comunidades endémicas
apenas deste Sítio, tais como as de matos baixos, de carácter prioritário, com
co-dominância de Cistus palhinhae (5140*) ou as arbustivas em forma de
almofada, caracterizadas pelo domínio de Astragalus tragacantha (5410).
Destacam-se igualmente os matos sobre areias consolidadas, com diversos
habitats prioritários, caso das comunidades de tojais, tojais-urzais e tojais-estevais,
com dominância de Ulex australis subsp. welwitschianus (2150*), os matagais de
zimbro (Juniperus turbinata subsp. turbinata e Juniperus navicularis) (2250*), e os
pinhais de Pinus pinaster subsp. atlantica, de P. pinea ou mistos, adultos, com
origem em arborizações ou regeneração natural, com vegetação de
subcoberto sucessionalmente evoluída, não sujeita a mobilizações ou roça
recente (2270*). Referência também para os matos de areias dunares, litorais ou
interiores, dominados pelo género Stauracanthus e outros arbustos espinhosos
(2260), onde são observáveis inúmeros endemismos florísticos portugueses e
ibéricos.
Importantes são ainda os charcos temporários mediterrânicos (3170*) e as
charnecas húmidas atlânticas meridionais (4020*), dois habitats prioritários que
evidenciam as características mistas atlânticas e mediterrânicas do Sítio, e os
matos de vegetação halonitrófila onde se albergam plantas espinhosas e
terófitos nitrófilos de territórios quentes e secos a áridos (1430).
Aqui se congrega um notável património florístico, de extrema importância
científica a nível mundial, constituindo-se como uma das áreas europeias de
maior biodiversidade florística, com especial profusão de endemismos nacionais
(e.g. Avenula hackelii, Biscutella vicentina, Centaurea fraylensis, Chaenorrhinum
serpyllifolium subsp. lusitanicum, Cistus palhinhae, Diplotaxis vicentina, Herniaria
algarvica, Herniaria maritima, Hyacinthoides vicentina, Linaria algarviana, L.
ficalhoana, Myosotis lusitanica, M. retusifolia, Ononis hackelii, Plantago
almogravensis, Pseudarrhenatherum pallens, Silene rothmaleri, Thymus
camphoratus, Verbascum litigiosum), muitos deles ocorrendo somente neste Sítio.
Os sistemas costeiros apresentam ambientes de substratos móvel e rochoso
muito diversificados e estruturados. Neste contexto, importa sublinhar a
ocorrência de recifes (1170) e de grutas marinhas submersas ou semi- submersas
(8330). Uma ocorrência especialmente emblemática corresponde à adaptação
ecológica da população de lontra (Lutra lutra) que ao longo da Costa Sudoeste

utiliza ambientes marinhos, sendo a única em Portugal (e uma das poucas na
Europa) com estes hábitos.
Este Sítio é igualmente importante para a ictiofauna de água doce,
nomeadamente para a boga-portuguesa (Chondrostoma lusitanicum) entidade a partir da qual foi descrita uma nova espécie, a boga-do-Sudoeste
(C. almacai) - sendo este o único Sítio onde estão representadas as duas
espécies (C. lusitanicum a Norte e C. almacai a Sul, a qual ocorre apenas nas
bacias dos rios Mira e Arade). É ainda importante para a savelha (Alosa fallax),
única espécie migradora do Anexo II da Directiva Habitats ocorrente nesta área.
Para além de populações relevantes de rato de Cabrera (Microtus cabrerae), o
património faunístico deste Sítio inclui também abrigos importantes para os
quirópteros que albergam colónias de criação de morcego-de-ferraduramourisco (Rhinolophus mehelyi), morcego-rato-grande (Myotis myotis) e
morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), e de hibernação de morcegode-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros). Verifica-se a presença
significativa das duas espécies de cágados, o cágado-de-carapaça-estriada
(Emys orbicularis) e o cágado-mediterrânico (Mauremis leprosa). De salientar a
ocorrência na Serra do Cercal de uma população reliquial de lagarto-de-água
(Lacerta schreiberi), confinada a três locais completamente isolados e com
efectivos muito reduzidos.
Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005
1110

Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda

1130

Estuários

1140

Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa

1150*

Lagunas costeiras

1170

Recifes

1210

Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré

1240

Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas

1310

Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas

1320

Prados de Spartina (Spartinion maritimae)

1410

Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi)

1420

Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)

1510*

Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia)

2110

Dunas móveis embrionárias

2120

Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria («dunas brancas»)

2130*

Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas»)

2150*

Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea)

2190

Depressões húmidas intradunares

2230

Dunas com prados da Malcolmietalia

2250*

Dunas litorais com Juniperus spp.

2260

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia

2270*

Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster

2330

Dunas interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis

3110

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia
uniflorae)

3120

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do oeste
mediterrânico com Isoëtes spp.

3140

Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp.

3170*

Charcos temporários mediterrânicos

3260

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e
da Callitricho-Batrachion

3290

Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion

4020*

Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Charnecas secas europeias

5140*

Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítima

5210

Matagais arborescentes de Juniperus spp.

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

5410

Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia (Astragalo-Plantaginetum
subulatae)

6210

Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia)
(* importantes habitats de orquídeas)

6220*

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

6310

Montados de Quercus spp. de folha perene

6410

Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion

6430

Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino

8210

Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica

8220

Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica

8310

Grutas não exploradas pelo turismo

8330

Grutas marinhas submersas ou semi-submersas

91E0*

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

9240

Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis

92A0

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba

9330

Florestas de Quercus suber

A negrito: habitats prioritários

Espécies da Flora constantes do anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02
CÓDIGO ESPÉCIE

ESPÉCIE

ANEXOS

1614

Apium repens

II, IV

1644

Armeria rouyana

II, IV

1886

Avenula hackelii

II, IV

1505

Biscutella vicentina

II, IV

1785

Centaurea fraylensis

II, IV

1721

Chaenorrhinum serpyllifolium ssp. lusitanicum

II, IV

1592

Cistus palhinhae

II, IV

1497

Diplotaxis vicentina

II, IV

1573

Euphorbia transtagana

II, IV

1448

Herniaria algarvica

II, IV

1462

Herniaria maritima

II, IV

1851

Hyacinthoides vicentina

II, IV

1487

Jonopsidium acaule

II, IV

1639

Limonium lanceolatum

II, IV

1726

Linaria algarviana

II, IV

1719

Linaria ficalhoana

II, IV

1669

Myosotis lusitanica

II, IV

1673

Myosotis retusifolia

II, IV

1863

Narcissus calcicola

II, IV

1549

Ononis hackelii

II, IV

1743

Plantago almogravensis

II, IV

1878

Pseudarrhenatherum pallens

II, IV

1434

Salix salvifolia ssp. australis

II, IV

1452

Silene rothmaleri

II, IV

1695

Thymus camphoratus

II, IV

1681

Thymus carnosus

II, IV

1731

Verbascum litigiosum

II, IV

A negrito: espécies prioritárias

Espécies da Fauna constantes do anexo B-II do Dec. Lei n.º49/2005 de 24/02
CÓDIGO ESPÉCIE

ESPÉCIE

ANEXOS

1065

Euphydryas aurinia

II

1103

Alosa falax

II

1128

Chondrostoma lusitanicum1

II

1220

Emys orbicularis

II, IV

1221

Mauremys leprosa

II, IV

1259

Lacerta schreiberi

II, IV

1355

Lutra lutra

II, IV

1338

Microtus cabrerae

II, IV

1310

Miniopterus schreibersi

II, IV

1307

Myotis blythii

II, IV

1324

Myotis myotis

II, IV

1304

Rhinolophus ferrumequinum

II, IV

1303

Rhinolophus hipposideros

II, IV

1302

Rhinolophus mehelyi

II, IV

A negrito: espécies prioritárias

1

A partir da entidade anteriormente considerada como C. lusitanicum, foi descrita uma nova
espécie: C. almacai, sendo este o único Sítio onde estão representadas as duas espécies.

Outras Espécies dos Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02
ESPÉCIE
FLORA

FAUNA

ANEXO

Arnica montana

V

Bellevalia hackelii

IV

Malcolmia lacera ssp. gracillima

V

Narcissus bulbocodium

V

Ruscus aculeatus

V

Scilla odorata

IV

Scrophularia sublyrata

V

Spiranthes aestivalis

IV

Thymus capitellatus

IV

Alytes cisternasii

IV

Alytes obstetricans

IV

Bufo calamita

IV

Discoglossus galganoi

IV

Hyla arborea

IV

Hyla meridionalis

IV

Pelobates cultripes

IV

Triturus marmoratus

IV

Chalcides bedriagai

IV

Coluber hippocrepis

IV

Eptesicus serotinus

IV

Felis silvestris

IV

Mustela putorius

V

Myotis daubentonii

IV

Myotis nattereri

IV

Pipistrellus pipistrellus

IV

Plecotus austriacus

IV

Tadarida teniotis

IV

PRINCIPAIS USOS E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO COM RESPECTIVAS PERCENTAGENS

Tipo de uso do solo

Área (ha)

Percentagem (%)

Áreas agro/ silvo/ pastoris

13721,276

11,60

Áreas agrícolas arvenses

34570,766

29,23

Áreas agrícolas arbóreo-arbustivas

8539,786

7,22

Matos e Pastagens naturais

18936,656

16,01

Floresta

20451,434

17,29

Zonas húmidas

809,313

0,68

Outros (áreas urbanas e industriais,
áreas sem coberto vegetal)

3313,524

2,80

Mar

3469,563

2,93

Não classificado

13680,506

11,57

Sem cartografia

773,758

0,65

Fonte – COS 90

CARACTERIZAÇÃO

AGRO-FLORESTAL (INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO

DA ELABORAÇÃO DO PLANO SECTORIAL)

MADRP

NO ÂMBITO

Área do Sítio: 118.267 ha (30% Agrícola, 52% Florestal e 16% Marinha);
Uso Agrícola - SAU: 35 502 ha:
Culturas Principais (% da SAU)
Past.Permanentes: 32%;
Forragens/Prados temp.: 8%.

OTE Principais (% da SAU)
Pecuárias: 67%
Herbívoros não especializados: 44%
Espec.Bovinos Carne: 10%;
Espec. Ovinos/Caprinos: 8%;
Cereais: 20%; Pousio: 35%;
Arvenses : 26%
Batata+Hortic.Ext+Intens.Floricult Espec.Hortofruticultura: 2% (área) e 19% (MB);
ura: 3%; Culturas Industriais: 2%
Nº explorações agrícolas: 1 328;
SAU por exploração: 35.4 ha
SAU menos produtiva: 63%; SAU irrigável: 24%;

Uso Florestal - 61 163 ha:
Tipo
Matos
Espécies
Regime de Caça Especial

% área do
Sítio
28%
24%
23%

Composição

10% Sobreiro; 9% Eucalipto e 4% Pinheiro Bravo

Dinâmicas Socio-económicas
•
•

Dinâmicas Territoriais: 92% da área do Sítio Rural Frágil:
Propensão para o Abandono - % da SAU do Sítio:
- com Rend.Trabalho < 60% da média da região-19%
- com elevado risco de abandono após desligamento total das ajudas - 19%

Sistemas dominantes:
Área florestal ocupando cerca de metade da área do Sítio, com distribuição equivalente
entre matos e povoamentos.
Esta área apresenta dois sistemas culturais bastante distintos, um ligado às áreas de
sequeiro e outro associado às áreas de regadio.
Nas áreas de sequeiro, o sistema produtivo é do tipo extensivo, conciliando a produção de
cereal com a criação de gado. Nas zonas onde os declives são mais acentuados, no sobcoberto do montado de sobro pouco denso, existe maioritariamente a pastagem natural. No
zona Algarvia aparecem ainda algumas áreas ocupadas com figueiras ou alfarrobeiras, com
pequena densidade e rendimento.
Na zona de regadio, a horticultura - de ar livre e de estufa - tem conhecido um forte
incremento ao longo dos últimos anos, concentrando-se na área do Aproveitamento
Hidroagrícola do Mira e representando cerca de 20% da Margem Bruta Agrícola da ZPE. As
culturas arvenses e as pastagens melhoradas também assumem alguma importância, sendo
principalmente destinadas à produção de gado bovino para carne em regime semi-intensivo,
mas também à produção bovina para leite que apresenta algum crescimento na região.
No concelho de Odemira ainda se pratica sistemas culturais tradicionais de orizicultura e na
região entre o Rio Mira e Odeceixe as culturas do amendoim e da batata doce, de
produtividade reduzida com alguma tendência para o desaparecimento.
Programas / Projectos Específicos
3.1. Medidas de Apoio
No quadro das medidas agro-ambientais existe, desde 2005, um Plano Zonal que disponibiliza
apoios específicos à manutenção de sistemas agro-florestais importantes para a preservação
da avifauna.
3.2. Áreas de regadio e emparcelamento
O Aproveitamento Hidroagrícola do Mira sobrepõe-se na quase totalidade ao Sítio da Costa
Sudoeste. Estão referenciados 151,89 ha de pequenos regadios particulares.
Encontra-se em execução o projecto de emparcelamento de Odeceixe / S. Teotónio
3.3. Produtos de qualidade
O Sítio está inserido na área geográfica de produção, abate, desmancha e acondicionamento
de “Carne de Bovino Mertolenga”(DOP), “Alentejana”(DOP) e da “Charneca” (DO), bem como
de produção de “Porco Alentejano”(DO) e “Borrego do Baixo Alentejo”(IGP).

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Indicador

Sítio

Total Rede
Portugal
natura
Continental

Unidade

Período

População residente HM

16588

329376

10356117

indivíduos

2001

População Presente HM

15793

313188

10148259

indivíduos

2001

Densidade populacional

14,03

17,08

113,20

hab/km2

2001

Taxa de actividade

38,78

38.14

48.20

%

2001

Índice de Poder de Compra

0,90

48.68

96.55

%

2002

Percentagem de população agrícola

15,11

15.93

11.38

%

1999

28,38

32.88

34.15

%

1999

71,62

67.12

65.85

%

1999

0,14

2.10

2.20

%

2001

36,78

27,59

35,29

%

1990

23,71

31,27

36,91

%

1990

Taxa de produtores agrícolas singulares com
idade entre 25 e 55 anos
Taxa de produtores agrícolas singulares com
idade superior a 55 anos
Percentagem de área agrícola
beneficiada pelas medidas agroambientais
Percentagem de ocupação da área
agrícola
Percentagem de ocupação do coberto
florestal
Fonte – COS 90, INE e MADRP

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E OUTRA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina - (Decreto Regulamentar n.º 33/95 de 11 de Dezembro) alterado
pelo Decreto Regulamentar n.º 9/99 de 15 de Junho
Plano Nacional da Água - DL nº 112/2002 de 17 de Abril
Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve - (Decreto Regulamentar n.º
12/02 de 9 de Março)
Plano de Bacia Hidrográfica do Mira - (Decreto Regulamentar nº 5/2002. DR
33, Série I - B, de 08/02/2002)
Plano de Bacia Hidrográfica do Sado - Decreto Regulamentar nº 6/2002 de
12 de Dezembro
Rectificação do Plano de Bacia Hidrográfica do Sado - Declaração de
rectificação nº 15-N/2002. DR 75, Série I - B, de 30/03/2002
Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines-Burgau - Resolução do
Conselho de Ministros n.º 152/98. DR 300/98 SÉRIE I-B de 1998-12-30
Plano Regional de Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (PROTALI)
- DR nº 26/93 de 27 de Agosto; Portaria nº 761/93 de 27 de Agosto
(Documento associado ao PROTALI); DL nº 316/89 de 22 de Setembro
(Documento associado ao PROTALI)
Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) - DR nº
11/91 de 21 de Março
PDM de Aljezur – ratificação - Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/95,
de 21 de Novembro

PDM de Lagos – ratificação - Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/95,
de 03 de Abril
PDM de Odemira – ratificação - Resolução do Conselho de Ministros n.º
114/2000, de 25 de Agosto
PDM de Santiago do Cacém – ratificação - Resolução do Conselho de
Ministros n.º 62/93, de 03 de Novembro
PDM de Sines – ratificação - Portaria n.º 623/90, de 04 de Agosto
PDM de Vila do Bispo – ratificação - Resolução do Conselho de Ministros n.º
149/95, de 24 de Novembro
Plano de Desenvolvimento Rural/RURIS (áreas de incidência das diferentes
medidas):
-

Regras gerais de aplicação do RURIS - DL nº 64/2004 de 22 de Março

-

Alteração do RURIS e dos regulamentos das intervenções

-

Regulamento da intervenção "Medidas Agro-ambientais" - Portaria nº
360/2004 de 7 de Abril

-

Regulamento da intervenção "Florestação de Terras Agrícolas" - Portaria
nº 680/2004 de 19 de Junho

-

Regulamento da intervenção "Indemnizações Compensatórias" - Portaria
nº 193/2003 de 22 de Fevereiro

Caça - zonas de caça sujeitas a diferentes regimes cinegéticos
Regadio (Perímetros de Rega) - DL nº 86/2002 de 6 de Abril; DR nº 2/93 de 3
de Fevereiro; DR nº 84/82 de 4 de Novembro
Perímetros florestais e matas nacionais (regime florestal total e parcial)
Cadastro de Concessões Mineiras 2001 - DL nº 90/90 de 16 de Março (Lei
Base - Regime Geral); DL nº 87/90 de 16 de Março (Relativo a recursos
geotérmicos); DL nº 88/90 de 16 de Março (Relativo a depósitos minerais); DL
nº 270/2001 de 6 de Outubro (Relativo a massas minerais - pedreiras)

FACTORES DE AMEAÇA

São dois os principais factores de ameaça no sítio Costa Sudoeste:
- Perturbação e degradação dos sistemas litorais, designadamente as
dunas, os matos litorais e as falésias, causada por pisoteio excessivo e uso
desregrado de veículos todo-o-terreno, por vezes com vandalismo
associado; estas pressões sobre os sistemas litorais decorrem do
desordenamento dos acessos ao litoral e têm tendência para aumentar,
dada a procura continuada de pesqueiros, praias e percursos na
natureza;
- Empobrecimento do mosaico agrícola e desaparecimento dos sistemas
agrícolas extensivos associada à crescente intensificação agrícola, em
particular na área do Aproveitamento Hidro-Agrícola do Mira; as
ameaças específicas nesta área são o desaparecimento da rotação
tradicional, degradação e destruição de lagoas temporárias e
instalação de culturas de regadio;

Outros factores de ameaça prendem-se com a ausência de
regulamentação da pesca e da apanha de marisco e de isco vivo, a
mortalidade de espécies da fauna associada a estruturas lineares (infraestruturas rodoviárias, linhas de transporte de energia) e parques eólicos,
pressão turística e urbanística; exploração ilegal de areias; colheita de
espécies vegetais ameaçadas e fogos florestais.
ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

As orientações de gestão para este Sítio são dirigidas fundamentalmente para
a manutenção da elevada diversidade e das características naturais que o
tornam singular e que permitem albergar os valores aqui existentes. Neste
contexto impõe-se um vasto leque de medidas de gestão que visa:
- Assegurar a conservação das galerias ripícolas, das lagoas temporárias e
urzais húmidos, dos ecossistemas marinhos e litorais, como as lagoas
costeiras, charnecas costeiras, zimbrais, dunas (móveis e consolidadas) e
falésias (topo e encostas);
- Assegurar a conservação do património florístico, concedendo especial
atenção ao Planalto Vicentino e à região de Aivados;
- Contemplar a preservação do mosaico de habitats existente, mantendo
manchas florestais de montado de sobro e azinho e a vegetação dos
barrancos (vales encaixados com densa cobertura vegetal), utilizados
como refúgio e locais de reprodução de diversas espécies, em paralelo
com a manutenção de sistemas agrícolas extensivos com rotações
tradicionais.
Consequentemente, deverão ser viabilizados e disponibilizados mecanismos
que promovam a sustentabilidade da produção agro-florestal e pescas.
Dever-se-á orientar o desenvolvimento turístico em moldes sustentáveis,
considerando a capacidade de carga e a sensibilidade ecológica da
região.
Na área do Aproveitamento Hidro-Agrícola do Mira, as medidas a
implementar serão as estabelecidas no Programa Sectorial em curso.

Agricultura e Pastorícia
-

Adoptar práticas de pastoreio específicas
3120; 3170*; 4020*; 5210; 5330; 6210; 6310; 6410; 6430; 9240; Microtus
cabrerae
2230 (condicionar o pastoreio nos montados sobre areias)
Euphorbia transtagana; Jonopsidium acaule (pastoreio de percurso)
Hyacinthoides vicentina (manter o uso ganadeiro, sem
intensificação pecuária nem a utilização de espécies forrajeiras de
prolongada persistência, como por exemplo ervilhaca, festucas, etc;
estas pastagens devem associar-se a bovinos e em menor grau a
ovinos; promover a conversão de parcelas actualmente afectas à
exploração agrícola)
Linaria algarviana (manter o uso ganadeiro, sem intensificação
pecuária nem a utilização de espécies forrajeiras de prolongada

persistência, como por exemplo ervilhaca, festucas, etc; estas
pastagens devem associar-se a bovinos e em menor grau a ovinos)
Ononis hackelii (as pastagens deverão ser afectadas a gado ovino)
Plantago almogravensis (gado bovino e em regime extensivo)
Emys orbicularis; Mauremys leprosa (salvaguardar do pastoreio os
locais mais sensíveis)
Euphydryas aurinia
bovinos)
-

(baixo encabeçamento, preferencialmente

Manter práticas de pastoreio extensivo
3290; 6210; 6220*; 6310; 6410; 6420; Miniopterus schreibersi; Myotis
blythii; Myotis myotis; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus
hipposideros; Rhinolophus mehelyi
1310 (apenas nas zonas de sapal alto)

-

Salvaguardar de pastoreio
2130*; 2190; 2230; 2260; 91E0*; 9330;

-

Assegurar mosaico de habitats
Euphydryas aurinia (áreas mais abertas, de prados e pastagens,
alternadas com zonas não cortadas/abandonadas recentemente)
Microtus cabrerae (intercalar vegetação alta e rasteira, com
arbustos espinhosos; zonas de pastoreio e áreas agrícolas extensivos,
em associação com diferentes classes sucessionais de floresta, com
abundante estrato herbáceo)
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
(bosquetes, sebes e matos, intercalados com zonas mais abertas de
pastagens e zonas agrícolas)

-

Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos
Euphydryas aurinia; Microtus cabrerae; Miniopterus schreibersi; Myotis
blythii; Myotis myotis; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus
hipposideros; Rhinolophus mehelyi (em áreas mais abertas, com o
objectivo de criar locais de refúgio e reprodução)
Lutra lutra (promover a manutenção/criação de sebes e bordaduras
de vegetação natural na periferia das zonas húmidas)

-

Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos
Microtus cabrerae

-

Condicionar a intensificação agrícola
Avenula hackelii; Euphydryas aurinia; Microtus cabrerae; Miniopterus
schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Ononis hackelii; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi

-

Condicionar expansão do uso agrícola
4020*; 5210; 5330; 6420; 9330; Armeria
almogravensis; Verbascum litigiosum

rouyana;

Plantago

2230 (interditar culturas agrícolas em montados psamófilos de
sobreiro)
6410 (condicionar cultivo de arroz na área ocupada pelo habitat)
-

Condicionar uso de agro-químicos /adoptar técnicas alternativas
6410; Euphydryas aurinia; Lacerta schreiberi; Miniopterus schreibersi;
Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus
hipposideros; Rhinolophus mehelyi
Hyacinthoides vicentina (evitar utilização de herbicidas nas
pastagens; por precaução, devem ser mantidos os níveis
estritamente indispensáveis considerando o efeito cumulativo de
estrumes devido à permanência do gado)
Linaria algarviana (evitar herbicidas nas pastagens, ou mantidos os
níveis estritamente indispensáveis, considerando o efeito cumulativo
dos estrumes devido à permanência do gado)

-

Condicionar uso de agro-químicos /adoptar técnicas alternativas em
áreas contíguas ao habitat
1150*; 1410; 3110; 3120; 3170*; 3260; 3290; 6410; Alosa fallax;
Chondrostoma lusitanicum; Emys orbicularis; Lacerta schreiberi; Lutra
lutra; Mauremys leprosa; Plantago almogravensis

-

Condicionar mobilização do solo
2270*; 3120; 3170*; 5330; 6220*; Plantago almogravensis
2150*; 2330 (recorrer a mobilizações superficiais do solo (ex.
gradagem) nas actividades agro-silvícolas)
Armeria rouyana (limpezas florestais preferencialmente efectuadas
com corta-matos ou eventualmente por gradagens superficiais)
Centaurea fraylensis (admissível a utilização de grade de discos em
detrimento de charruas ou ripagens profundas)
Hyacinthoides vicentina (manutenção através de gradagens das
pastagens de escala da parcela agrícola, sobre solos arenosos;
evitar a utilização de arados de lâminas profundas)
Linaria algarviana (manter, através de gradagens, as pastagens
sobre solos arenosos, mas evitar a utilização de arados de lâminas
profundas)
Ononis hackelii (preparar o solo com periodicidade superior a 5
anos, sem recurso a charrua)

-

Condicionar queimadas
4020*
Euphydryas aurinia (particularmente nas fases de ovo e crisálida)
Microtus cabrerae (não efectuar queimadas nas zonas mais
sensíveis)

-

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas
4020*

Hyacinthoides vicentina (à escala da parcela, evitar o uso agrícola
dirigido para a produção de hortícolas, forrajeiras, pequenos frutos,
hidroponia, etc.)
Linaria algarviana (evitar o uso agrícola dirigido para a produção
hortofrutícola, forragens, pequenos frutos, hidroponia, etc)
-

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas em áreas
contíguas ao habitat
1150*; 3260; 3290

Silvicultura
-

Adoptar práticas silvícolas específicas
2150*; 2250*; 2270*; 6310; 91E0*; 9240; 92A0; 9330
5330 (condicionar operações de desmatação)
Armeria rouyana (práticas silvícolas sustentáveis: ciclos de limpeza
florestal de 3 a 5 anos, permanência de aceiros e clareiras,
desmatações selectivas e mobilizações superficiais, evitando
intervenções entre Novembro e Julho)
Centaurea fraylensis (periodicidade de desmatação superior a 5
anos; não é vantajoso o adensamento do povoamentos arbóreos)
Euphorbia transtagana (desmoitas efectuadas de forma selectiva e
com periodicidade ideal superior a 15 anos)
Linaria algarviana (as desmoitas devem ser produzidas com
regularidade superior a 5 anos)
Ononis hackelii (quando em montados a desmoita deverá ocorrer
com intervalos de 5 a 10 anos)
Pseudarrhenatherum pallens (impor selectividade em eventuais
desmatações a efectuar para limpeza de eucaliptais)
Thymus camphoratus (o intervalo de tempo entre desmoitas deverá
superar os 15 anos; desmatação selectiva, preservando as
leguminosas, ericáceas e folhosas em detrimento das cistáceas
arbustivas)

-

Condicionar a florestação
2250*; 4020*; 5210; 5330; 8220; 9330; Herniaria maritima
Armeria rouyana; Centaurea fraylensis (conter e reconverter o
eucaliptal)
Euphorbia transtagana (interditar florestação com eucaliptos em
compassos apertados)
Hyacinthoides vicentina (a florestação poderá ser uma actividade
vantajosa conciliável com a conservação da espécie se se tratar de
uma ocupação florestal de pinheiro bravo e estritamente associada
aos locais com maior drenagem)
Jonopsidium acaule (interditar florestação com eucalipto)

Linaria algarviana (sendo aceitável a ocupação florestal por
povoamentos abertos de espécies autóctones de folhosas e/ou
resinosas)
Ononis hackelii (impedir substituição do montado por eucaliptal)
Thymus carnosus; Verbascum litigiosum (condicionar o adensamento
de pinhais ou outros povoamentos florestais numa faixa de 100
metros atrás das dunas primárias)
Microtus cabrerae (condicionar a conversão do uso do solo para
florestação em áreas com colónias identificadas)
-

Proibir a florestação
Plantago almogravensis; Pseudarrhenatherum pallens

-

Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones
Euphydryas aurinia; Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis
myotis; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros;
Rhinolophus mehelyi (com um subcoberto diversificado)

-

Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo
2270*; 5210; Euphydryas aurinia; Microtus cabrerae; Miniopterus
schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus ferrumequinum;
Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
Avenula hackelii (na área de ocorrência da espécie, preservar os
matos costeiros, bem como os sistemas dunares móveis e
consolidados)
Centaurea fraylensis (tojais e urzais baixos)
Euphorbia transtagana (matos de carvalhiça e tojais)
Ononis hackelii (relvados e charnecas com clareiras)
Salix salvifolia ssp australis (adensamento dos povoamentos e
manutenção de elevados níveis de naturalidade sem intervenção
no subcoberto de povoamentos ripícolas)
Thymus camphoratus (principalmente matos xerofíticos e psamófilos,
urzais, tojais)
Plantago almogravensis (urzais baixos com clareiras)

-

Promover áreas de matagal mediterrânico
9330; Rhinolophus
Rhinolophus mehelyi

-

ferrumequinum;

Rhinolophus

hipposideros;

Promover a recuperação dos zimbrais
2250* (restaurar os zimbrais na sua área potencial de ocorrência,
onde tenha sido alterado ou extinto)
5210 (reconverter áreas florestais ou agrícolas com potencialidade
de recuperação dos zimbrais-carrascais)

-

Manter / melhorar ou promover manchas de montado aberto
Microtus cabrerae; Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis
myotis; Ononis hackelii; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus
hipposideros

-

Promover a regeneração natural
5210; 6310; 91E0*; 9240; 9330

-

Reduzir risco de incêndio
2150*; 2260; 2270*; 5210; 5330; 91E0*; 9240; 9330; Alosa fallax;
Chondrostoma lusitanicum; Emys orbicularis; Euphydryas aurinia;
Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae;
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Plantago
almogravensis;
Rhinolophus
ferrumequinum;
Rhinolophus
hipposideros; Rhinolophus mehelyi

Construção e Infra-estruturas
-

Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes
Herniaria algarvica
6410 (condicionar impermeabilização dos caminhos rurais)
Diplotaxis vicentina (minimizar o impacte dos arranjos /alargamento
dos caminhos, nomeadamente da praia do Carvalhal)
Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias)
Myosotis retusifolia; Lacerta schreiberi (adjacentes às linhas de água,
de forma a não aterrar/destruir as margens das linhas de água e a
vegetação aí existente)
Euphydryas aurinia (em área mais sensíveis, efectuar estes trabalhos
em função do ciclo de vida da espécie)

-

Condicionar a construção de infra-estruturas
1110; 1140; 1170; 1210; 2110; 2120; 2130*; 2230 (obras costeiras)
1210; 1240; 1310; 1410; 1420; 1430; 1510*; 2120; 2130*; 2150*; 2190;
2230; 2260; 2330; 3110; 4030; 5140*; 5330; 5410; 6220*; 8210; 8220;
9330; Herniaria algarvica (vários tipos de infra-estruturação)
Myosotis retusifolia (abertura e alargamento de vias de
comunicação ou outras infra-estruturas localizadas junto a linhas de
água)
Lacerta schreiberi (na construção de novas estradas ou
alargamento das existentes, evitar a proximidade às linhas de água)

-

Condicionar expansão urbano-turística
1130; 1140; 1150*; 1240; 1310; 1410; 1430; 1510*; 2150*; 2190; 2250*;
2260; 3110; 4030; 5140*; 5210; 5330; 5410; 8220; 8310; 9330; Armeria
rouyana; Avenula hackelii; Biscutella vicentina; Chaenorrhinum
serpyllifolium ssp. lusitanicum; Diplotaxis vicentina; Euphorbia
transtagana; Herniaria maritima; Linaria algarviana; Linaria
ficalhoana;
Myosotis
retusifolia;
Ononis
hackelii;
Thymus
camphoratus; Thymus carnosus; Verbascum litigiosum
Emys orbicularis; Lutra lutra; Mauremys leprosa (ordenar expansão
urbano-turística de forma a não afectar as áreas mais sensíveis)

-

Assegurar caudal ecológico

3260; Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Emys orbicularis; Lutra
lutra; Mauremys leprosa
-

Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis
3260; 3290; 91E0*; Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum

-

Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis
3260; 3290; 91E0*; Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Lacerta
schreiberi;

-

Melhorar transposição de barragens /açudes
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum (colocação de passagens
adequadas para peixes)

-

Condicionar transvases
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum

-

Reduzir mortalidade acidental
Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias;
implementar dispositivos dissuasores da passagem e entrada da
espécie nas pisciculturas)
Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus
mehelyi (evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame
farpado)

Outros usos e Actividades
-

Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Emys orbicularis; Lacerta
schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae;
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi; Salix
salvifolia ssp australis

-

Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água
3120; 3170*; 3260; 3290; 91E0*; 92A0; Alosa fallax; Chondrostoma
lusitanicum; Emys orbicularis; Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys
leprosa; Microtus cabrerae; Myosotis lusitanica; Myosotis retusifolia
Salix salvifolia ssp australis (a selecção da maquinaria e estratégias
para as limpezas de linhas de água deverá garantir a continuidade
e a complexidade dos povoamentos, evitando a redução a um
simples remate arbóreo das margens ribeirinhas; não imobilizar os
taludes de margem através de enrocamentos ou betonização)

-

Condicionar captação de água
2190; 3110; 3170*; 3260
Alosa fallax; Emys orbicularis; Lutra lutra; Mauremys leprosa (nas
zonas mais sensíveis e durante os meses de menor pluviosidade)
Chondrostoma lusitanicum (nas zonas mais sensíveis e durante os
meses de menor pluviosidade; dar particular atenção aos pegos,
tomando medidas para a sua permanência)

-

Condicionar drenagem
1150*; 2190; 3110; 3120; 3170*; 4020*; 6420; 91E0*
Hyacinthoides vicentina (condicionar drenagem dos terrenos
através de valas ou outros dispositivos; laquear valas existentes)
Plantago almogravensis (condicionar a drenagem através de valas
e drenos, permitindo condições de normal percolação da água e
estimulando o encharcamento dos terrenos na envolvente da área
de ocorrência)
Emys orbicularis; Mauremys leprosa (em zonas mais sensíveis)

-

Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água
1110; 1130; 1140; 1150*; 1170; 1310; 1320; 1410; 1420; 3110; 3120; 3140;
3170*; 3260; 3290; 6410; 8310; Emys orbicularis; Lacerta schreiberi;
Lutra lutra; Mauremys leprosa
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum (considerando como valores
de referência os limites previstos para as “águas de ciprinídeos”, de
acordo com o disposto no Dec.-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto)
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
(conservação das suas áreas de alimentação)

-

Regular uso de açudes e charcas
3120; 3170*
Emys orbicularis; Mauremys leprosa (salvaguardar os charcos
temporários do gado; evitar a mobilização dos charcos temporários
localizados em terrenos agrícolas)

-

Conservar / recuperar cordão dunar
2110; 2120; 2130*; 2150*; 2250*; Herniaria maritima; Jonopsidium
acaule; Linaria ficalhoana; Thymus carnosus

-

Interditar conversão de sapais
1410; 1420; 1430; 1510*

-

Regular dragagens e extracção de inertes
1110; 1130; 1140; 1150*; 1170; 1210; 1310; 1320; 1420; 2110; 2120;
2130*; 2150*; 2330; 3120; 3170*; 8210; 8220; 8310; 8330
Avenula hackelii; Biscutella vicentina; Verbascum
(condicionar /interditar exploração de areias)

litigiosum

Emys orbicularis; Mauremys leprosa (interditar a extracção de inertes
nas zonas coincidentes com áreas de reprodução)
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum (interditar extracção de
inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer época do
ano; nos restantes locais, condicionar durante a Primavera)
-

Interditar deposições de dragados ou outros aterros
2190
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum (em áreas mais sensíveis)

-

Ordenar acessibilidades (incluindo o parqueamento automóvel)
1130; 1150*; 1210; 1240; 1310; 1410; 1420; 1430; 1510*; 2110; 2120;
2130*; 2190; 2230; 2250*; 2260; 5140*; 5210; 5410; 9240; 9330; Cistus
palhinhae; Herniaria algarvica; Verbascum litigiosum
Herniaria maritima; Linaria ficalhoana; Thymus carnosus (no acesso a
praias, de modo a proteger o cordão dunar do pisoteio; sinalizar
devidamente)
Plantago almogravensis (evitar o pisoteio e condicionar abertura de
acessos que recaiam na restrita área de ocorrência da espécie)

-

Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos
(incluindo o parqueamento fora dos locais estabelecidos para o efeito)
1240; 2230; 2250*; 2260; 5210; Cistus palhinhae; Herniaria algarvica;
Linaria ficalhoana; Thymus carnosus; Verbascum litigiosum

-

Ordenar actividades de recreio e lazer
1110; 1140; 1170; 2110; 2120; 2130*; 2190; 2230; 2250*; 2260; Thymus
carnosus
Emys orbicularis; Mauremys leprosa (em áreas mais sensíveis,
associadas às zonas húmidas)

-

Ordenar prática de desporto da natureza
8310; 8330
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum (desportos associados aos
cursos de água)
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
(espeleologia)

-

Regular o tráfego de embarcações e o estabelecimento de zonas de
amarração
1110; 1130; 1140; 1150*; 1170; 8330

-

Condicionar pesca
1140
Alosa fallax (em zonas sensíveis e em determinadas épocas do ano;
quantitativos máximos e dimensões mínimas)

-

Condicionar a pesca ou apanha por artes ou métodos que revolvam o
fundo
1110; 1130; 1140; 1150*; 1170; 1310; 1320; 1420; Alosa fallax

-

Condicionar a expansão de viveiros de bivalves
1140

-

Manter / recuperar salinas
1310; 1420
1150* (exploração artesanal / extensiva do sal)

-

Reduzir mortalidade acidental

Lutra lutra (utilização de grelhas metálicas em artes de pesca, que
impossibilitam o acesso da lontra ao interior do engenho)
-

Condicionar ou interditar corte, colheita e captura de espécies
5210

-

Incrementar sustentabilidade económica de actividades com interesse
para a conservação
6220*; 6310; 9240; 9330
Narcissus calcicola (vide Criar alternativas à colheita de espécies,
promovendo o seu cultivo)

Orientações específicas
-

Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição interespecífica
3110

-

Criar alternativas à colheita de espécies, promovendo o seu cultivo
Narcissus calcicola (se se verificar procura comercial da espécie,
incentivar a passagem a cultivo, estabelecendo um selo de
certificação; envolver as populações locais)

-

Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes
Alosa fallax (recuperar as áreas de desova)

-

Definir zonas de protecção para a espécie / habitat
5210
Euphorbia transtagana; Plantago almogravensis (microreservas)

-

Efectuar desmatações selectivas
2330; 5330; 6220*; 6410; 6420
Armeria rouyana (estabelecer e manter zonas de menor densidade
(clareiras em aproximadamente 10% de cada parcela) e aceiros)
Pseudarrhenatherum pallens (abrir clareiras para redução da
concorrência de outras espécies)

-

Efectuar gestão por fogo controlado
4030; 5330; 6210; 6220*; 6420

-

Estabelecer programa de repovoamento / reintrodução
1110; Chondrostoma lusitanicum; Chaenorrhinum serpyllifolium ssp.
lusitanicum; Diplotaxis vicentina; Herniaria algarvica; Myosotis
retusifolia; Plantago almogravensis; Pseudarrhenatherum pallens;
Verbascum litigiosum

-

Condicionar o acesso
8310; 8330
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
(quando se justifique, colocar vedações que evitem a entrada de

visitantes mas permitam a passagem de morcegos. A entrada dos
visitantes é restringida apenas nas épocas do ano em que o abrigo
se encontra ocupado)
-

Consolidar galerias de minas importantes
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi

-

Desobstruir a entrada de abrigos
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
(grutas, minas ou algares)

-

Impedir encerramento de grutas, minas e algares com dispositivos
inadequados
Miniopterus schreibersi; Myotis blythii; Myotis myotis; Rhinolophus
ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi
(como portas compactas ou gradeamentos de malha apertadas)

-

Manter as edificações que possam albergar colónias /populações
Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros

-

Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas associados
Narcissus calcicola; Silene rothmaleri

-

Promover a manutenção de prados húmidos
Euphydryas aurinia

-

Conservar / recuperar vegetação palustre
Myosotis lusitanica; Myosotis retusifolia

-

Recuperar zonas húmidas
Emys orbicularis; Mauremys leprosa

-

Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes
1130; 1410; 2120; 2130*; 2150*; 2190; 2230; 2270*; 2330; 3140; 4030;
6220*; 9240; 9330
Armeria rouyana; Linaria ficalhoana; Plantago almogravensis; Thymus
carnosus (conter e reconverter o acacial e combater a expansão
de chorão)
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Euphydryas aurinia
(implementar programas de controlo e erradicação de espécies
vegetais exóticas invasoras das margens das linhas de água e
encostas adjacentes, promovendo a sua substituição por espécies
autóctones)
Emys orbicularis; Mauremys leprosa (controlar introduções furtivas de
espécies animais potenciais competidoras)
Lacerta schreiberi (remover espécies vegetais exóticas pelo menos
numa faixa de 50 m para cada lado das linhas de água)

-

Manter / recuperar habitats contíguos
6410; 6430; 91E0*; 9240

Armeria rouyana; Avenula hackelii; Biscutella vicentina; Centaurea
fraylensis; Chaenorrhinum serpyllifolium ssp lusitanicum; Cistus
palhinhae; Diplotaxis vicentina; Herniaria algarvica; Ononis hackelii
(no sentido de aumentar a conectividade entre os centros de
abundância /coalescência entre locais com habitat favorável)
Plantago almogravensis (recuperar o habitat em torno do núcleo
populacional, permitindo um aumento de densidade e um
alargamento da sua área de ocupação)
Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Euphydryas aurinia; Microtus
cabrerae (estabelecer corredores ecológicos)

CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INCIDÊNCIAS AMBIENTAIS
Projecto

AIA

AincA

Agricultura, Silvicultura e Aquicultura
Reconversão de terras não cultivadas há mais de 5 anos para agricultura intensiva

X
X

Desenvolvimento Agrícola com infra-estruturação de rega e drenagem

X

Emparcelamento rural c/s infra-estruturação para regadio

Florestação / Reflorestação com espécies de rápido crescimento »5ha
(* = qualquer área)

X

Florestações para recuperação do coberto vegetal »5ha
Desflorestações destinadas à conversão para outro tipo de utilização das terras

X

Reconversão de Salinas

X

Plantação/expansão/reconversão de olival, pomares e vinha

X

Pecuária intensiva

Indústria Extractiva
Perfurações em profundidade para abastecimento de água
Extracção de inertes (em meios húmidos)

X

Indústria da Energia
Instalação de combustão para a produção de energia Eléctrica, de vapor e de
água quente
Instalações Industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e
transporte de energia eléctrica por cabos aéreos

X

Energias renováveis (eólica, do mar, solar)

X

Indústria Mineral
Fabrico de cimento e cal

(Indústria Alimentar)
Projectos de infra-estruturas
Operações de loteamento urbano, incluindo a construção de unidades comerciais
de dimensão relevante e parques de estacionamento, não abrangidos por PMOT

X

Construção de estradas municipais

X

Barragens e açudes

X

Ancoradouros

X

Linhas de eléctrico, linhas de metropolitano aéreas e subterrâneas, linhas suspensas
ou análogas de tipo específico, utilizadas exclusiva ou principalmente para
transporte de passageiros

X

Construção de aquedutos (e adutoras)
Construção de Pipelines

X

Sistemas de captação e realimentação artificial de águas subterrâneas

X

Outros Projectos
(Instalações para o tratamento de superfície de substâncias, objectos ou produtos,
com solventes orgânicos)
ETARs

X

Turismo
Hotéis e apartamentos turísticos localizados fora de zonas urbanas e urbanizáveis
delimitadas em plano municipal de ordenamento do território ou plano especial de
ordenamento do território

X

Parques de campismo

X

Parques temáticos

X

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
AincA – Análise de Incidências Ambientais
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LISTAGEM DAS ESPÉCIES DE FAUNA DE OCORRÊNCIA POTENCIAL
NA ÁREA DE ESTUDO

Nos Quadros seguintes apresentam-se as espécies de ocorrência potencial na área em
estudo, assim como as observadas durante os trabalhos de campo realizados.
A valorização das espécies apresentadas é efetuada com base no Estatuto de Conservação
atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).
Complementarmente, é evidenciado o Estatuto de Proteção conferido pelo Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de Abril, que transpõe para o direito português a Diretiva Comunitária n.º
79/409/CEE – Diretiva Aves e a Diretiva Comunitária n.º 92/43/CEE – Diretiva Habitats,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e recentemente pelo Decreto-Lei
n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro; a Convenção de Bona, relativa à conservação das
espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem, aprovada para ratificação através do
Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro; a Convenção de Berna, relativa à conservação da
vida silvestre e do meio natural na Europa, aprovada para retificação através do Decreto-Lei
n.º 95/81, de 23 de Julho, e regulamentada através do Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de
Setembro); e pelo facto de constituírem, ou não, espécies cinegéticas, enquadradas
legalmente no Anexo I do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, e também pelo Anexo D
do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
No que diz respeito à categorização dos aspetos de valorização faunística acima referidos
apresenta-se:
• No Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), as categorias do
estatuto de conservação utilizadas, segundo adaptação do critério da IUCN (União
Mundial para a Conservação da Natureza), são:
- Extinto (Ex) “Extinct” – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de que o
último indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando falharam
todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em habitats
conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano),
realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções devem ser
feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica
do taxon em questão;
- Regionalmente Extinto (RE) “Regionally Extinct” – Um taxon está Regionalmente
Extinto quando não restam dúvidas de que o último indivíduo potencialmente
capaz de se reproduzir no interior da região morreu ou desapareceu da região;
- Extinto na Natureza (EW) “Extinct in the Wild” – Um taxon considera-se extinto na
natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como
uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área anterior de
distribuição;
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- Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” – Um taxon considera-se
Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que
se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que
se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza extremamente
elevado;
- Em Perigo (EN) “Endangered” – Um taxon considera-se Em Perigo quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios
A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de
extinção na Natureza muito elevado;
- Vulnerável (VU) “Vulnerable” – Um taxon considera-se Vulnerável quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios
A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de
extinção na natureza elevado;
- Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” - Um taxon considera-se Quase
Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica
acualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no
entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num
futuro próximo;
- Pouco Preocupante (LC) “Least concern” – Um taxon considera-se Pouco
Preocupante quando, tendo sido avaliado pelos critérios e não se classifica como
nenhuma das categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou
Quase Ameaçado. Os taxa que apresentam distribuição ampla e os taxa
abundantes são incluídos nesta categoria;
- Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” – Um taxon considera-se com
Informação Insuficiente quando não há informação adequada (ainda que possa ter
sido alvo de estudos e alguns aspetos da sua biologia serem bem conhecidos)
para fazer uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na
sua distribuição e/ou estatuto da população. Não constitui, por isso, uma categoria
de ameaça;
- Não Aplicável (NA) “Not applicable” – Categoria de um taxon que não reúne as
condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional;
- Não Avaliado (NE) “Not Evaluated” – Um taxon considera-se Não Avaliado
quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.
NOTA: Os critérios referidos anteriormente são os seguintes: A – Redução da população (no
passado, presente ou futuro); B – Dimensão da distribuição geográfica e fragmentação,
declínio ou flutuação; C – Efetivo populacional reduzido e fragmentação, declínio ou
flutuação; D – População muito pequena ou distribuição muito restrita; e E – Análise
quantitativa do risco de extinção.
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A Convenção de Berna contempla nos seus anexos:
•

Anexo II – Espécies de fauna estritamente protegidas;

•

Anexo III – Espécies de fauna protegidas.

#

- Dec. Nº 31/95, de 18 de Agosto. Acordo sobre a Conservação das Populações de
Morcegos Europeus.
A Convenção de Bona apresenta nos seus anexos:
•

Anexo I – Espécies migradoras consideradas ameaçadas;

•

Anexo II – Espécies cujo estatuto de conservação é considerado desfavorável,
exigindo o estabelecimento de acordos internacionais para a sua proteção;

O Decreto-Lei n.º 140/99 compreende no que diz respeito à fauna os anexos seguintes:
•

Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a
designação de zonas de proteção especial. O (*) indica que se trata de uma espécie
prioritária;

•

Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação
exige a designação de zonas especiais de conservação.

•

Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma
proteção rigorosa.

•

Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou
colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.

•

Anexo D – Espécies cinegéticas.
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Quadro 1 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de
Conservação

Instrumentos Legais

Nome-comum

Nome científico

Continente

IUCN

Salamandra-de-costela-salientes
Salamandra-de-pintas-amarelas
Tritão-de-ventre-laranja
Tritão-marmorado
Sapo-parteiro-ibérico
Rã-de-focinho-pontiagudo
Sapo-de-unha-negra
Sapinho-de-verrugas-verdes
Sapo-comum
Sapo-corredor
Rela
Rela-meridional

Pleurodeles waltl
Salamandra salamandra
Triturus boscai
Triturus marmoratus
Alytes cisternasii
Dicoglossus galganoi
Pelobates cultripes
Pelodytes spp
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla arborea
Hyla meridionalis

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NA
LC
LC
LC
LC

LC
2
LC
2
NT
2
LC
2
LC
2
LC
2
LC
LC
2
LC
2
NT
2
LC

Rã-verde

Rana perezi

LC

LC
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Fenologia
2

2

2

Berna
III
III
III
III
II
II
II
III
III
II
II
II
III

Bona

Decreto-Lei n. 156-A/13

B-IV
B-IV
B-IV

Res
Res
Res EndIb
Res
Res EndIb
Res EndIb
Res
Res
Res
Res
Res
Res

B-V

Res

B-IV
B-IV
B-II / B-IV
B-IV

Espécies
observadas
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Quadro 2 – Répteis Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de
Conservação

Nome-comum

Nome científico

Cágado
Osga
Cobra-cega
Sardão
Lagartixa-de Carbonell
Lagartixa-ibérica
Lagartixa-do-mato
Cobra-de-pernas-pentadáctila
Cobra-de-ferradura
Cobra-de-escada
Cobra-rateira

Mauremys leprosa
Tarentola mauritanica
Blanus cinereus
Lacerta lepida
Podarcis carbonelli
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Chalcides bedriagai
Coluber hippocrepis
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus

LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Cobra-de-água-de-colar

Natrix natrix

LC

Continente

Instrumentos Legais
Fenologia

IUCN

Berna
II
III
III
II

Bona

Decreto-Lei n. 156-A/13
B-II / B-IV

2

LC
2
LC

LR/lc

III
III
II
II
III
III
1

III

Res
Res
Res
Res
Res EndIb
Res
Res

B-IV
B-IV

Espécies
observadas

√

Res EndIb
Res
Res
Res
Res

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo
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Quadro 3 – Avifauna Potencialmente Ocorrente na Área em Estudo
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Mergulhão-pequeno
Papa-ratos
Garça-boieira
Garça-branca
Garça-real
Garça-vermelha
Cegonha-branca
Pato-real
Pato-de-bico-vermelho
Peneireiro-cinzento
Águia-cobreira
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis
Tartaranhão-caçador
Águia-d'asa-redonda
Águia-calçada
Águia de Bonelli
Peneireiro
Ógea
Perdiz
Codorniz
Galinha-d'água
Galeirão
Sisão
Perna-longa
Alcaravão
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Nome científico
Tachybaptus ruficollis
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Anas platyrhynchos
Netta rufina
Elanus caeruleus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Buteo buteo
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Fulica atra
Tetrax tetrax
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus

Continente

IUCN

LC
CR/EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN/NT*
NT*
NT*
VU*/VU
EN
LC
NT*
EN
LC
VU
LC
LC
LC
LC/LC
VU
LC
VU

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
NT²
LC²
LC²

Instrumentos Legais
Decreto-Lei
Berna
Bona
n. 156-A/13
II
II
II
II
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II

A-I

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

A-I
A-I
D
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I
A-I*

D
D
D
D
A-I*
A-I
A-I

Fenologia
Res
MigRep/Vis
Res
Res
Res/Vis
MigRep
MigRep/Res
Res/Vis
Res/Vis
MigRep
MigRep
Res/Vis
MigRep
Res
MigRep
Res
Res
MigRep
Res
MigRep/Vis/Res
Res
Res/Vis
Res
Rep
Res/Vis

Espécies
observadas

√
√

√

√

√
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(Cont.)
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Borrelho-de-coleira-interrompida
Borrelho-pequeno-de-coleira
Maçarico-das-rochas
Gaivota-de-asa-escura
Gaivota-de-patas-amarelas
Andorinha-do-mar-anã
Pombo-das-rochas
Rola-turca
Rola-brava
Cuco
Coruja-das-torres
Mocho-galego
Coruja-do-mato
Noitibó-de-nuca-vermelha
Andorinhão-preto
Abelharuco
Poupa
Peto-real
Picapau-malhado-grande
Picapau-malhado-pequeno
Calhandrinha
Cotovia-de-poupa
Cotovia-do-monte
Cotovia-pequena
Andorinha-das-barreiras

Nome científico
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Actitis hypoleucos
Larus fuscus
Larus michaellis
Sterna albifrons
Columba livia
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus ruficollis
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocopus major
Dendrocopus minor
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia

Continente

IUCN

LC
LC
VU/VU*
VU*/LC

LC²
LC²
LC²
LC²

VU
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

II
III
III
III
III
II
II
II

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

III
II
II
II
II
II
II
III
II
III
II
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Instrumentos Legais
Decreto-Lei
Berna
Bona
n. 156-A/13
II
II
A-I¹
II
II
II
II

II

A-I
D
D

II

A-I
A-I
A-I

Fenologia

Espécies
observadas

Rep/Vis
Res
Rep/Vis
Rep/Vis
Mig/Rep
Res
Res
MigRep
MigRep
Res
Res
Res
MigRep
MigRep
MigRep/Res
Res
Res
Res
MigRep
Res
Res
Res/Vis
MigRep

√

√
√

√
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(Cont.)
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Andorinha-das-chaminés
Andorinha-dáurica
Andorinha-dos-beirais
Petinha-dos-prados
Alvéola-amarela
Alvéola-branca
Carriça
Pisco-de-peito-ruivo
Rouxinol
Cartaxo
Melro-preto
Tordoveia
Rouxinol-bravo
Fuinha-dos-juncos
Rouxinol-pequeno-dos-caniços
Rouxinol-grande-dos-caniços
Felosa-poliglota
Toutinegra-de-barrete
Toutinegra-do-mato
Toutinegra-de-cabeça-preta
Felosinha-ibérica
Papa-moscas-cinzento
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Nome científico
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus campestris
Motacilla flava
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Saxicola torquata
Turdus merula
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Phylloscopus ibericus
Muscicapa striata

Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT*
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT*

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

Instrumentos Legais
Decreto-Lei
Berna
Bona
n. 156-A/13
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

A-I

II
II
II
II

D
D

II
II
II
II
II
II
A-I
II
II
II

Fenologia
MigRep
MigRep
MigRep
MigRep
MigRep
Res/Vis
Res
Res/Vis
MigRep
Res
Res
Res
Res
Res
MigRep
MigRep
MigRep
Res
Res
Res
MigRep
MigRep

Espécies
observadas

√

√
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(Cont.)
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Chapim-rabilongo
Chapim-de-poupa
Chapim-azul
Chapim-real
Trepadeira-azul
Trepadeira
Papa-figos
Picanço-real
Picanço-barreteiro
Gaio
Pega-azul
Gralha-preta
Estorninho-preto
Pardal
Pardal-francês
Bico-de-lacre
Tentilhão
Chamariz
Verdilhão
Pintassilgo
Pintarroxo
Bico-grossudo
Escrevedeira
Trigueirão

Nome científico

Instrumentos Legais
Decreto-Lei
Berna
Bona
n. 156-A/13

Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT*
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

III
II
II
II
II
II
II
II
II

LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²
LC²

III
II
II
II
II
II
II
III

Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius meridionalis
Lanius senator
Garrulus glandarius
Cyanopica cyana
Corvus corone
Sturnus unicolor
Passer domesticus
Petronia petronia
Estrilda astrild
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza cirlus
Emberiza calandra

D
II
D
II
II

Fenologia
Res
Res
Res
Res
Res
Res
MigRep
Res
MigRep
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Nind**
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

Espécies
observadas

√

√
√

√

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo
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Quadro 4 – Mamíferos Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Estatuto de Conservação
Nome-comum
Ouriço-cacheiro
Musaranho-de-dentes-brancos
Musaranho-anão
Toupeira
Morcego-anão
Morcego de Kuhl
Morcego-pigmeu
Morcego de Savii
Morcego-arborícola-pequeno
Coelho-bravo
Lebre
Rato-de-água
Rato-de-Cabrera
Rato-cego
Rato-cego-mediterrânico
Rato-do-campo
Ratazana-preta
Ratazana-castanha
Rato-caseiro
Rato-das-hortas
Leirão
Raposa
Doninha
Toirão
Fuinha
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Nome científico
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Suncus etruscus
Talpa occidentalis
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pygmaeus
Hypsugo savii
Nyctalus leisleri
Oryctolagus cuniculus
Lepus granatensis
Arvicola sapidus
Microtus cabrerae
Microtus lusitanicus
Microtus duodecimcostatus
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Mus domesticus
Mus spretus
Elyomis quercinus
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Mustela putorius
Martes foina

Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
DD
NT*
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
DD
LC
LC
DD
LC

LR/lc
2
LC
2
LC
1
LR/lc
2
LC
2
LC

1

1

LR/lc
1
LR/nt
LR/lc1

Instrumentos Legais
Decreto-Lei
Berna
Bona
n. 156-A/13
III
III
III
II
II
III
II
II

#

II
#
II
#
II
#
II
#
II

III
LR/nt1
LR/nt1
LR/lc1
LR/lc1
LC2
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
2
LC
1
VU
2
LC
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc

II

B-II / B-IV

III
III
III
III

B-V

Fenologia
Res
Res
Res
Res EndIb
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res EndIb
Res
Res
Res
Res
Nind
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

Espécies
observadas

√
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Estatuto de Conservação
Nome-comum
Texugo
Lontra
Geneta
Sacarrabos
Gato-bravo
Javali
Veado

Nome científico
Meles meles
Lutra lutra
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Felis sylvestris
Sus scrofa
Cervus elaphus

Continente

IUCN

LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

LR/lc
2
NT
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc
1
LR/lc

1

Instrumentos Legais
Decreto-Lei
Berna
Bona
n. 156-A/13
III
II
B-II / B-IV
III
B-V
III
B-V / D
II
B-IV
III

Fenologia

Espécies
observadas

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

√ - Espécie observada durante o levantamento de campo
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Quadro 5 – Invertebrados Potencialmente Ocorrentes na Área em Estudo
Lepidoptera
Carcharodus tripolinus
Spialia sertorius
Muschampia proto
Pyrgus malvoides
Pyrgus onopordi
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Thymelicus acteon
Gegenes nostrodamus
Zerynthia rumina
Iphiclides feisthamelii
Papilio machaon
Leptidea sinapis
Euchloe belemia
Euchloe crameri
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pontia daplidice
Colias croceus
Gonepteryx cleopatra
Lycaena phlaeas
Neozephyrus quercus
Laeosopis roboris
Callophrys rubi
Satyrium ilicis
Satyrium esculi
Lampides boeticus
Cacyreus marshalli
Leptotes pirithous
Zizeeria knysna
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Moderadamente Ameaçada
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Moderadamente Ameaçada
Em risco de extinção
Moderadamente Ameaçada
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Moderadamente Ameaçado
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Introduzida
Comum
Em risco de extinção

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
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Lepidoptera
Celastrina argiolus
Glaucopsyche melanops
Aricia cramera
Polyommatus icarus
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Vanessa virginiensis
Euphydryas aurinia
Melitaea phoebe
Charaxes jasius
Pararge aegeria
Lasiommata megera
Lasiommata maera
Coenonympha dorus
Coenonympha pamphilus
Pyronia tithonus
Pyronia cecilia
Pyronia bathseba
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Melanargia ines
Hipparchia statilinus
Hipparchia fidia

Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Em risco de extinção
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum
Comum

Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res

LEGENDA:
Estatuto de Conservação:
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal.
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org
Fenologia: Res – residente; Vis – Visitante; MigRep – Migrador reprodutor; Rep – Reprodutor; Nind – Não indígena; Nind** – não-indígena com nidificação provável ou confirmada; EndIb – Endemismo da
Península Ibérica
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RELATÓRIO
DE TRABALHOS
ARQUEOLÓGICOS

Descritor de Património
Estudo de Impacte Ambiental
Adutora ETA – Monte Chãos (Sines)

Entidade Contratante: AGRIPRO AMBIENTE, CONSULTORES S.A.
Entidade Executante: TERRALEVIS, PATRIMÓNIO, ARQUEOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA
Agosto de 2018

1 Resumo
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas
sistemáticas executadas no âmbito do Descritor Património para o Estudo de
Impacte Ambiental (Projeto de Execução) da Adutora ETA – Monte Chãos
(Sines) tiveram resultados nulos, ou seja, na área de incidência do projeto,
não se identificaram ocorrências patrimoniais à superfície do terreno.
Perante os resultados obtidos nas prospeções arqueológicas, considera-se que
não há condicionantes patrimoniais importantes na execução deste projeto.
Contudo, sugere-se que a sua execução tenha acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem todo o tipo de
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens,
depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
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3 Introdução
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi
contratada pela empresa Agripro Ambiente Consultores, S.A., para realizar o
Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Projeto de
Execução) da Adutora ETA – Monte Chãos (Sines).
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem uma natureza
geográfico linear dado que se desenvolve a partir do eixo da Adutora de Monte
Chãos, que tem cerca de 9.5 kms de extensão.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação
disponível.
2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a
área de incidência do projeto.
3. Elaboração de um relatório final.
O presente texto tem com principais objetivos:
1. Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na
área de estudo.
2. Avaliação patrimonial de cada sítio.
3. Avaliação de impactes patrimoniais.
4. Proposta de medidas de mitigação patrimonial (especificas e
genéricas).
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste
estudo.

3.1 Caraterização sumária do projeto
Conforme a memória descritiva do projeto:
“A nova conduta adutora de água industrial, tem como objetivo a
criação de uma redundância para conduta adutora existente de
transporte de água industrial tratada, entre a ETA de Morgavel e o
Reservatório de Monte Chãos, mais concretamente a Casa de Águas.
A redundância criada após a execução da nova conduta adutora
possibilitará a reabilitação da conduta adutora existente.
As duas condutas adutoras fazem parte integrante o subsistema de
água industrial da concessão da Águas de Santo André.
A nova conduta adutora desenvolve-se paralelamente à conduta
adutora existente, numa extensão total de 9490 m, em FFD DN 800,
estando prevista uma única interligação operacional entre as duas
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condutas, sensivelmente ao perfil 79 - km 5349.661.” AGRIPRO, 2018,
exemplar policopiado.
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4 Situação de Referência
4.1 Metodologia
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património
arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à
Direção Geral de Património Cultural, no dia 3 de Novembro de 2017, com a
direção científica de João Albergaria, tendo tido parecer favorável, por parte
da Direção Regional de Cultura do Alentejo, conforme o ofício enviado no dia
29 de Novembro de 2017. O processo tem o n.º Ex-DRE/2012/0200/140/PATA/9483 (CS 166201).
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

4.1.1 Levantamento de informação
4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL
A situação atual do factor Património circunscreve uma pequena área de
enquadramento histórico (corredor com 400m de largura e aproximadamente
9.5km), que tem a finalidade de estabelecer os limites para a recolha de
informação bibliográfica, de contribuir para o conhecimento do contexto
histórico do território abrangido por este projeto e de integrar os elementos
patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
A área de incidência de projeto corresponde ao corredor prospetado de
forma sistemática, designadamente uma faixa de terreno com 50m de largura
(25m para cada lado do eixo da adutora) e cerca de 9.5 kms de extensão.
Considera-se como área de impacte directo a faixa de terreno a expropriar
no âmbito da empreitada. A área de impacte indirecto consiste no corredor
existente entre o eixo da adutora e a distância de 25m.
Deve-se ainda referir que a distância dos sítios com valor patrimonial ao eixo
da linha férrea foi calculado a partir do limite máximo conhecido de cada
local.
4.1.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu
sobre os seguintes recursos:
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• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade
da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
• Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 do
Instituto da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural
(DGPC).
• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho4
• Atlas do Sudoeste Português: Património Cultural: Património Cultural
de Sines (http://www.atlas.cimal.pt/drupal/?q=en/node/94,
22/11/2017)
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5
• Googlemaps6
• Plano Director Municipal de Sines ratificado pela Portaria nº 623/90,
Diário da República, 1ª Série, nº 179, de 04/08/1990, 3196 e publicado
no Diário da República, 2ª Série, nº 248, de 26/10/1990, 11755-11765;
alterado pelo Aviso n.º 24325/2010, Diário da República, 2ª Série, nº
227 de 23/11/2010, pelo Aviso n.º 4383/2014, Diário da República, 2ª
Série, nº 63 de 31/03/2014 e pelo Aviso n.º 8220/2017, Diário da
República, 2ª Série, nº 139 de 20/07/2017.
• Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines publicado
pelo Edital n.º 1090/2008, Diário da República, 2ª Série, nº 217, de
07/11/2008, 46032- 46041
• Sines Município: Residente: Urbanismo:
(http://www.sines.pt/pages/524, 24/11/2017)
• Sines Município: Visitante: Património material
(http://www.sines.pt/frontoffice/pages/686, 24/11/2017
• Bibliografia publicada sobre a região.
4.1.1.3
ANÁLISE TOPONÍMICA
A análise dos topónimos recenseados na Carta Militar de Portugal (à escala
1:25000) verificou a ausência de topónimos com potencial significado
arqueológico na área de projecto do empreendimento em estudo.

4.1.2 Prospeção arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 3 de Dezembro de 2017, de
forma sistemática em toda a área de incidência do projeto.
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina
1
2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/
3
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
4
http://geossitios.progeo.pt/index.php
5
http://www.igeoe.pt/
6
https://maps.google.pt/
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fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no
relatório) e cartografia impressa à escala 1:25000.
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado
pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental para realizar prospeções
arqueológicos no terreno e responsabiliza-se por eventuais danos causados
pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme
a legislação prevista para este tipo de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente
transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais
arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade
de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos.
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação
pública dos resultados obtidos nas prospeções.
4.1.2.1 VISIBILIDADE DO TERRENO
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da
visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2).
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do terreno

1
2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação

7
8

Áreas de fogo e de desmatação

9

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente
limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do
joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do
joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho,
grande quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de
observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de
segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 1 – Graus de visibilidade do terreno
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Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com
identificação difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação
razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 2 – Grau de diferenciação do descritor 4

4.1.2.2 FICHA DE SÍTIO
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de
Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com
os seguintes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificação.
Localização administrativa e geográfica.
Descrição da paisagem.
Caracterização do material arqueológico.
Caracterização das estruturas.
Avaliação e classificação do valor patrimonial.
Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado
na mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados
Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 3 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de
Coordenadas
C.M.P.

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma
freguesia.
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as
fontes orais.
Freguesia onde está localizado.
Concelho onde está localizado.
Datum Lisboa.
Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
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Acessibilidade
Âmbito geológico
Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.
Caracterização geológica sumária do local de implantação do
sítio.
Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra
implantado.
Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do
sítio.

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material
identificado

Caracterização da área de dispersão do material
arqueológico.
Caracterização da forma como o material arqueológico se
distribui pela área do sítio.
Recenseamento dos tipos de material arqueológico
observados no sítio.
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico
observado.
Caracterização cronológica do material arqueológico
observado.

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Estado de conservação
Descrição da planta e relação
espacial das estruturas
Modo de Construção
Materiais de Construção
Descrição das estruturas
Interpretação funcional das
estruturas
Elementos datantes da estrutura

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se
organizam espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada
estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não
tenham sido assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a
cada estrutura.

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

4.1.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO
O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da
vegetação que cobria o terreno, na área que será afetada por este projeto.
4.1.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO
A área de enquadramento histórico, a área de incidência direta do projeto e
as ocorrências patrimoniais inventariadas foram assinaladas na Carta Militar
de Portugal, n.º 516 e n.º 526 (escala 1:25000: vide Anexo I, fig.ª 1).

11

EIA (PE): Adutora ETA – Monte Chãos (Sines)

A localização das ocorrências patrimoniais e a visibilidade registada nas
prospeções arqueológicas foram assinaladas na cartografia do projeto de
execução (escala 1:5000: vide Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª 3, respetivamente).
N.º
1A
1B
2A
2B
3

Designação

Concelho

Freguesia

Palmeirinha

Sines

Sines

Vale Marim 1

Sines

Sines

Fonte da Provença

Sines

Sines

M

P

139100

109150

139047

109111

139000

108000

139467

107751

142877

106900

Quadro 8 – Localização das ocorrências patrimoniais

4.1.2.5 INFORMAÇÃO ORAL
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu
informação oral pertinente.

4.1.3 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio.
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro
9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às
ocorrências inventariadas na área de projeto.
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo,
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”.
Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Quadro 9 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação

Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o
cálculo do Valor Patrimonial.
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 10 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico
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O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom
estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

Quadro 11 - Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e
artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere,
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a
monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A
valorização das suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo
em consideração a sua relevância a nível regional.
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade
de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 12 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em
avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de
caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

5
4
2
1
Nulo

Quadro 13 - Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico
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O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência
patrimonial em questão.
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 14 - Descritores do valor científico e respetivo valor numérico

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem
como objeto representativo de um determinado período histórico na região
em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos
das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são
a única fonte de informação disponível.
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e
consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 15 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A
atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade
comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 16 - Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico

O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da
informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um
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determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade,
etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros
anteriores.
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os
valores apresentados no Quadro 9.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo
número total de categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor
da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7)
+ (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de
Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e
portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor Patrimonial
≥16 ≤20
≥12 <16
≥8 <12
≥4 <8
<4

Quadro 17 – Relação entre as classes de valor patrimonial e o valor patrimonial

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais
com menor valor.

4.2 Localização geográfica e administrativa
A área de enquadramento histórico localiza-se no Distrito de Setúbal,
concelho de Sines e freguesia de Sines.
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4.3 Fator de património:
4.3.1 Caraterização da paisagem e do terreno
O traçado proposto para a nova adutora abrange uma paisagem de relevo
pouco acentuado, com as áreas planas intercaladas por pequena colinas
suaves.

Figura 1 – Vista geral do terreno (solo urbano)

Com o terreno formado essencialmente por areias consolidadas, o percurso
pedestre foi condicionado pela existência de manchas florestais (eucaliptais)
com vegetação densa e pela presença de propriedades vedadas ao acesso
público.

Figura 2 – Vista geral do terreno (má visibilidade do terreno)

Convém ainda salientar a existência de importantes troços do adutor, nos
quais se registaram intervenção profundas no subsolo (solo urbano).
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Figura 3 – Vista geral do terreno (boa visibilidade do terreno)

4.3.2 Caraterização patrimonial
No decorrer do processo de Levantamento de Informação bibliográfica e nas
prospeções arqueológicas sistemáticas não foram identificadas ocorrências
patrimoniais na área de incidência deste projeto.
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação Legislação

1A
1B

23279 ---

Neolítico
médio/Idade
do Bronze

Bibliografia
Monteiro, 2003, nº 11; Silva
et alli, 2017a, nº 8; Silva,
Soares e Coelho-Soares, 2010a,
17-19, 20, Fig. 1, nº 5 e 30-32
Ferreira et alli, 1993, 322-323,
nº 21; Silva et alli, 2017a,
nº 16; Silva, Soares e Coelho,
2010a, 20, Fig. 1, nº 1; Soares e
Silva, 2003a, 47

Palmeirinha

Habitat

Vale Marim 1

Estação de ar
149
livre

PDM de Silves,
Património
Planta de
Arqueológico Ordenamento I Planta de Síntese

Mesolítico

Fonte da
Provença

Fonte

---

Contemporâneo Pereira, 2015a, nº 4

2A
2B
3

---

Cronologia

---

---

Quadro 18 – Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico (vide
Anexo I, fig. 1)
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5 Avaliação de impacte patrimonial
5.1 Análise dos impactes patrimoniais
5.1.1 Fase de construção
Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e
prospeção arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências
patrimoniais com valor etnográfico, significado arquitetónico ou interesse
arqueológico, na área de incidência deste projeto.
Por este motivo não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e
indiretos) conhecidos.

5.1.2 Fase de exploração
Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da
exploração desta Adutora.

5.1.3 Síntese de impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento
bibliográfico de informação e prospeções arqueológicas da superfície do
terreno) demonstraram a inexistência de ocorrências patrimoniais na área de
incidência do projeto.
Por este motivo, considera-se que não há motivos para enviabilizar a
concretização deste projeto, pelo que globalmente os impactes conhecidos na
fase de construção e de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto
proposto para análise.
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6 Medidas de Minimização
6.1 Acompanhamento arqueológico
6.1.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico)
A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações
de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a desmatação.
Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes,
as medidas necessárias para evitar a destruição de sítios com valor
patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os procedimentos e
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico.
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
•

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.

•

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este
deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção
Regional de Cultura do Alentejo, pelos canais que vierem a ser combinados
em sede própria.
Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo terá de ser
realizado um relatório final com uma síntese de todas as tarefas efetuadas.
Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as
metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra,
os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original.
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e
descritos criteriosamente todos os sítios afetados pelo projeto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona
abrangida pelo projeto são as seguintes:
•
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Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local
identificado nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente
pelo projeto.
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•

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se
encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o
acompanhamento arqueológico.
•

20

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais
objetivos: identificação e caracterização de contextos
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local;
apresentação de soluções para minimizar o impacto da
obra.
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Anexo II: Inventário de fotografias
N.º

Sítio

Assunto

Orientação

1

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

2

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE

3

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE

4

Geral

Vista geral do terreno

E-O

5

Geral

Vista geral do terreno

O-E

6

Geral

Vista geral do terreno

O-E

7

Geral

Vista geral do terreno

E-O

8

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

9

Geral

Vista geral do terreno

E-O

10

Geral

Vista geral do terreno

E-O

11

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

12

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

13

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

14

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

15

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

16

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE

17

Geral

Vista geral do terreno

SO - NE

18

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE

19

Geral

Vista geral do terreno

NE - SO
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Anexo III: Inventário de fotografias impressas
N.º

Sítio

Assunto

Orientação

2

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE

4

Geral

Vista geral do terreno

E-O

5

Geral

Vista geral do terreno

O-E

9

Geral

Vista geral do terreno

E-O

12

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

14

Geral

Vista geral do terreno

SE - NO

16

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE

18

Geral

Vista geral do terreno

NO - SE
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1. INTRODUÇÃO
A Política de Resíduos assenta em objetivos e estratégias que visam garantir a preservação
dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a saúde pública e o
ambiente.
Para se atingir estes objetivos é necessário a realização de ações de sensibilização e
divulgação, por parte das entidades competentes, que incentivem a redução da produção, a
reutilização e a reciclagem de resíduos, ou seja, que fomentem a conhecida política dos 3R.
Neste sentido, é fundamental que após a sua produção, os resíduos sejam sujeitos a uma
gestão que promova o seu manuseamento, transporte e destino final adequado, sendo estes
aspetos condicionados pela especificidade de cada tipo de resíduo.
A atual política da União Europeia baseia-se na aplicação da designada “hierarquia de gestão
de resíduos”, ou seja, deve optar-se preferencialmente pela prevenção e, nos casos em que a
produção não pode ser evitada, sejam reutilizados, reciclados ou valorizados sempre que
possível, sendo a eliminação em aterro reduzida ao mínimo indispensável.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL
O quadro jurídico nacional de gestão dos resíduos foi pela primeira vez definido pelo DecretoLei n.º 488/85, de 25 de Novembro, revogado, 10 anos depois, pelo Decreto-Lei n.º 310/95, de 20
de Novembro, o qual transpôs as Diretivas n.º 91/156/CEE, de 18 de Março, e 91/689/CEE, de 12
de Dezembro.
A rápida evolução do direito comunitário, com a aprovação de diversos diplomas, determina a
revogação do Decreto-Lei n.º 310/95 pelo Decreto-Lei n.º 239/97 de 9 de Setembro.
A nova lei dos resíduos reafirma o princípio da responsabilidade do produtor pelos resíduos,
que produza e introduz um mecanismo autónomo de autorização prévia das operações de
gestão de resíduos, que não se confunde com o licenciamento das atividades em que por vezes
tais operações se integram, como sucede, no caso dos resíduos industriais, com o
licenciamento industrial.
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O Decreto-Lei n.º 239/97 determinava a elaboração de cinco planos de gestão de resíduos, um
nacional, e quatro sectoriais para cada uma das categorias de resíduos, nomeadamente o
PERSU - Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, o PESGRI - Plano Estratégico de
Gestão dos Resíduos Industriais e o PNAPRI - Plano Nacional de Prevenção de Resíduos
Industriais, o PERH - Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Hospitalares e o PERAGRI –
Plano Estratégico dos Resíduos Agrícolas.
O Decreto-Lei 516/99, de 2 de Dezembro, aprova o PESGRI’99 no seguimento das exigências de
dois diplomas legais: o Decreto-Lei 239/97 e a Lei n.º 20/99, de 15 de Abril, que determinava que
o plano estratégico de gestão de resíduos industriais “integre obrigatoriamente a
inventariação e caracterização dos resíduos industriais produzidos ou existentes no País e
assuma como prioridade absoluta a sua redução, reutilização e reciclagem”. Com a alteração
da Lei n.º 20/99, fruto da adoção da Lei n.º 22/2000 de 10 de Agosto, determinou-se a revisão do
PESGRI’99 surgindo o PESGRI’2001.
Neste sentido, sendo o principal objetivo do PESGRI o de reduzir a quantidade e perigosidade
dos resíduos industriais, através da sua prevenção (incluindo a valorização interna), foi
proposto o Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais – PNAPRI.
O PNAPRI é elaborado no contexto do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais –
PESGRI, constante do anexo ao Decreto-Lei nº 516/99, de 2 de Dezembro. É um instrumento de
planeamento da Administração Pública e também de todos os agentes económicos, objetivado
prioritariamente para a redução da perigosidade e quantidade dos resíduos industriais, não só
pela aplicação de medidas e tecnologias de prevenção aos processos produtivos inseridos na
atividade industrial (incluindo a valorização energética interna dos resíduos produzidos), mas,
também, através da mudança do comportamento e da atitude dos agentes económicos e dos
próprios consumidores.
O PERSU surge inserido no contexto da Diretiva Quadro dos Resíduos (Diretiva 75/442/CEE do
Conselho, de 15 de Julho) e baseia-se na estratégia da UE a qual tem por orientação a aplicação
de uma hierarquia de princípios com a prevenção (redução e reutilização) em primeiro lugar,
seguida da valorização (reciclagem e recuperação) e, finalmente, do confinamento seguro.
Desse plano estratégico resultaram ações concretas, como o encerramento de lixeiras,
constituição de sistemas multimunicipais e intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos
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urbanos e a constituição de numerosas infraestruturas de valorização e eliminação de
resíduos, bem como sistemas de recolha seletiva multimaterial.
Com a Portaria nº 187/2007, de 12 de Fevereiro (revê o PERSU e cria o PERSU II) é elaborada a
revisão das estratégias consignadas no PERSU e ENRRUBA (desvio de resíduos Urbanos
Biodegradáveis de Aterro, aprovada em 2003, na sequência da Diretiva n.º 1999/31/CE, do
Conselho, 26 de Abril, relativa à deposição em aterro, transposta pelo Decreto-Lei n.º
152/2002, de 23 de Maio) para o período de 2007 a 2016. O PERSU II reforça algumas estratégias
e objetivos que já se encontravam consignados no anterior Plano contudo, apela para a adoção
das melhores práticas de gestão de RSU, com vista a assegurar uma sustentabilidade
tripartida das soluções adotadas pelos operadores:
• Sustentabilidade

ambiental,

traduzida

na

maximização

da

reciclagem

(e,

subsidiariamente, de outras formas de valorização) e na minimização da deposição de RSU
em aterro;
• Sustentabilidade social, consubstanciada na gestão de RSU a custos socialmente
aceitáveis para todos os utentes;
• Sustentabilidade económica, traduzida na gestão de RSU com investimentos
financeiramente suportáveis pelos operadores.

No que concerne ao Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (PERH), cuja elaboração foi
seguida por um Conselho de Acompanhamento (CARH), foi elaborado em conjunto pelos
Ministérios do Ambiente e da Saúde, tendo sido aprovado por despacho conjunto destes dois
Ministérios em 5 de Junho de 1999 (Despacho conjunto n.º 761/99 de 31 de Agosto, dos
Ministérios da Saúde e Ambiente). O PERH destina-se a estabelecer as estratégias e as metas
que presidem à gestão dos resíduos hospitalares, considerando a sua definição legal e o
universo abrangido, pelo que é necessário identificar os seus produtores e as suas origens.
O Plano Estratégico dos Resíduos Agrícolas (PERAGRI) tem como missão otimizar a gestão de
resíduos agrícolas no território nacional, valorizando os recursos naturais e protegendo os
ecossistemas e a saúde pública. O PERAGRI tem por horizonte de projeto um período de 10
anos.
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É de realçar, que para uma melhor identificação dos diferentes tipos de resíduos existentes foi
definido o Código LER (Lista Europeia de Resíduos), que consiste num código de seis dígitos
para os resíduos e, respetivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos capítulos e
subcapítulos.
Em termos de legislação nacional geral para os resíduos destaca-se a seguinte:
• Lei n.º 11/87, de 7 de Abril – Lei de bases do Ambiente;
• Portaria n.º 374/87 de 4 de Maio – regulamento sobre resíduos originados na indústria
transformadora;
• Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio – fixa as regras a que fixa sujeito o transporte de
resíduos;
• Portaria n.º961/98 de 10 de Novembro – estabelece os elementos exigidos no artigo 10º,
alínea b) do Decreto-Lei n.º239/97, de 9 de Setembro, relativo aos requerimentos de
autorização de operações de gestão de resíduos;
• Decreto-Lei n.º 321/99, de 11 de Agosto – onde é possível encontrar a definição para
Resíduos Industriais não Perigosos ou Banais;
• Decreto-Lei n.º 194/2000 de 21 de Agosto – estabelece o regime de prevenção e controlo
integrado de poluição;
• Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de Maio - relativo à deposição de resíduos em aterro,
retificado pelo Decreto-Lei n.º 183/2009 e 10 de Agosto e posteriormente pelo DecretoRetificativo 74/2009 de 9 de Outubro;
• Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – publica a lista europeia de resíduos e define as
operações de valorização e de eliminação de resíduos;
• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro – aprova o regime geral da gestão de
resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do
Conselho, de 12 de Dezembro. Revoga o D.L n.º 239/97 de 9 de Setembro;
• Portaria n.º 1023/2006 de 20 de Setembro – define os elementos que devem acompanhar
o pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento,
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valorização e eliminação de resíduos;
• Portaria n.º 1407/2006 de 18 de Dezembro – estabelece as regras respeitantes à
liquidação da taxa de gestão de resíduos;
• Portaria n.º 1408/2006 de 18 de Dezembro – aprova o Regulamento de Funcionamento do
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos;
• Portaria n.º 187/2007 de 12 de Fevereiro – aprova o Plano Estratégico para os Resíduos
Sólidos Urbanos (PERSU II);
• Decreto-Lei 266/2007 de 14 de julho – aprova as condições relativas à proteção sanitária
dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho
• Portaria n.º 320/2007 de 23 de Março – altera a Portaria n.º 1408/2006 de 18 de Dezembro;
• Portaria n.º 50/2007 de 9 de Janeiro – aprova o modelo de alvará de licença para a
realização de operações de gestão de resíduos, retificado pelo Decreto-Retificativo
16/2007 de 9 de Janeiro.
• Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março – estabelece o regime das operações de gestão
de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas,
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha,
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. O diploma
entra em vigor em Junho, 90 dias após a data de publicação.
• Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho – define os modelos de guias de acompanhamento,
tal como previsto no artigo 6º da mesma.

3. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
A construção civil é uma atividade com séculos de existência. No entanto só nas últimas
décadas começaram a surgir preocupações com o destino a dar aos resíduos provenientes
desta atividade.
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O potencial de valorização dos Resíduos de Construção e Demolição é amplamente
reconhecido, visto que os RCD contêm percentagens elevadas de frações reutilizáveis e
recicláveis.
A forma como têm sido produzidos e geridos os RCD, sem qualquer controlo e sem qualquer
preocupação de triagem na origem, tem introduzido dificuldades acrescidas na obtenção de
soluções conducentes à valorização/eliminação dos RCD como um todo, mas também à
valorização dos resíduos especificamente resultantes da sua triagem.
A quantificação de RCD, resíduos de constituição não homogénea, com frações de dimensões
variadas, as quais poderão ser classificadas como resíduos perigosos, não perigosos e
inertes, tem sido bastante difícil, pelo que urge tomar medidas não só conducente à sua
correta triagem na origem, o que facilitará a sua gestão posterior, como quanto à sua
quantificação.
Os RCD contêm percentagens elevadas de materiais, inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos
destinos deverão ser potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de
recursos naturais e os custos de deposição final em aterro, aumentando-se o seu período de
vida útil.
Neste contexto, é urgente não só reavaliar e organizar os métodos de deposição final desses
resíduos como, mais importante que isso, promover a análise do seu ciclo de vida, tendo em
vista o seu máximo reaproveitamento/valorização.
Assim sendo, surge a necessidade de implementar medidas adequadas, designadamente o
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG).

4. OBJECTIVOS DO PPG
No sentido da prevenção e melhoria do desempenho ambiental em obra, o PPG define os
seguintes objetivos a cumprir durante a execução da empreitada:
• Sensibilizar todos os colaboradores e subempreiteiros para a responsabilidade da
prevenção e proteção do ambiente, assegurando a formação e educação adequadas a
cada função;
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• Garantir que os fatores fundamentais de preservação ambiental e as melhores práticas
ambientais sejam considerados em todas as fases da obra;
• Reduzir os impactes ambientais decorrentes da construção, pela implementação dos
procedimentos e normas ambientais adequadas, designadamente os relativos à gestão
dos resíduos.

5. APLICAÇÃO DO PPG
Neste âmbito é previsto que nas empreitadas e concessões de obras públicas, o projeto de
execução seja acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG), o qual
assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas
respetivamente aplicáveis constantes do decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro.
Deste modo o empreiteiro ou o concessionário tem o dever de executar o PPG, assegurando:
• A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra;
• A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestão seletiva dos RCD;
• A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal não
seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado;
• Que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de
resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses, ou inferior consoante
o estipulado nos respetivos códigos legais, nomeadamente o Decreto-Lei 266/2007, de
24 de Julho.

O presente plano pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execução, sob proposta do
produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de conceção-construção, pelo adjudicatário com
a autorização do dono da obra, desde que a alteração seja devidamente fundamentada.
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O mesmo deverá estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades
competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.
Das páginas seguintes consta o PPG para a empreitada da Adutora da ETA Morgavel ao
Reservatório Monte Chãos.
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PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO (PPG) (1)
Conduta Adutora entre a ETA Morgavel
e o Reservatório Monte Chãos

a) Nome

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra
ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, S.A.

b) Morada, Localidade, Código Postal, Cerca da Água, Rua dos Cravos, Apartado 64, 7500-130 VILA NOVA
Freguesia, Concelho
c) Telefone, Fax, E-Mail

DE SANTO ANDRÉ
Telefone: +351 269708240, Fax:+351 269708269
geral.adsa@adp.pt

d) Número Identificação Pessoa

505 600 005

Coletiva (NIPC)
e) CAE Principal Rev3

36001; 36002; 37001; 37002

II. Dados gerais da obra
a) Tipo de obra (construção/demolição de Trabalhos de demolição:
estrada, ponte, edifício...)
• Não se preveem trabalhos

significativos

de

demolição.
Trabalhos de execução:
• A implantação de condutas que inclui a abertura,
entivação e fecho de valas, o arranque e a reposição
de pavimentos e ainda a realização dos diversos
movimentos de terra associados, para além de a
instalação de coletores sem abertura de vala
(perfuração horizontal).
• Construção de câmaras de válvulas diversas em
betão armado.
b) Código do CPV

(1)

45232460-4

O presente Modelo foi integralmente adaptado do Modelo disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente.
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II. Dados gerais da obra
c) N° de processo de Avaliação de Impacte A identificar
Ambiental (AIA)
Sines.
d) Identificação do local de implantação

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
1. Caracterização da obra
a) Caracterização da obra a efetuar:
Trabalhos de construção da uma conduta adutora em FFD com cerca de 10 km, entre a ETA
Morgavel e o Reservatório do Monte Chãos. Na maior parte do seu percurso a adutora será
enterrada encontrando-se à vista no atravessamento sobre a ribeira da Junqueira e a esteira
de carvão da EDP.
b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março:
Na presente obra não se preveem grandes volumes de resíduos provenientes da execução da
conduta adutora, visto que a maioria da obra respeita à instalação da conduta em vala. A
maioria das terras provenientes das escavações voltam a ser incorporadas na vala e os
volumes restantes não são verdadeiros resíduos. As operações de demolição ou remoção de
estruturas existentes são insignificantes acontecendo de forma pontual nas obras de ligação
à ETA de Morgavel e Casa de Águas do Reservatório de Monte Chãos.
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III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
2. Incorporação de reciclados
a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD:
Não aplicável, devido à limitada quantidade de RCD produzidos.
b) Reciclados de RCD integrados na obra:
Identificação dos reciclados

Não aplicável
Valor Total

Quantidade integrada na
obra
(t ou m3)

Quantidade integrada
relativamente ao total de
materiais usados (%)

---

---

--- m3

--- %

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
3. Prevenção de resíduos
a)

Metodologia de prevenção de RCD:
•

Proceder à triagem na origem para uma posterior valorização dos resíduos possíveis;

•

Estabelecer contactos com os operadores licenciados, para uma recolha e transporte

dos resíduos e encaminhamento para um destino final adequado;
•

Recolha e envio dos resíduos perigosos (equiparáveis a resíduos industriais perigosos)

para centros integrados de recuperação, valorização e comercialização;
•

Separação dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não ferrosos);

•

As águas de lavagens das autobetoneiras/betoneiras deverão ser descarregadas para

uma bacia de decantação. Estas zonas especificas de lavagem deverão ser identificadas e
comunicadas aos operadores da central de betonagem e/ou aos condutores das
autobetoneiras. Sempre que seja possível, as águas decantadas, deverão ser reutilizadas
(ex.: reutilização na produção de betão). Os sólidos decantados deverão ser removidos
periodicamente, podendo ser enviados para destinos autorizados juntamente com os
restantes resíduos de construção e demolição (resíduos inertes de betão ou mistura de
betão com outros inertes). Mesmo que exista a possibilidade de ligar a descarga de águas
residuais à rede, deverá existir a prévia decantação das águas.
•

Utilização de materiais na obra contendo menor quantidade de substâncias perigosas.

EMPREITADADEEXECUÇÃODA“CONDUTADAETAMORGAVELAORESERVATÓRIOMONTECHÃOS”
CadernodeEncargos.AnexoV-PlanodegestãoAmbiental.
AnexoVI-PlanodePrevençãoeGestãodeResíduosdeConstruçãoeDemolição

13/18

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
3. Prevenção de resíduos
b)

Materiais a reutilizar em obra:

A reutilização de materiais pressupõe a não alteração das características físicas do mesmo; ex:
agregados provenientes de camadas de pavimento não ligadas, alvenarias e misturas
betuminosas, solos e rochas não contaminados.
Identificação dos reutilizados

Solos e rochas não contaminados
Valor Total

Quantidade a

Quantidade a reutilizar

reutilizar

relativamente ao total de materiais

(t ou m3)

usados (%)

19 000 m3

51 %

19 000 m3

51 %

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
4. Acondicionamento e triagem
a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à
mesma:
•

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são
obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento,
por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização.
Em caso de impossibilidade de triagem em obra, os RCD devem ser encaminhados
para operador licenciado;

•

Aplicação em obra de uma metodologia de triagem, que permita a separação na
origem, com ajuda de máquinas ou manual;

•

Na fase de triagem os resíduos devem ser separados em perigosos e não
perigosos;

•

No local de acondicionamento deverá ser efetuada uma deposição centralizada e
organizada, em contentores apropriados para as diversas tipologias de resíduos;

b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua
impossibilidade:
Não aplicável.
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Os valores na tabela infra foram estimados tendo em conta a duração prevista da empreitada e o desperdício previsível associado aos
diferentes materiais.

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
5. Produção de RCD
Código
LER

Tipologia dos
resíduos

Outros óleos de
motores,
13 02 08
transmissões e
lubrificação.

Quantidades
produzidas
(t ou m3)

Quantidade
para
reciclagem
(%)

Operação de
reciclagem

Quantidade
para
valorização
(%)

Operação de
valorização

Quantidade
para
eliminação
(%)

Operação de eliminação

0.20 t

100%

R9

0

-

0

-

15 01 06

Misturas de
embalagens a)

4.00 m³

100%

R5

0

-

0

-

16 01 07

Filtros de óleos

1.00 m³

0

-

0

-

100 %

D 15

17 02 01

Madeira b)

0.50 t

100%

R1

0

-

0

-

17 02 03 Plástico c)

0.20 t

100%

R5

0

-

0

-

Misturas
betuminosas
17 03 01
contendo alcatrão
d)

1689 m³

0

-

0

-

100 %

D 15

17 04 05 Aço

0.61 t

100%

R4

0

-

0

-

17 04 05 Ferro

4.71 t

100%

R4

0

-

0

-
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III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
5. Produção de RCD
Código
LER

17 05 04

Tipologia dos
resíduos

Solos e rochas não
contaminados f)

Quantidades
produzidas
(t ou m3)

18000 m³

Quantidade
para
reciclagem
(%)

0

Operação de
reciclagem

-
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para
valorização
(%)

Operação de
valorização

0

-
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Quantidade
para
eliminação
(%)

Operação de eliminação

49 %

D1
utilização como
material de aterro
noutras obras ou
recuperação de
pedreiras licenciadas

III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
6. Observações
As quantidades de resíduos produzidos, foram estimadas considerando todo o período de
execução da obra.
O destino final dos resíduos produzidos pode variar consoante o operador selecionado para
realizar o seu encaminhamento.
Salvaguarda-se que se dará preferência a operações de reciclagem/valorização.
Na estimativa da quantidade total de resíduos não são contemplados os resíduos
quantificados à unidade.
a) Muitos destes resíduos são resultantes da gestão ambiental da empreitada, não fazendo
parte dos materiais aplicados em obra (ex: embalagens de papel, embalagens de cartão,
embalagens de madeira, plásticos e metal, esferovite, …) pertencendo ao processo de
fornecimento dos acessórios e equipamentos definidos em projeto de execução. Os
consumíveis informáticos, papel, cartão, vidro, plásticos/embalagens, filtros de óleo, óleos
usados, etc. poderão fazer parte da gestão da empreitada em estaleiro.
b) Madeiras sobrantes de operações de entivação de valas e de cofragens de betão armado, e
não aproveitadas para futuras utilizações.
c) Troços da tubagem de FFD sobrantes da aplicação em obra.
d) Misturas betuminosas provenientes da fresagem do pavimento flexível
e) Troços de varão de aço para armaduras, sobrantes da aplicação em obra.
Códigos de operações de acordo com o Anexo III da Portaria nº209/2004 de 3 de Março
f) Ter em conta o exposto no Art. 6º do DL 46/2008.
Códigos de operações de acordo com o Anexo III da Portaria nº209/2004 de 3 de Março
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Na tabela seguinte apresentam-se tendo presente os materiais e equipamentos previstos na
obra as estimativas de incorporação de materiais reciclados. Esta estimativa é feita
considerando bibliografia existente, designadamente a com origem nos fabricantes e
fornecedores de materiais e equipamentos.
IV. TABELA DE CONTROLO DE INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS RECICLADOS

Descrição de materiais a incluir na obra

Quantidade
Prevista de
material a
incluir na obra
(x 10³ kg)
(1)

Aço

Quantidade
Prevista de
Percentagem
material
de material
reciclado incluído
reciclado
no material (x 10³ incorporado (%)
kg)
(2)
(3)=(2)/(1)

190.1

174.8

92.0%

Aço carbono

11.8

10.6

90.0%

Aço inox

2.7

1.6

60.0%

Cabos elétricos (PVC/Cobre)

1.2

0.6

50.0%

FFD

2357.4

2351.3

99.7%

Pavimento

5280.2

0.0

0.0%

Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP)

11.3

1.1

10.0%

PVC
Vários materiais em material elétrico
(PVC/Cobre/…)

0.0

0.0

0.0%

0.1

0.0

0.0%

7854.7

2540.1

32.3%

TOTAL
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1

DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

AdSA: Águas de Santo André, S.A.
AIA: Avaliação de Impacto Ambiental
APA: Agência Portuguesa do Ambiente
Acidente: Acontecimento não planeado do qual resulta um dano pessoal ou material.
Ambiente: Envolvente na qual uma organização Águas de Santo André, S.A e seus prestadores de
serviços) opera, incluindo o Ar, a Água, o Solo, os Recursos Naturais, a Flora, a Fauna, os Seres
Humanos, e as suas Inter-relações. Neste contexto, a envolvente vai do interior da organização ao
sistema global.
Aspetos Ambientais: Características das atividades, produtos e/ou serviços da organização com
probabilidade de interagirem com o Ambiente (por exemplo provocar emissões de poluentes
gasosos, descargas de efluentes para esgoto, formação de resíduos, consumo de matériasprimas, contaminação de solos ou aquíferos, consumo de embalagens, ruído, odor, uso do solo,
efeitos sociais e económicos e efeitos na saúde humana). Um aspeto ambiental significativo tem,
ou pode ter, um impacte ambiental significativo.
Aspetos Ambientais controláveis: aspetos ambientais causados pelas atividades da empresa nas
suas instalações ou outras sob a sua responsabilidade, por colaboradores próprios ou externos.
Aspetos de atividades sobre as quais existe controlo de gestão;
Aspetos ambientais influenciáveis: aspetos ambientais potencialmente decorrentes ou
incrementados pelas atividades da empresa, e sobre as quais não existe controlo de gestão, mas
sobre os quais a empresa pode exercer alguma influência. Exemplos: os aspetos associados a
produção de materiais, energia ou água consumidos pela empresa, atividades de fornecedores e
subcontratados, etc..
DIA: Declaração de Impacte Ambiental
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DO: Dono da Obra.
EE: Entidade Executante (na aceção do Decreto-Lei n.º 273/2003)
EIA: Estudo de Impacte Ambiental
Gestão de Resíduos: Operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e
eliminação de resíduos, incluindo a monitorização dos locais de descarga após o encerramento
das respetivas instalações, bem como o planeamento dessas operações.
Impacte Ambiental: Qualquer alteração no Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou
parcialmente, das atividades, produtos e/ou serviços da empresa.
Incidente: Acontecimento em que não ocorram danos para a saúde, ferimentos, danos materiais ou
qualquer perda mas que tem potencial de resultar em acidente.
Partes interessadas: Grupos ou particulares preocupados ou afetados pelo desempenho
ambiental da empresa, tais como o Grupo AdP, a população, os clientes, colaboradores, entidades
oficiais, etc..
PGA: Plano de Gestão Ambiental;
PPGRCD: Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
Prestador de Serviços: Entidade externa contratada pela Águas de Santo André, S.A para a
realização de trabalhos.
Resíduo: Qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação
de se desfazer, nomeadamente os definidos na Lista Europeia de resíduos (LER);
Resíduos de construção e demolição (RCD): resíduos provenientes de obras de construção,
reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações;
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Subcontratados: todos os subempreiteiros, incluindo os de cedência de mão de obra ou de
equipamento, trabalhadores independentes, prestadores de serviços e, nos casos aplicáveis, as
respetivas sucessivas cadeias de subcontratação.
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2

INTRODUÇÃO

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) pretende estabelecer as linhas de orientação para a
identificação e avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais associados à obra e as principais
medidas de atuação para as diferentes fases do processo (transição da fase de projeto para a fase
de construção, fase de construção e fase de desativação da obra) permitindo a gestão racional dos
Aspetos Ambientais, bem como a proteção do Meio Ambiente circundante.
Este documento constitui um PGA tipo a utilizar desde a fase de execução de projeto até à fase de
obra, pelo que deverá ser adaptado e desenvolvido, pelas Entidades intervenientes, quer sejam
Projetista, Fiscalização ou Entidade Executante.
A implementação do PGA assenta na definição de responsabilidades, formação e sensibilização
dos principais intervenientes na área ambiental.
Em consequência da responsabilidade ambiental inerente à atividade da Empresa, associada ao
facto de a Águas de Santo André, S.A. ser Dono de Obra, a realização de infraestruturas terão de
ser acompanhadas por um Plano de Gestão Ambiental, o qual assegurará o cumprimento da
legislação aplicável,de requisitos normativos das boas práticas ambientais e dos requisitos
contratualmente estabelecidos.
O PGA-Tipo, depois de adaptado às circunstâncias especificas da empreitada em questão, pelo
Projetista deverá ser entregue à Entidade Executante durante a fase de concurso, de modo a ser
possível à EE elaborar o PGA da obra e à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, comentar
e aprovar o mesmo, antes do inicio dos trabalhos da obra.
3

ORGANIZAÇÃO DO PGA-TIPO

Este documento é constituído por um Documento Base e por um Apêndice que inclui o conjunto de
anexos. O documento base corresponde ao PGA apresentado na fase de concurso pelo Dono de
Obra. O apêndice inclui, informações de apoio à implementação do PGA em fase de obra e os
elementos a elaborar e manter pelo Responsável Ambiental em colaboração com a Entidade
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Executante correspondendo, neste caso, ao desenvolvimento das ações propostas no documento
base.
No Anexo 1 apresentam-se os modelos referidos ao longo do PGA os quais poderão ser utilizados
tal como se apresentam ou como referência para o desenvolvimento de modelos próprios, tendo
estes que, obrigatoriamente possuir no mínimo a informação contida nos mesmos. Os referidos
modelos, quando preenchidos, servirão de evidência do cumprimento do estabelecido no PGA da
obra e deverão constar do arquivo de documentação da mesma
4

DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1

APLICABILIDADE

Este plano aplica-se a todas as atividades desenvolvidas para a Águas de Santo André, S.A na
execução da Empreitada “Conduta Adutora entre a ETA Morgavel e o Reservatório Monte Chãos” por
projetistas, empreiteiros, subempreiteiros, Fiscalização e demais intervenientes na mesma.
No caso de obras públicas, dada a obrigatoriedade legal do projeto de execução ser acompanhado
de um PPGRCD, o PGA deverá incluir este e outros documentos específicos da empreitada em
consideração (ex. Medidas decorrentes de Avaliação de Impacte Ambiental, se aplicável), devendo
o mesmo ser desenvolvido atendendo à natureza e dimensão de cada empreitada.
Sempre que aplicável, alguns dos elementos solicitados ao longo deste documento podem ser
apresentados utilizando os recursos já previstos no Plano de Segurança e Saúde (PSS), devendo
ser feita referência a esse facto.
4.2 CONTAGEM DE PRAZOS

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento
referem-se a dias úteis, excluindo-se portanto, sábados, domingos e feriados, independentemente
da Entidade Executante estar autorizada a trabalhar nesses dias. Por outro lado, sempre que o
início da contagem dos prazos indicados neste documento seja a data de consignação da
empreitada, pretende significar-se esta ou, se aplicável, a data da primeira consignação parcial.
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4.3 ALTERAÇÕES AO PGA

A Entidade Executante deverá colocar à consideração da Fiscalização ou Dono de Obra quando
aplicável, todas as alterações que pretende efetuar ao PGA aprovado. Essas alterações deverão
ser devidamente registadas e mantidas.
Os registos de alterações poderão ser efetuados com recurso aos modelos constantes no Anexo I
do PGA-tipo, ou outro desde que previamente aprovado pela Fiscalização ou Dono de Obra quando
aplicável.
4.4 ENTREGA DO PGA

Independentemente da inclusão deste modelo de PGA na fase de concurso, a Entidade Executante
deverá apresentar a declaração modelo "Declaração de Receção do PGA no Início da Empreitada",
no Anexo 1 do PGA, e deverá integrá-la no início deste documento.
Concluídos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, a EE entregará, no ato
da Receção Provisória (ou da última receção provisória, se aplicável) à Fiscalização, e esta ao Dono
da Obra, o PGA organizado nos termos previstos, ficando com uma cópia para ser utilizada caso
haja lugar a trabalhos durante o prazo de garantia.
Este facto será registado no Auto da Receção Provisória, anexando-se declaração, conforme o
modelo "Declaração de entrega do PGA na receção provisória", incluído no Anexo 1 do PGA,
devidamente preenchida e assinada por todos os elementos previstos. Uma cópia dessa
declaração deve incluída no Anexo 2 do PGA.
Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, a Entidade Executante
obriga-se a proceder à sua realização de acordo com o estipulado no PGA e a planear e
implementar as medidas necessárias, bem como a promover a integração dos elementos
desenvolvidos no PGA, sempre que se justifique. No final desses trabalhos deverá entregar à
Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, os complementos ao PGA elaborados, incluindo
registos para serem anexados ao PGA da empreitada em poder do Dono da Obra.
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Estes documentos serão incluidos na Compilação Técnica da obra.
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5

RESPONSABILIDADES

A Gestão Ambiental é da responsabilidade das seguintes entidades:

5.1

-

Dono de Obra,

-

Projetista;

-

Entidade Executante;

-

Fiscalização.

DONO DA OBRA

Fornece o PGA tipo e a restante documentação de caracter ambiental aplicável, nomeadamente
EIA, pareceres de entidades competentes, etc.
Aprova o PGA do Projetista (incluindo PPGRCD).
Aprova o PGA da Entidade Executante sob proposta da Fiscalização.
5.2 PROJETISTA

Adapta o PGA-tipo à empreitada, ao CE e à legislação aplicável.
Efetua a identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais em fase de projeto e definir
os modos de gestão associados. (Nota: adaptar de acordo com EIA)
Desenvolve o PPGRCD, de acordo com o modelo da APA, especificidades da Obra em questão e
demais exigencias do presente documento.
Elabora projetos de especialidade relacionados com o ruído, ambiente térmico, revegetação e
outros aplicáveis.
5.3 ENTIDADE EXECUTANTE

Elabora e implementa o PGA da obra por forma a responder aos requisitos do DO (PGA-tipo, CE,
etc) e legislação em vigor.
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Executa tarefas, efetua registos e arquiva os documentos para posterior compilação técnica,
mantendo o PGA organizado e atualizado sendo que o Dono da Obra e a Fiscalização têm direito de
acesso ao mesmo sempre que entenderem, podendo solicitar cópias no todo ou em parte, a
qualquer momento
A EE deverá fazer prova do cumprimento do estabelecido no PGA à Fiscalização, ao DO e/ou a
outras entidades externas autorizadas pelo DO, nomeadamente em auditorias.
5.4 FISCALIZAÇÃO

Efetua e evidencia, neste âmbito, o controlo do cumprimento do PGA, nomeadamente através da
apresentação dos relatórios mensais. Caso haja lugar a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), o
relatório deverá ser autónomo, caso contrário poderá ser incluído no relatório da Fiscalização num
capítulo correspondente ao controlo ambiental.
Analisa e aprova o PGA proposto pela EE.
Assegura ainda a componente do PGA referente ao PPGRCD que tem implicações legais para o DO,
com especial relevância para a receção provisória.
Assegura que a compilação técnica inclui o histórico ambiental da obra.
Após a entrega do PGA da obra pela EE, a Fiscalização deverá pronunciar-se sobre a
adequabilidade do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias.

6

BASES PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGA

6.1

PRINCÍPIOS

A atuação dos intervenientes na Empreitada deverá ser pautada pelos seguintes principios:
-

cumprir toda a legislação, nacional e comunitária, regulamentos, normas ou requisitos
ambientais aplicáveis às atividades a desenvolver na obra;

-

ter presente e aplicar os princípios da Prevenção da Poluição;
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-

identificar e avaliar os Aspetos e Impactes Ambientais associados às atividades
desenvolvidas, produtos utilizados e serviços e planear as medidas preventivas
necessárias;

-

utilizar materiais e técnicas sustentáveis, preferindo materiais menos perigosos e mais
eficientes (utilização de menores quantidades para o mesmo fim) e utilizando técnicas com
um menor número de impactes ambientais associados e em que o risco de ocorrência de
acidentes ambientais seja minimizado;

-

privilegiar a utilização de materiais reciclados, a redução dos consumos, a reutilização e
reciclagem de resíduos face à sua eliminação, nos termos da legislação em vigor e do
PPGRCD;

-

utilizar equipamentos em bom estado de conservação e em cumprimento de toda a
legislação aplicável;

-

implementar

medidas

de

prevenção

de

poluição

e

dispor

de

mecanismos/procedimentos/materiais para atuação em caso de acidente ou emergência
ambiental;
-

registar as ações implementadas de modo a evidenciar a sua preparação e execução;

-

reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, que deverão ser motivados e
envolvidos na implementação e desenvolvimento das medidas preventivas planeadas e
deverão estar preparados para a execução das medidas corretivas que possam vir ser
necessárias;

-

encorajar os trabalhadores a identificar e comunicar todas as situações em que o princípio
da prevenção da poluição ou da ecoeficiencia possam estar em causa;

-

promover as ações necessárias dando instruções adequadas aos trabalhadores, para que
sejam compreendidas por todos as ações a implementar e assim assegurar o cumprimento
do PGA;

-

alocar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações
planeadas, tendo em conta o estado de evolução da técnica.

6.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL

Até 11 (onze) dias após a consignação, a Entidade Executante deverá organizar uma compilação
(dossier ou suporte informático, a indicar pela Fiscalização/Dono de Obra) devidamente
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identificada, que contenha de forma organizada um índice do seu conteúdo e a legislação e
regulamentação aplicável, bem como os requisitos associados a monitorizar periodicamente,
mantendo esta listagem e respetivo conteúdo atualizados e permanentemente disponíveis no
estaleiro da empreitada para consulta, sempre que necessário.
Relativamente às normas e documentos de harmonização aplicáveis ao setor deverão ser,
igualmente tidas em consideração e organizadas conforme o acima descrito.
A resolução de situações fora deste contexto deverá, pois, conduzir a uma pesquisa mais
completa.
6.3 RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA ENTIDADE EXECUTANTE

Como complemento do ponto 5.3 do presente documento, a Entidade Executante é responsável
pela implementação das ações descritas neste documento e pelo zelo do cumprimento de toda a
legislação ambiental aplicável;
Para a implementação e acompanhamento do Plano de Gestão Ambiental, a Entidade Executante
nomeará um Responsável Ambiental que terá a seu cargo as seguintes funções:
-

Acompanhar e verificar a implementação das medidas de minimização previstas;

-

Definir e corrigir, sempre que necessário, os procedimentos relacionados com a aplicação
e controlo das medidas de minimização e com a Gestão Ambiental do estaleiro;

-

Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importância
concreta da implementação das medidas propostas no Plano de Gestão Ambiental;

-

Organizar e manter atualizado o sistema de registos ambientais;

-

Executar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição,
assegurando o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas
aplicáveis constantes da legislação aplicável;

-

Registar a ocorrência de quaisquer desvios na execução das medidas relativamente ao
preconizado no Plano de Gestão Ambiental, em documento aprovado antecipadamente pela
Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável;
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-

Analisar e manter o arquivo dos incidentes registados na obra e enviar estes registos à
Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, colaborando com esta(s) entidade(s) na
preparação das ações preventivas necessárias;

-

Dar conhecimento ao Diretor Técnico da Obra, à Fiscalização e ao Dono de Obra, de todas as
dificuldades sentidas na implementação das medidas de minimização previstas;

-

Elaborar, sempre que solicitado pelo Dono de Obra/Fiscalização, relatórios de progresso
relativos à implementação do Plano de Gestão Ambiental;

-

Manter atualizada a versão do Plano de Gestão Ambiental disponível na obra;

-

Comunicar com as entidades interessadas no desenvolvimento dos trabalhos e com a
população em geral, sempre que o Dono de Obra solicitar.

A Entidade Executante estabelecerá objetivamente o organograma funcional nominal identificando
os meios humanos afetos à empreitada, com indicação sobre este das respetivas percentagens de
afetação à empreitada em causa ou inclusão de uma nota nesse organograma referindo que nos
casos em que não se especifica a percentagem de afetação de qualquer pessoa incluída no mesmo,
significa que se encontra afeta a tempo inteiro na presente empreitada.
Cabe à Entidade Executante identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos à
gestão e controlo da Gestão Ambiental, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos. No
conjunto, devem ser identificadas todas as pessoas necessárias para preparar e organizar os
documentos a desenvolver/complementar o PGA e acompanhar e garantir a sua implementação,
incluindo todo o pessoal de enquadramento até pelo menos ao nível de chefe de equipa.
É competência do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as funções que cada posição
do citado organograma desempenha na empreitada, incluindo nestas as relativas à Gestão
Ambiental tendo em conta o estabelecido no caderno de encargos e neste PGA. Sem prejuízo das
responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor Técnico da Empreitada, este assegurará toda
e qualquer função relacionada com a Gestão Ambiental que não seja cometida a outrem.
Os projetos, planos e procedimentos relativos à Gestão Ambiental devem ser preparados e
verificados, em conjunto, por técnicos com formação na área do ambiente e na área de construção,
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de acordo com as respetivas especialidades. Quanto aos registos de verificação do preconizado
nos projetos, planos e procedimentos devem ser efetuados pelos encarregados responsáveis por
cada frente de trabalho.
Os responsáveis por cada atividade devem possuir formação e experiência adequada de forma a
garantir o bom desempenho das funções atribuídas. A Entidade Executante apresentará ao
Responsável Ambiental o citado organograma funcional. Caso algum dos elementos desse
organograma seja diferente do apresentado na proposta, deverá a Entidade Executante
apresentar, nos termos do caderno de encargos, o processo de pedido de autorização de
substituição, incluindo o respetivo currículo.
Durante todo o período da obra, a Entidade Executante deverá afixar no estaleiro de apoio, em local
bem visível, o organograma funcional em vigor. Para além disso, o Responsável Ambiental
arquivará no Anexo 4 do PGA, cópias dos organogramas funcionais datados e aprovados para a
realização da empreitada e bem assim a definição de funções.
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6.4 PLANO DE FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES

O plano de formação e informação dos trabalhadores tem de assegurar as necessidades básicas
de formação e informação dos trabalhadores, tendo sempre em conta as funções que
desempenham e os postos de trabalho que os mesmos ocupam.
Para tal, o Responsável Ambiental deverá identificar as necessidades de formação dos
colaboradores na área da Gestão Ambiental, partindo-se para a elaboração do plano de formação,
o qual será posto em prática no início e ao longo da obra, através de ações de formação interna ou
externa. Deverá ser dado conhecimento a todos os colaboradores envolvidos, da Identificação e
Avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais da empreitada, bem como dos modos de gestão
associados. Este plano através de ações adequadas deverá proporcionar condições viradas para a
formação específica de trabalhadores, promover ações de sensibilização para a generalidade dos
trabalhadores, calendarizar reuniões periódicas por grupos de trabalhadores, entre outras.
Complementarmente às ações de formação, deverão ser implementados diversos meios de
sensibilização dos trabalhadores – ex.: informação afixada e distribuída em mão, difusão de
informação ambiental. Os objetivos da sensibilização ambiental são os de transmitir a importância
da atuação em conformidade com os compromissos ambientais da obra, os aspetos e impactes
ambientais mais significativos das diversas atividades e as potenciais consequências ambientais
do não cumprimento dos procedimentos especificados.
Estes documentos, deverão ser apresentados em conjunto com os elementos do ponto 4.10 do PSS
devendo a informação ser centralizada.
6.5

LICENCIAMENTO E ALVARÁS

No Anexo 6 deste PGA deverão ser incluídas todas as licenças e alvarás ambientais emitidos por
entidades, públicas ou privadas, que se apliquem à obra em causa. A título de exemplo, sempre que
aplicável:
•

Alvarás/licenças de operadores de gestão de resíduos (transportadores e destinatários);

•

Fornecimento de água para consumo e rejeição/recolha de águas residuais (contrato com
a Câmara Municipal/serviços municipais ou particular; Licença para utilização de água de
furo; Licença de rejeição de águas residuais; Autorização de rejeição de águas residuais
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provenientes de fossas sépticas);
•

Licença Especial de Ruído;

•

Origem de Inertes;

•

Armazenamento de Combustíveis;

•

Elementos necessários ao licenciamento dos RACs, nomeadamente: desenhos, materiais,
ensaios, etc.

6.6 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA
6.6.1

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA OBRA

O local destinado à obra da “Conduta Adutora entre a ETA Morgavel e o Reservatório Monte Chãos”,
situa-se nas proximidades da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), no Concelho de Sines,
distrito de Setúbal.
Recorde-se que o projeto está sujeito a AIA, de acordo com o nº 3 b)i) e ii) art.º 1.º do Dec. Lei
151-B/2013, por se tratar de uma conduta com uma extensão superior a 2km e diâmetro superior a
0,6m, quando inseridas em áreas sensíveis. Efetivamente parte da conduta está implantada em
zonas inserida na Rede Natura e com extensão superior a 2km.

6.6.2

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – ENQUADRAMENTO

A empreitada de execução da “Conduta adutora da ETA Morgavel ao Reservatório Monte Chãos”
insere-se num conjunto de ações de beneficiação e melhoria das infraestruturas que servem a
Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).
6.6.3

ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO

A empreitada de execução da “Conduta adutora da ETA Morgavel ao Reservatório Monte Chãos”
insere-se num conjunto de ações de melhoria das infraestruturas que servem a ZILS, contribuindo
para um sistema de saneamento de águas residuais industriais mais robusto com vista a melhor
garantia de serviço.
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6.6.4

ENQUADRAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA

A parte da obra que se insere-se nas proximidades Zona Industrial e Logística de Sines que é
delimitada a Norte pelo Barranco do Bêbedo e a Sul pela Ribeira da Junqueira, sendo ainda
atravessada pela Ribeira de Moinhos. Este é, no entanto, uma zona pouco demarcada do ponto de
visto hidrográfico, sendo a Ribeira da Junqueira e a Ribeira de Moinhos as linhas de água mais
importantes apresentando uma bacia de 21 km2 e 5,3 km2 respetivamente. As linhas de água
existentes no local têm, em geral, um regime sazonal e uma orientação Nascente-Poente,
desaguando no Oceano Atlântico (PU ZILS, 2008).
Em termos regionais, a região está inserida no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado e encontrase atualmente sobre a tutela da APA – Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P..
6.6.5

ENQUADRAMENTO HIDROGEOLÓGICO

Ao nível Hidrogeológico, o local onde se desenvolverá a obra do “Conduta adutora entre a ETA

Morgavel ao Reservatório Monte Chãos” encontra-se na Bacia Meso-Cenozoica de Sines, estando
limitada a Este pelos terrenos paleozóicos da Zona Sul Portuguesa. O sistema aquífero de Sines é
composto por dois aquíferos, um superficial multicamada e outro mais profundo e de maior
importância.
O aquífero superior é do tipo multicamada apresentado um comportamento livre e confinado com
produtividades reduzidas. O caudal de exploração médio é de 5 l/s, podendo, pontualmente atingir
o valor de 10 l/s. Pelo que facto de ser um aquífero livre, a recarga é proveniente diretamente da
precipitação atmosférica local (PU ZILS, 2008).
O aquífero profundo apresenta produtividades muito superiores na ordem dos 125 l/s, valores
usuais em aquíferos cársicos tal como este. A recarga deste aquífero é direta nos locais de
afloramento das formações Jurássicas que o constituem, a Este da ZILS, e por drenância dos
sistemas aquíferos subjacentes. A sua heterogeneidade não permite a definição de uma superfície
piezométrica rigorosa, variando entre níveis abaixo do nível de mar e níveis que promovem a
existência de furos artesianos.
As características hidrogeológicas do Sistema aquífero de Sines, conferem-lhe algum nível de
suscetibilidade de contaminação, fundamentalmente pelo facto de o aquífero superficial ter
recarga direta das águas pluviais e por este drenar para o aquífero profundo (PU ZILS, 2008).
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Deste modo, em caso de contaminação por falta de cuidados a ter durante a fase de obra, o solo de
características muito permeáveis, permite que estes se infiltrem e afetem o aquífero superficial
livre e, eventualmente, o mais profundo.
Neste quadro, assumem especial relevância os descritores ambientais “qualidade da água” e
“ecossistema lagunar”, pelo que os aspetos ambientais com implicações diretas ou indiretas com
aqueles dois descritores específicos assumem uma maior significância. Naturalmente, sem
prejuízo de outros descritores ambientais poderem também, de alguma forma, ser afetados,
embora sempre com reduzida significância.
De modo a identificar os aspetos ambientais e respetivos impactes associados importa conhecer
as atividades previsíveis de ocorrer durante a empreitada.
•

Construção de plinto de apoio para instalação da conduta ao longo do traçado da conduta,
no terreno;

•

Instalação de conduta propriamente dita;

•

Travessia aérea da esteira de carvão;

•

Travessia subterrânea de estrada municipal e autoestrada.

Sistematização dos aspetos e impactes ambientais mais significativos associadas à empreitada
Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental
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Aspeto Ambiental
• Consumo de energia
• Consumo de combustível
• Emissão de gases de escape (CO2, CO, NOx, SO2, HC e
COV)
• Emissão de poeiras

• Produção de resíduos

• Derrame de produtos químicos (combustível,
lubrificantes, tinta, etc.)
• Ressuspensão de sedimentos do fundo da Ribeira de
Moínhos
• Emissão de ruído

6.6.6

Impacte Ambiental
• Depleção de recursos
• Emissão de gases com efeito de estufa
(GEE), etc.
• Redução da qualidade do ar
• Alteração do uso do solo
• Contaminação do solo
• Contaminação do meio hídrico
• Degradação da qualidade visual
• Afetação das populações
• Contaminação do meio hídrico
• Afetação do ecossistema lagunar
• Aumento da turbidez da água com afetação
local e temporária do biota
• Afugentamento da fauna
• Afetação das populações
• Afugentamento da fauna

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

O local onde se desenvolverá a obra do “Conduta adutora entre a ETA Morgavel ao Reservatório

Monte Chãos” encontra-se numa região, que embora de clima marcadamente mediterrânico, tem
uma forte influência marítima, traduzindo-se em Invernos menos frios, com uma temperatura
média de 11,1 ºC (CM Sines, 2007), e Verões mais amenos, com temperaturas médias de 20,4ºC (CM
Sines, 2007). O regime pluviométrico situa-se entre os 600 e os 700 mm anuais, concentrando-se
70% deste valor entre Outubro e Fevereiro (Plano de Urbanização da Zona Industrial de Sines – PU
ZILS, 2008).
Os rumos de ventos que registam maior frequência são o N (dominante no Outono) e NW
(dominante no resto do ano), verificando-se em 55% das observações. Os ventos dominantes de
NW transportam massas de ar marítimo com características húmidas (CM Sines, 2007).
6.6.7

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS, GEOTÉCNICAS E SISMOLÓGICAS

O Concelho de Sines, e por sua o local onde se desenvolverá a obra, situa-se na orla ocidental
alentejana. Este é caracterizado por ser uma zona com um elevado número de bacias hidrográficas
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implicando linhas de água de pequena dimensão (PU ZILS, 2008), tal como já exposto
anteriormente neste documento.
O promontório de Sines tem origem na elevação de Monte Chãos, uma elevação de pequena
altitude com relevo residual maciço eruptivo (PU ZILS, 2008), local onde se inicia a empreita da

“Conduta Adutora entre ETA Morgavel ao Reservatório Monte Chãos”.
A zona da obra encontra-se implantada entre calcários do Jurássico superior e turbiditos do
carbónico marinho, os quais contactam com anel gabro-diorítico, que envolve sienitos
quartezíferos e granitos muito raros, cortados por brechas vulcânicas. Estas são formadas por
cimento microbrechóide que envolve elementos de dimensões variadas e de grande diversidade
petrográfica, tais como: propilitos, andesitos, traquitos, microgranitos, microdioritos, sienitos, etc.
(Canilho, 1972; PU ZILS, 2008).
Geomorfologicamente o concelho de Sines é caracterizado por uma planície litoral, um relevo
residual do maciço ígneo e ainda uma escarpa a oriente. Na área da ZILS, os declives dominantes
variam entre os 0 e 3% (PU ZILS, 2008).
Ao nível da tectónica, Sines encontra-se inserido na Bacia de Santiago do Cacém e é caracterizado
por 4 estruturas fundamentais, que são: Falha de Santo André, Falha de Santa Cruz, Falha de
Grândola e posteriormente o alinhamento estrutural Portimão, Monchique-Sines-Sesimbra-Sines
(PU ZILS, 2008).
6.6.8

FAUNA E FLORA – CARACTERIZAÇÃO

Em termos ecológicos, a zona envolvente alargada do local em estudo, possui estruturas
ecológicas significativas, nomeadamente as zonas húmidas associadas à Lagoa da Sancha e à
Ribeira de Moinhos.
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6.6.9

OUTRAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DE INTERESSE RELEVANTE

Em alguns dos locais exteriores à zona sensível atravessada pela conduta, onde existem
coberturas vegetais de sobreiro não interessadas pela infraestrutura e áreas húmidas com algum
interesse, não se identificam aspetos de valor visual digno de registo, dada a pobreza do coberto
vegetal e a ausência de motivos particulares de interesse. Acresce o facto de a obra, em fase de
exploração, apenas em pequenos troços ser a descoberto, ou seja, o restante trajeto, soterrado,
não terá qualquer impacte na paisagem envolvente, aliás muito à semelhança do que já sucede
com as diversas infraestruturas já existentes.
6.7 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA
6.7.1

DIMENSÕES FÍSICAS TOTAIS DA OBRA

A construção da empreitada da “Conduta adutora entre a ETA Morgavel e o Reservatório Monte

Chãos” foi adjudicada à ......... (nome da Entidade Executante).
O local destinado à execução da intervenção situa-se ......... (Rua, Freguesia e Concelho do local da
obra e a morada do estaleiro).
A área de construção é de ........ m2.
Em termos construtivos, prevê-se a aplicação das quantidades estabelecidas no PPGRCD sem
prejuízo do indicado na Lista de Preços.
6.7.2

PLANO DE TRABALHOS

A Entidade Executante deverá apresentar um plano de trabalhos pormenorizado que deverá ser
apreciado pela Fiscalização/Responsável Ambiental, devendo este elemento propor alterações
caso verifique que existe simultaneidade de atividades incompatíveis em termos ambientais.
Este Plano de Trabalhos bem como as suas futuras evoluções, devem encontrar-se devidamente
arquivados e identificados em obra (Anexo 7).
6.7.3

MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DA OBRA

A Entidade Executante deverá apresentar estes elementos que devem ser arquivados e
identificados em obra (Anexo 8).
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6.7.4

MÉTODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

A Entidade Executante deverá fornecer à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, os
métodos e os processos construtivos que irá utilizar nas atividades de construção a efetuar em
obra, que os apreciará sob a ótica da Gestão Ambiental. Estes deverão ir de encontro aos princípios
de gestão dos RCD, nomeadamente na prevenção e redução, que da sua produção, quer da sua
perigosidade, designadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não
suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas e de forma a maximizarem a
valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais reciclados e
recicláveis.
No caso de estar previsto no PPGRCD a utilização de RCD em obra, esta terá de ser efetuada em
observância das normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis, nos termos no definido na
legislação aplicável à Gestão de RCD ou, na sua ausência, tendo em conta as especificações do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).
Deve ser também identificada a metodologia para a incorporação de reciclados, se aplicável.
Estes documentos deverão ser fornecidos obrigatoriamente no prazo de 10 dias úteis antes do
início da atividade em obra. Nenhuma atividade poderá iniciar-se sem que estes documentos
tenham sido entregues e validados pela Fiscalização e aprovados pelo Dono de Obra.
Estes documentos, devem ser incluídos no Anexo 9 deste PGA.
6.7.5

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A Entidade Executante deverá apresentar estes elementos, podendo estes ser incorporados no
Anexo 10 deste PGA.
Chama-se especial atenção para a necessidade de assegurar o cumprimento da legislação
aplicável, nomeadamente no que respeita às emissões de ruído por equipamentos de utilização no
exterior, mantendo os registos/evidências permanentemente atualizados.
6.7.6

LOCALIZAÇÃO, DIMENSÕES E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ESTALEIRO

No prazo de 10 dias úteis a partir da sua solicitação a Entidade Executante submeterá ao Dono de
Obra a aprovação da memória descritiva e do plano de estaleiro da obra que irá executar que
deverá ser apresentado em conjunto com os elementos do ponto 4.1do PSS e deve ser único.
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A Memória Descritiva e Plano de Estaleiro deverão conter ainda, no mínimo, os seguintes
elementos:
•

Descrição dos requisitos ambientais constantes do PGA (ex. locais destinados ao
armazenamento de combustível e outros produtos químicos);

•

Planta dos locais de “armazenamento temporário” de resíduos.

6.7.7

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRADAS/TRILHOS DE ACESSO A SEREM ABERTOS

Na Empreitada de execução da “Conduta Adutora entre a ETA Morgavel e o Reservatório Monte
Chãos”, não se prevê que seja necessário proceder-se à abertura de caminhos.
6.7.8

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO (NÃO APLICÁVEL)

Identificar os locais com o nome do proprietário, transportador e tipo de material, e obter as
devidas autorizações ou licenças.
6.7.9

CARACTERÍSTICAS DE PERIGOSIDADE DOS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS

Em termos ambientais, ter em atenção que todos os materiais perigosos (produtos novos,
produtos em utilização, ou resíduos) utilizados na execução da Empreitada de execução da
“Conduta Adutora entre a ETA Morgavel e o Reservatório Monte Chãos” deverão estar devidamente
inventariados (Anexo 12), rotulados, identificados e armazenados em locais impermeabilizados,
cobertos e ventilados, e tendo em conta eventuais incompatibilidades. No caso de serem líquidos
ou aquosos, deverão estar acondicionados sobre bacias de retenção com capacidade adequada.
As Fichas de Segurança terão de se encontrar no local, e ser do conhecimento dos utilizadores.
Assegurar a sinalética e os meios e regras de atuação em caso de emergência (extintores,
absorventes, etc.) (ver ponto 6.10.7) .
No caso de ser indispensável a utilização de um produto perigoso, terão que ser fornecidos aos
trabalhadores os equipamentos de proteção individual adequados, devendo também tomar as
medidas necessárias à proteção do ambiente.
Os recipientes vazios de produtos perigosos e eventuais produtos perigosos fora do prazo
constituem resíduos perigosos e devem ser tratados de acordo com o ponto 6.10.7 deste PGA.
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Na seleção deve ser privilegiada a utilização, dos materiais com características não (ou menos)
prejudiciais ao ambiente. O mesmo princípio é aplicado às técnicas utilizadas em obra (procura de
MTD – Melhores Técnicas Disponíveis).
Todos os materiais, produtos, substâncias e preparações perigosas deverão considerados na
Identificação e Avaliação dos Aspetos Ambientais, de acordo com os exposto no ponto 6.8 deste
documento.
Materiais Proibidos
A EE deve assegurar a não utilização de produtos/materiais proibidos ou com concentrações de
determinados compostos que ultrapassem os limites estabelecidos na legislação Nacional e
Comunitária em vigor.
6.8 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS

Deverá ser efetuada a identificação e avaliação de todos os aspetos e impactes ambientais
associados à empreitada em consideração, nos vários descritores do Ambiente, para todas as
atividades, quer se tratem de situações de Rotina, Não Rotina ou Emergência, e abranger os
aspetos e impactes controláveis pela entidade e os influenciáveis.
A metodologia a utilizar deverá dar cumprimento aos requisitos da NP EN ISO 14001 e deve ser
apresentada em Anexo 13.
Esta identificação e avaliação deve ser efetuada em fase de projeto e posteriormente aferida em
execução, mesmo que tenha que haver lugar à utilização de uma metodologia distinta.
Devem ser identificados os pontos críticos e minimizar a ocorrência de impactes ambientais, tendo
em conta, nomeadamente a sua gravidade e probabilidade de ocorrência, desenvolvendo métodos
e práticas de gestão adequados.
Na Ficha de Identificação e Avaliação dos Aspetos Ambientais, que deve ser aprovada pela
Fiscalização ou dono de Obra, quando aplicável, e que deve constar no Anexo 13, deverá ser
registada a relação dos Componentes/Descritores do Ambiente com as atividades e áreas em
desenvolvimento da obra. Pretende-se evidenciar quais as atividades e áreas que irão ser
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desenvolvidas na empreitada e das quais poderão surgir pontos críticos para o ambiente, em cada
aspeto ambiental.
Posteriormente, para cada Aspeto Ambiental identificado por atividade, será atribuído um fator de
significância, em que, caso o aspeto ambiental seja classificado como significativo, serão listadas
um conjunto de medidas e ações minimizadoras e/ou preventivas, de possíveis impactes
ambientais negativos.
Depois de preenchido, a ficha de registo deverá ser arquivada no anexo respetivo.
Em obra, a identificação e avaliação de aspetos e impactes ambientais deverá ser sujeita a
revisões/atualizações e consistirá num resumo da informação que se desenvolve nos pontos
seguintes.

6.9 LEVANTAMENTO AMBIENTAL
6.9.1

EM GERAL (EM OBRA E ESTALEIRO)

Efetuar uma breve descrição das atividades, de caráter geral, potenciadoras de impactes
ambientais.
As atividades que geralmente estão associadas a obras incluem entre outras:
- Montagem e uso do estaleiro (escritórios, ferramentaria, oficinas, armazenamento de resíduos e
produtos químicos, etc.);
- Desmatação/Decapagem/Escavação/Movimentação de Terras;
- Execução de fundações/Construção civil;
- Instalação elétrica e de equipamentos eletromecânicos;
- Ensaios;
- Desmobilização do estaleiro/limpeza da obra.
Os Aspetos e Impactes Ambientais gerais a abordar neste ponto são, a título de exemplo,
dependendo de cada obra, e das condições de operação (rotina, não rotina, emergência) os
seguintes:
Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Consumo de água

Depleção de Recursos
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Consumo de Energia

Emissão de Gases com Efeito de Estufa, etc.

Consumo de Lubrificantes
Consumo de Combustível
Consumo de Materiais de construção (Betão,
cimento, inertes, aço, ferro, tubagens), etc.
Produção de Resíduos (RSU; Papel,

Alteração do uso do Solo

embalagens cartão, plástico, metais, vidro;

Contaminação do Solo

betão; metais; madeiras; plásticos;

Contaminação do Meio Hídrico

biodegradáveis de desmatação; embalagens

Impacte Visual

contaminadas; desperdícios/absorventes

Afetação das populações, etc.

contaminados; solos e rochas; óleos usados;
REEE; Pavimento Betuminoso/contendo
Alcatrão; tinteiros e toners; Fibrocimentos,
etc.)
Derrame de Produtos Químicos (combustível,

Contaminação de Solos

lubrificante, hipoclorito, emulsão betuminosa,

Contaminação do Meio Hídrico

etc.)

Alteração dos Sistemas Ecológicos

Emissão de Ruído

Afetação das populações

Derrame de Águas Residuais Domésticas

Contaminação de Solos

Derrame de Betão

Contaminação do Meio Hídrico
Alteração dos Sistemas Ecológicos

Emissão de Poeiras

Alteração da qualidade do ar

Emissão de Gases de refrigeração

Afetação das populações

Emissão de Gases de Combustão
Descarga de Água de drenagem da zona de

Destabilização de

trabalhos (tempo de chuva ou nível freático)

taludes/desabamentos/alagamento

Perturbações do tráfego

Afetação das populações

Alterações da paisagem

Impacte Visual
Compactação temporária do solo
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6.9.2

EM PARTICULAR (EM OBRA E ESTALEIRO)

a)

CONSUMO DE ÁGUA

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, identificando as origens da água a ser
utilizada, tanto para consumo humano como para outros fins (privilegiando a reutilização de água
para outro fins desde que a qualidade da mesma o permita).
b)

CONSUMO DE ENERGIA

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra (Poderá ser necessário o recurso a grupos
geradores, devendo assegurar-se o cumprimento dos requisitos legais associados).
c)

CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, incluindo, nomeadamente:
- Combustíveis;
- Lubrificantes (descofragem, manutenção das máquinas, se aplicável, etc.);
- Emulsão betuminosa;
- Betão;
- Cimento, etc.
d)

CONTAMINAÇÃO DO MEIO HÍDRICO

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, tendo em consideração que, em obra,
produzem-se efluentes domésticos resultantes da utilização de sanitários (e porventura,
refeitório), podendo também haver produção de efluentes industriais resultantes de várias
situações possíveis, nomeadamente em caso de emergência – a título de exemplo:
-

Lavagem de maquinaria;

-

Lavagem de pavimentos e instalações;

-

Resultante de derrames de produtos/resíduos no estado líquido, nomeadamente betão,
lavagem das caleiras das betoneiras, lubrificantes, betume asfáltico, combustível, etc.;

-

Lavagem/desinfeção das condutas e/ou outros órgãos objetos da construção, antes da
entrega à Águas de Santo André;

Outras situações que podem levar à deterioração da qualidade da água podem ser, por exemplo, a
acumulação de terras/outros materiais próximo de linhas de água (promove o aumento de inertes
com as consequências negativas que advêm).
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e)

ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, tendo em consideração:
-

Em obra, os principais fatores de contaminação de solos são descargas incorretas de
águas residuais e/ou derrames de substâncias perigosas, quer sejam substâncias novas
ou resíduos (ex.: óleos, betuminosos, lubrificantes, produtos químicos, betão, etc.), em
consequência não só de procedimentos incorretos na manipulação, como também pelo seu
mau acondicionamento;

-

Poderão ocorrer alterações do uso do solo relacionadas com movimentação de terras,
compactação dos solos na zona de implantação do estaleiro e zonas de intervenção, pela
movimentação de veículos e máquinas, acumulação de resíduos e materiais.

f)

ALTERAÇÕES À QUALIDADE DO AR

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, tendo em consideração que, geralmente, os
principais contaminantes da atmosfera durante a execução de obras são a libertação de poeiras,
emissões provenientes da movimentação de terras e funcionamento das viaturas e ainda fugas
nos equipamentos de refrigeração instalados (ex. ar condicionado).
g)

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Tendo em consideração o PPGRCD, identificar os resíduos a ser produzidos na obra, indicando o
seu destino final provável, transportador e quantidades previstas, e se necessário, proceder à
proposta de alteração do PPGRCD, nos termos do Decreto-Lei n.º46/2008, de 12 de março.
h)

PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Identificar e caracterizar a situação prevista em obra, nomeadamente:
- Verificar da existência de recetores sensíveis expostos;
- Avaliar a necessidade de obtenção de Licença Especial de Ruído;
- Se necessário, efetuar a caracterização da situação de referência (ex. em caso de exigência em
resultado de AIA), com recurso a laboratório acreditado para o efeito;
- Identificar e controlar todos os equipamentos nos termos da legislação sobre as emissões de
ruído por equipamentos de utilização no exterior.
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De um modo geral, as principais fontes de ruído e vibrações durante a execução de obras ocorrem
em resultado da circulação de viaturas de apoio à obra, durante a utilização de maquinaria
específica e pela utilização de explosivos.
6.10 MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS

Sem prejuízo da existência de medidas mais restritivas e de caráter legal (ex. impostas por
Avaliação de Impacte Ambiental), as medidas de minimização que seguidamente se listam (como
elementos de referência), evidenciam um conjunto de ações e procedimentos base que terão de
ser aplicados e desenvolvidos, especialmente no controlo dos Aspetos e Impactes Ambientais
Significativos.
De forma a cumprir com todas as exigências legais e contratuais e com o princípio da Prevenção da
Poluição, para os Aspetos Ambientais identificados, têm de ser adotadas medidas base de
prevenção e minimização de possíveis impactes ambientais negativos e têm de ser levadas a cabo
as respetivas ações de cumprimento e/ou execução.
Apresentam-se de seguida, a título de exemplo, algumas medidas de minimização a implementar
no estaleiro e frentes de obra, para os descritores ambientais mais expectáveis. A EE poderá
desenvolver procedimentos ou instruções documentadas a incluir no presente PGA, e
eventualmente ajudas visuais, de forma a auxiliar a gestão nos impactes nos locais.
6.10.1

POPULAÇÃO ENVOLVENTE

Apresentar à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, as medidas de prevenção a adotar
durante a fase de construção que visem minimizar:
-

Possíveis perturbações da obra sobre a população envolvente, por exemplo, através da
definição estratégica de entrada e saída de viaturas;

-

Possíveis perturbações das atividades desenvolvidas nas zonas adjacentes, sobretudo ao
nível do ambiente sonoro, emissão de poeiras, impactes visuais, limpeza, etc.,
assegurando sempre a acessibilidade das populações às mesmas.

6.10.2

PAISAGEM

Apresentar à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, as medidas a implementar com
vista à redução dos impactes ambientais na paisagem, nomeadamente:
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-

Projetos específicos de minimização e de revegetação associando as funções de
integração paisagística, sempre que se verifiquem impactes visuais negativos gerados
durante a obra;

-

Redução da emissão de poeiras, nomeadamente via aspersão/humedecimento do
solo/vias de circulação;

-

Acondicionar os materiais e resíduos em locais adequados, de forma a minimizar o
impacte visual associado, no caso da existência de exposição à população;

-

Manter o estaleiro e vias de acesso devidamente limpos;

-

Instalar equipamento para lavagem de rodados;

-

Colocação de tapumes.

6.10.3

ALTERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS

Apresentar à Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável, as medidas a implementar com
vista à redução dos impactes ambientais sobre os ecossistemas, nomeadamente:
-

Metodologias de desenvolvimento dos trabalhos de modo a preservar a vegetação
existente e que seja tecnicamente possível de preservar;

-

A possibilidade de transplantar possíveis elementos arbóreos significativos;

-

No caso de ser necessário abater árvores, estas deverão ser identificadas e
caracterizadas por técnicos especializados. No caso de árvores “classificadas” (espécies
protegidas) deverá haver registo do pedido de esclarecimento/modo de atuação à Direção
Geral dos Recursos Florestais (DGRF). Estes registos deverão constar no Anexo 6 deste
documento). As intervenções devem ser efetuadas com equipamento e metodologias que
minimizem a probabilidade de incêndio (sem produção de faísca, remoção dos resíduos,
etc.);

-

Evitar o pisoteio de zonas inseridas em áreas classificadas, e minimizar a ocupação dos
terrenos envolventes ao estaleiro e zonas de intervenção com resíduos, materiais,
viaturas e máquinas;

-

Dotar o estaleiro e a obra de uma vedação, de forma a impedir o acesso de pessoas e
animais ao seu interior.
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6.10.4

TRANSPORTE DE CARGAS, CIRCULAÇÃO DE VIATURAS

Implementar um plano de circulação de veículos, que deve estar definido na planta de estaleiro
(apresentar em conjunto com os elementos do ponto 4.1 do PSS).
Garantir que a seleção e identificação dos locais de estaleiro e os acessos atendam sempre às
diversas condicionantes e limitações existentes nas zonas adjacentes à obra.
Garantir o cumprimento da velocidade máxima admitida em obra de forma a prevenir a emissão
de partículas para o ar.
Os veículos e equipamentos móveis circularão devidamente limpos e com a carga coberta de
forma a não sujar com lamas, barros e outros resíduos, as vias públicas por onde tenham de
transitar.
Sempre que aplicável, as saídas do estaleiro para veículos e equipamentos móveis serão
equipadas com um sistema de lavagem de rodados.
Caso se venha a justificar, serão adotadas medidas suplementares de forma a evitar a sujidade
das vias públicas, nomeadamente através da pavimentação das saídas do estaleiro;
Caso se verifiquem situações pontuais de sujidade da via pública, potenciadas pela circulação de
veículos e equipamentos móveis da empreitada, proceder-se-á de imediato à limpeza da via
pública;
O transporte de resíduos (seja efetuado por transportador contratado ou pela Entidade
Executante), seguirá as regras definidas no ponto 6.10.11.
O transporte rodoviário de mercadorias classificadas como perigosas para o efeito deverá ser
efetuado de acordo com o previsto na legislação aplicável. As prescrições do Regulamento
Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por estrada (RPE) não se aplicam ao
transporte efetuado por empresas, mas acessoriamente à sua atividade principal, tal como para
aprovisionamento de estaleiros de construção ou Eng. Civil, em quantidades que não
ultrapassem 450 L por embalagem, nem as quantidades máximas especificadas em 1.1.3.6 do
Anexo I do Regulamento. Devem contudo ser tomadas as medidas necessárias para impedir
qualquer fuga de conteúdo em condições normais de transporte, nomeadamente o transporte
deve ser efetuado em embalagens adequadas e devidamente aprovisionado. O transporte deve
ser acompanhado da ficha de segurança, com os necessários e adequados meios de contenção
de derrames e equipamento de proteção individual e deverá ser preenchida uma Guia de
Transporte que para além da informação habitual, deverá incluir a classificação da mercadoria
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perigosa (n.º ONU; n.º de identificação do perigo, designação ADR, classe, n.º, alínea). Exemplos:
no caso do Gasóleo, a quantidade máxima a transportar é de 1000 L (max. de 450 L por
embalagem); no caso da Gasolina, a quantidade máxima a transportar é de 333 L).
6.10.5

CONSUMO DE ÁGUA

Deverão ficar claramente identificadas as origens da água a utilizar na obra – seja água para
consumo humano como água para outros fins.
No caso de haver necessidade de recorrer a captações próprias ou de terceiros, estas devem estar
devidamente licenciadas (incluir autorizações/licenças no Anexo 6).
Em obra a água imprópria para consumo deverá estar devidamente identificada.
Deverá haver sensibilização e práticas no sentido de economia e correta gestão do recurso água.
6.10.6

CONSUMO DE ENERGIA

Devem reduzir-se os consumos excessivos de energia elétrica, nomeadamente:
-

Otimizar-se as condições naturais de iluminação;

-

Desligar as luzes e equipamentos informáticos/ar condicionado nos períodos em que se
encontre ausente;

-

Manter as portas fechadas caso o equipamento de ar condicionado esteja em
funcionamento;

-

Utilizar equipamentos economizadores de energia (com símbolo Energy Star; lâmpadas
fluorescentes economizadoras, etc.);

-

Deve ser efetuado o registo anual do n.º de horas de funcionamento dos geradores de
emergência, bem como o respetivo consumo de combustível.

6.10.7

CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Devem reduzir-se os consumos excessivos de produtos e materiais, nomeadamente através da
implementação de metodologias e práticas de trabalho que conduzam à minimização do
desperdício, nomeadamente por via da reutilização de materiais e da utilização de materiais não
suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas. Estas metodologias e práticas
deverão maximizar a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais
reciclados e recicláveis, nos termos do estabelecido no PPGRCD.
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Deve assegurar-se que os inertes a utilizar provém de origens devidamente licenciadas.
Sempre que viável, deve selecionar-se produtos com menor perigosidade para o Ambiente e para
o Homem, devendo os trabalhadores conhecer os riscos associados ao uso dos produtos
armazenados e em uso (devendo encontrar-se inventariados), nomeadamente através das Fichas
de Dados de Segurança.
Deverá haver lugar ao correto acondicionamento dos produtos e materiais, de forma a assegurar a
sua integridade, e evitar eventuais incompatibilidades, devendo os locais/recipientes encontrarse devidamente identificados, sinalizados, e munido dos meios adequados à resposta a
emergência.
O manuseamento de produtos químicos e resíduos associados deve ser efetuado de acordo com as
disposições constantes nas fichas de segurança e outras boas práticas que conduzam à
minimização de acidentes e incidentes para terceiros, para o meio ambiente e instalações (ex.
instruções

de

atuação

em

caso

de

derrame,

para

efetuar

trasfegas,

pinturas,

preparação/aplicação de óleo de descofragem, etc.).
Os locais destinados ao armazenamento de produtos perigosos devem encontrar-se devidamente
identificados, protegidos da intempérie, e dotados de contenção adequada para eventuais
derrames.
As embalagens para trasfega de produtos químicos devem ser adequadas à natureza do produto a
conter, não se devendo nunca utilizar recipientes de produtos alimentares (ex. garrafas de
bebidas);
Sempre que possível devem ser selecionados produtos a granel ou com embalagens de maior
volume, de modo a reduzir os resíduos de embalagem;
As embalagens usadas e outros resíduos resultantes da sua utilização têm de ser devidamente
acondicionados, rotulados e armazenados, com vista ao posterior encaminhamento para destino
final adequado (gestão de resíduos a definir caso a caso).
No caso dos resíduos de embalagens não urbanas (ex. paletes, cintas metálicas, bidões, etc.),
deverá verificar-se junto dos fornecedores da viabilidade de retoma. Caso não seja possível,
quando cessar a possibilidade de reutilização, e desde que cumpram os requisitos definidos pela
Sociedade Ponto Verde, os resíduos resultantes podem ser integrados no Serviço Extra Urbano,
sendo assim assegurada a sua valorização.
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6.10.8

-

EFLUENTES LÍQUIDOS /ALTERAÇÕES À QUALIDADE DA ÁGUA

Deverão ser sempre criados sistemas separativos para os diversos tipos de “águas”.
Deverá haver recolha das águas residuais domésticas e industriais e, desviar sempre as
águas pluviais de modo a evitar a sua contaminação;

-

É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos nas redes de
esgotos, águas pluviais e linhas de água;

-

A lavagem dos camiões- betoneira não pode ser efetuada no estaleiro; Devem existir locais
adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de betoneiras, caso
tenham de ser efetuadas no estaleiro, de forma a minimizar a contaminação do solo e das
águas, devendo os resíduos ser posteriormente removidos e depositados em local
adequado, de acordo com os modos de gestão definidos;

-

As águas residuais com características de “domésticas” provenientes da obra (sanitários,
refeitórios, …) devem ser encaminhadas para fossas estanques para posterior e regular
recolha dos serviços especializados (municipalizados ou operador privado), ou fazer-se
ligação à rede pública. No caso da utilização de fossas sépticas, deverá assegurar-se
também o controlo do nível do conteúdo, por forma a minimizar contaminações;

-

No caso da recolha ser efetuada por um operador privado, a entidade deverá estar
devidamente autorizada para o efeito, assim como deverá ser emitida pelo recetor final do
efluente (que também deverá estar devidamente autorizado) uma autorização de receção
de efluente (incluir autorizações/licenças no Anexo 6). O transporte deve ser acompanhado
por um documento de transporte (ex. guia de transporte). No caso de ligação à rede pública
incluir também no mesmo anexo a respetiva autorização/licença;

-

No caso de ser necessário proceder-se à construção de fossas sépticas não estanques, no
caso de descarga direta para o solo/linha de água ou no caso de existirem ETAR compactas,
terá de existir obrigatoriamente licença para descarga de águas residuais (incluir licença
no Anexo 6) devendo, para tal, cumprir com os requisitos legais. Os registos de
monitorização, se aplicáveis, deverão ser incluídos no Anexo 14);

-

No caso de wc móveis com contentor (wc químicos), o seu transporte para descarga deverá
ser efetuado por entidade devidamente autorizada para o efeito assim como deverá ser
emitida pelo recetor final do efluente (que também deverá estar devidamente autorizado)
uma autorização de receção de efluente (incluir autorizações/ licenças no Anexo 6);
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-

Deve existir sempre autorização formal/licença (incluir autorização/licença no Anexo 6)
para a entrega ao destino final destes efluentes;

-

No caso de recolha de águas residuais (não domésticas), estas devem ser entregues a uma
ETARI mediante autorização prévia (que deverá ser arquivada no Anexo 6);

-

Caso se verifiquem obstruções parciais ou totais de possíveis linhas de água, terão de ser
ativados mecanismos para que seja efetuada a sua limpeza imediata. No caso de
necessidade de desvio de linhas de água para a normal prossecução das obras, proceder
ao acompanhamento/monitorização da situação, para além, de ser necessário obter o
licenciamento por parte da Administração Regional Hidrográfica (ARH) competente;

-

Todas as lavagens de reservatórios ou condutas deverão ser programadas com
antecedência suficiente para que o Dono de Obra possa tomar as medidas necessárias para
cumprimento do acordado com a ARH, nomeadamente, a recolha e análise do efluente
descarregado (se aplicável);

-

Todas as descargas não programadas de água tratada ou não tratada (de emergência ou
não), devem ser imediatamente comunicadas para que o Dono de Obra possa avisar a ARH
nos termos do procedimento acordado;

-

As manutenções dos equipamentos só deverão ser efetuadas em oficinas e nunca na obra.
No caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos equipamentos ou
outras quaisquer atividades com manuseamento de substâncias que possam alterar a
qualidade da água e/ou solo, deverão ser acompanhadas por sistemas de retenção e bidões
apropriados. Os resíduos líquidos provenientes das manutenções dos equipamentos
devem ser armazenados em recipientes adequados e estes devem estar sobre uma bacia
de retenção, preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais
derrames para o solo e/ou linhas de água;

-

Os locais de armazenamento e de abastecimento de combustíveis e outras substâncias
líquidas, suscetíveis de contaminar o solo ou linhas de água, devem ser impermeáveis e
estar dotados de bacia de retenção. No caso de ser necessário obtenção de licenciamento
para armazenamento de combustível, anexar cópia da licença no Anexo 6.
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6.10.9

-

ALTERAÇÕES DO USO DO SOLO

Proceder ao armazenamento dos solos e rochas não contaminados resultantes das
operações de decapagem/escavação, em locais de depósito predefinidos, para posterior
reutilização, nos termos da legislação aplicável aos RCD (obra de origem, outra obra sujeita
a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de
explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou,
ainda, em local licenciado pela câmara municipal);

-

Os locais de armazenamento deverão estar devidamente autorizados e o armazenamento
deverá respeitar critérios de boas práticas de segurança e ambiente;

-

É expressamente proibida a rejeição de quaisquer produtos perigosos no solo;

-

Devem existir locais adequados para a contenção das águas da lavagem das caleiras de
betoneiras, e respetivos resíduos associados, de forma a minimizar a contaminação do
solo e das águas;

-

Proceder à movimentação de terras sempre que os solos estejam limpos e nos períodos
secos, de forma a evitar que estes sejam sujeitos a fenómenos de erosão;

-

A circulação de pessoas, veículos e máquinas deve cingir-se ao estaleiro e às zonas de
intervenção;

-

Implementar procedimentos especiais que visem prevenir a potencial contaminação do
solo através de derrames acidentais;

-

Impermeabilizar a zona de reabastecimento de combustível: os locais de armazenamento
de combustíveis ou de armazenamento de outras substâncias líquidas suscetíveis de
contaminar o solo, devem estar dotados de bacia de retenção. O mesmo se deverá
implementar no caso de utilização de grupo Gerador, para minimização de derrame de
combustível;

-

Caso ocorra uma situação de derrame ou outro acidente, de acordo com a gravidade da
situação, deverão ser ativados os procedimentos específicos de emergência ambiental (ex. para pequenas quantidades: recolher com material absorvente e acondicionar em
recipiente próprio e, se possível, reaproveitar, caso contrário, tratar como resíduo
perigoso), alertando as autoridades competentes de modo a obter os meios mais eficazes
para ultrapassar a situação;
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-

As manutenções dos equipamentos devem ser preferencialmente efetuadas em oficinas
especializadas. No caso de ser imprescindível a execução em obra de manutenções aos
equipamentos ou outras quaisquer atividades com manuseamento de substâncias que
possam alterar a qualidade da água e/ou solo, deverão ser acompanhadas por retenções e
bidões apropriados, e eventualmente ponderar a instalação de sistema para separação de
hidrocarbonetos;

-

Quaisquer produtos químicos perigosos, incluindo resíduos líquidos provenientes das
manutenções dos equipamentos, caso sejam efetuadas no local, devem ser armazenados
em recipientes adequados e estes devem estar sobre uma bacia de retenção,
preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames para o
solo e/ou linhas de água;

-

Recuperação dos solos da área afeta à obra, após término desta, por exemplo, através da
descompactação das áreas intervencionadas, incluindo a zona de implantação do estaleiro,
do revestimento vegetal em áreas com maior declive para diminuir a erosão superficial,
etc.

6.10.10 ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR

-

Caso se justifique, proceder à implementação de um programa de acompanhamento da
qualidade do ar (arquivar relatórios no Anexo 14);

-

É expressamente proibida a realização de queima de resíduos;

-

Sempre que justificável, proceder à rega/aspersão regular e controlada nos acessos de
terra batida e nos locais da obra, em especial durante o período seco do ano e em que as
emissões de poeiras são mais significativas;

-

Estabelecer uma relação entre o plano de trabalhos e as emissões de poeiras, tendo em
atenção o clima previsto, definindo ações ou medidas de minimização de emissão de
partículas para o ar;

-

Os materiais que possam desagregar-se e todos os resíduos serão obrigatoriamente
transportados em veículos com a carga coberta;

-

Racionalizar a circulação de veículos (ex. escolha dos menores percursos), e de
maquinaria de apoio à obra;

-

Implementar sistemas de controlo de emissões, no caso da existência de centrais de betão;
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-

Garantir as manutenções e revisões periódicas de veículos e de maquinaria de apoio à obra;

-

Proceder à seleção de equipamentos, veículos, maquinaria de apoio à obra que tenham sido
projetados com preocupações de controlo e diminuição de poluição atmosférica;

-

Se necessário vedar as zonas afetas à obra, utilizando barreiras opacas para controlar a
dispersão de poeiras;

-

Atividades que potenciem a emissão de poeiras, como por exemplo, trabalhos com
rocha/pedra, serão sempre que tecnicamente viável, efetuadas com injeção líquida no local
de emissão de poeiras;

-

Ter ainda em consideração os equipamentos de refrigeração instalados (ex. ar
condicionado), e os requisitos legais associados, de forma a assegurar-se a minimização
da fuga dos fluidos de refrigeração (Substâncias que empobrecem a camada do Ozono ou
Gases Fluorados com Efeito de Estufa). Assim, deverá efetuar-se a identificação dos
equipamentos instalados, no que respeita ao modelo, ano de fabrico, quantidade e tipo de
fluido, e face ao mesmo, assegurar o cumprimento dos requisitos legais associados
(técnicos qualificados, registos, etc.).

6.10.11

GESTÃO DE RESÍDUOS

Na obra de execução da “Conduta Adutora entre a ETA Morgavel e o Reservatório Monte Chãos”, os
resíduos provenientes da obra serão triados e acondicionados de acordo com o preconizado no
PPGRCD, que deve ser parte integrante do presente PGA (Anexo 5), e tendo em conta a legislação
aplicável, nomeadamente o Decreto-lei 46/2008, de 12 de março.
Tendo em conta o artigo 10.º do DL 46/2008, o PPGRCD pode ser alterado pelo Dono da Obra na fase
de execução, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de conceção construção, pelo adjudicatário com a autorização do dono da obra, desde que a alteração seja
devidamente fundamentada.
O plano de prevenção e gestão de RCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de
fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execução da obra.
A execução do PPGRCD em obra deve privilegiar a adoção de metodologias e práticas que:
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a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de
materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias
perigosas;
b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais
reciclados e recicláveis;
c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos
princípios
da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.
Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD terão de ser obrigatoriamente
objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais,
para reciclagem ou outras formas de valorização, tal como definido na legislação aplicável.
Nos casos em que não possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto à mesma, a
EE é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para esse efeito.
As instalações de triagem e de operação de corte e ou britagem de RCD (fragmentação de RCD),
estão sujeitas aos requisitos técnicos mínimos constantes do anexo I ao Decreto-lei 46/2008, de 12
de março,
A deposição de RCD em aterro só é permitida após a submissão a triagem.
A seleção de meios e locais para o acondicionamento dos resíduos, bem como destino deve ter em
consideração as suas características de perigosidade, viabilidade de valorização, e o local indicado
na planta de estaleiro (Anexo 11 deste documento), para posterior transporte por empresas
devidamente licenciadas para o efeito e entrega a destino final adequado e devidamente
autorizado.
Estão dispensadas de licenciamento:
- As operações de armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execução da mesma;
- As operações de triagem e fragmentação de RCD quando efetuadas na obra;
- As operações de reciclagem que impliquem a reincorporação de RCD no processo produtivo de
origem;
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- A realização de ensaios para avaliação prospetiva da possibilidade de incorporação de RCD em
processo produtivo;
- A utilização de RCD em obra;
- A utilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, resultantes de atividades de
construção, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras ou na
cobertura de aterros destinados a resíduos, nos termos previstos no artigo 6.º do DL 46/2008.
A Entidade Executante também poderá fazer o transporte de resíduos desde que encaminhe os
resíduos para locais de tratamento ou deposição adequados e autorizados, de acordo com a
legislação ambiental em vigor.
No caso do transporte de resíduos ser efetuado por terceiros, o transportador tem de estar
licenciado para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem.
Todos os transportes de resíduos (incluindo no caso de ser efetuado pela Entidade Executante)
serão acompanhados pelas respetivas Guias de Acompanhamento de Resíduos de Construção e
Demolição, GARCD (Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho) e nos termos da Portaria n.º335/97, de 5 de
novembro. O exemplar do produtor/detentor será incorporado no Anexo 15, ao qual deverá ser
anexado o Certificado de receção, recebido do destinatário final, devidamente assinada e
carimbada, nos 30 dias seguintes à sua receção.
Ficam isentos do acompanhamento de GARCD os transportes de resíduos efetuados entre a(s)
frente(s) de obra e o estaleiro da obra, devendo no entanto ser preenchido documento de
transporte (ex. Guia de Transporte). No caso de serem efetuados transporte de resíduos para o
estaleiro central (onde poderão ser acondicionados ou processados os resíduos desta obra ou
outras da mesma Entidade Executante, desde que o estaleiro esteja devidamente licenciado para
a(s) operação(ões) de gestão em causa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006) já terão de ser
acompanhados com as respetivas GARCD.
Ficam ainda isentos de preenchimento de GARCD (mas devendo ser preenchido o documento de
transporte) o transporte de solos e rochas não contaminados, que não sejam reutilizados na
respetiva obra de origem e que podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou
comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de
pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela
câmara municipal.
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O registo de todos os movimentos de resíduos deverá ser efetuado no modelo “Registo de Movimento
de Resíduos” (constante no Anexo 1deste documento) e arquivado no Anexo 2.

Deverá ser mantido um arquivo com os comprovativos das autorizações, tanto do transportador,
como do destino final, a incorporar no Anexo 6 deste documento.
A EE deverá fazer prova de que efetua anualmente o registo dos resíduos decorrentes das suas
atividades na aplicação da APA (SIRAPA), podendo anexar cópia do registo do ano anterior, no
Anexo 6.
Medidas de caráter geral – Para todos os tipos de resíduos:
-

Proceder à remoção de todos os resíduos originados na obra, gerados pela Entidade
Executante e os respetivos subempreiteiros e fornecedores, evitando aglomeração destes.
No caso de resíduos perigosos, o período de armazenamento não pode ser superior a três
meses;

-

Proceder à limpeza de resíduos da obra, durante e imediatamente após a conclusão desta;

-

Definir zonas específicas, claramente identificadas e com as condições já anteriormente
definidas no PPGRCD, para deposição separada dos vários tipos de resíduos da obra
(Anexo 11). No caso de resíduos perigosos, atender também ao exposto anteriormente
deste documento;

-

Definição de uma área específica coberta e impermeabilizada para a gestão de resíduos
líquidos, aquosos ou pastosos com alguma característica de perigosidade (ex. resíduos de
hidrocarbonetos);

-

Identificar os resíduos com a rotulagem correspondente;

-

É expressamente proibida a queima e enterramento de resíduos da obra;

-

É expressamente proibido o despejo de resíduos para o solo e cursos de água;

-

É expressamente proibido o abandono dos RCD e o envio para locais não devidamente
autorizados, nomeadamente contentores municipais ou via pública;

-

Os resíduos devem ser encaminhados para destinos finais autorizados, preferencialmente
de valorização e reciclagem face a destinos de eliminação;

-

O destino final deverá estar licenciado/autorizado de acordo com a legislação em vigor (as
autorizações ou licenças deverão ser arquivadas no Anexo 6);
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-

Nos casos aplicáveis, efetuar análises aos resíduos para determinação da sua
perigosidade.

Terras/pedras de Escavação Não Contaminadas
Tendo em consideração o disposto do DL 46/2008:
-

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividades
de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de construção, reconstrução,
ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, limpeza e restauro, bem como
em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo construtivo, abreviadamente
designado por obra de origem;

-

Os solos e as rochas referidos acima que não sejam reutilizados na respetiva obra de
origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na
recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura
de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, nos
termos do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 139/89, de 28 de abril;

-

A EE deverá fazer prova das autorizações/licenças necessárias para as operações de
reutilização acima referidas, bem como das quantidades movimentadas;

-

O transporte destes materiais deve ser feito nos termos da legislação aplicável, incluindo o
documento de transporte.

6.10.12 PRODUÇÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Deve ser garantido o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007,
retificado pelo Decreto-Retificativo 18/2007 de 16 de Março) e o cumprimento do Regulamento das
Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior (Decreto-Lei n.º
221/2006).
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REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO
A execução de obras de construção civil está abrangida pela definição de “atividade ruidosa
temporária” na b), do art. 3º do DL 9/2007, retificado pelo Decreto-Retificativo 18/2007 de 16 de
Março, logo terão de cumprir com o exposto no art. 14º do referido DL.
Assim, a execução de obras de construção civil nas proximidades de edifícios de habitação só é
permitida nos dias úteis entre as 8 e as 20 horas e não é permitida junto de escolas, durante o
respetivo horário de funcionamento, nem junto de hospitais ou estabelecimentos similares.
Caso se verifique a necessidade de execução de obras fora deste horário, ou nestes locais, no
prazo de 15 dias antes do início da atividade, deverá ser feito o pedido de Licença Especial de Ruído
ao respetivo Município (no caso de existir esta licença especial, arquivá-la no Anexo 6 do PGA).
Os registos e respetivo (s) relatório (s) das medições de ruído efetuadas ao longo do decorrer da
obra (se aplicável) assim como as monitorizações finais de verificação de conformidade da obra
deverão constar no Anexo 14 deste documento.
Como medidas de minimização de caráter geral, podem referir-se ainda:
-

Definição estratégica da localização da entrada e saída de viaturas do estaleiro e da obra e
racionalização da circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra para redução da
emissão de ruído (ver ponto 6.9 deste PGA);

-

Sempre que for tecnicamente possível deve-se manter o máximo de vegetação (árvores,
arbustos, etc.) a envolver a obra e o estaleiro, de modo a criar uma cortina arbórea capaz de
absorver algum do ruído provocado pela obra;

-

Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que gerem elevado
ruído;

-

Definir um horário de trabalho adequado, preferencialmente com limitação da execução de
atividades de construção que gerem elevado ruído durante os períodos críticos;

-

Se justificável, recorrer a processos de insonorização de veículos e de maquinaria de apoio
à obra:

-

Proceder à seleção preferencial de técnicas e processos construtivos que gerem menos
ruído;

-

Assegurar a manutenção adequada dos equipamentos e máquinas;
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-

Implementação de procedimentos de informação específica à população, sobre as
características da obra, o motivo do incómodo e duração da obra.

Equipamento para Utilização no Exterior
Deve ser evidenciado, antes da entrada do equipamento em obra, o cumprimento do Regulamento
das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior (Decreto-Lei
n.º 221/2006,), através de (para além de ter de cumprir com os requisitos já previstos na diretiva
máquinas):
-

Exibição da Marcação CE;

-

Indicação do nível de potência sonora garantido;

-

Acompanhamento por uma declaração CE de Conformidade (o conteúdo mínimo consta do
anexo II do DL);

-

Para os casos aplicáveis (equipamento referido no art.º 12.º do referido DL), o cumprimento
dos Níveis admissíveis de potência sonora previstos no Anexo V do diploma.

Para a verificação da conformidade, deverá ser efetuado um registo com todo o equipamento em
uso e evidência dos requisitos (Anexo 14).
Sempre que as entidades fiscalizadoras verifiquem que o equipamento excede os valores limite
previstos (art. 11º+Anexo V do DL) ou que, persiste o incumprimento, deve ser assegurada a
retirada do mercado do equipamento em questão, proibida a sua colocação no mercado ou em
serviço, ou restringida a sua circulação.
VIBRAÇÕES
-

Caso se justifique, proceder à implementação de um programa de acompanhamento de
vibrações.

-

Identificar as fontes de emissão de vibrações;

-

Elaborar, se justificável, um registo das estruturas existentes na zona de implantação do
projeto;

-

Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que geram elevadas
vibrações;
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-

Caso se justifique, efetuar ações de esclarecimento à população envolvente, para a
possível ocorrência de vibrações (não perigosas para a estabilidade das construções)
resultantes de ações inerentes à obra;

-

Efetuar ações de sensibilização aos condutores/manobradores para uma condução mais
cuidada e segura destacando a preocupação na redução das vibrações;

-

Definir um horário de trabalho para que as atividades causadoras de vibrações sejam
efetuadas apenas no horário diurno;

-

Racionalizar a circulação de equipamento e veículos de apoio à obra potenciadores de
emissões vibratórias;

-

Garantir as manutenções e revisões periódicas dos veículos e de maquinaria de apoio à
obra;

-

Adequar o tipo de maquinaria de apoio à obra, de forma a evitar a potenciação de vibrações;

-

Proceder à seleção de equipamentos, veículos, maquinaria de apoio à obra que tenham sido
projetados com preocupações antivibratórias;

-

Proceder à seleção de técnicas e processos construtivos que gerem menos vibrações;

-

Implementar, sempre que justificável, ações e medidas de proteção antivibráticos
complementares às já anteriormente apresentadas de modo a minimizar níveis de vibração
nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra;

6.10.13 CONTROLO OPERACIONAL

O Controlo Operacional consiste na verificação da implementação das medidas de gestão descritas
no Caderno de Encargos, na legislação aplicável, no PPGRCD, no presente PGA, entre outros, e na
elaboração de registos ou na utilização de documentos de controlo, que podem incluir fichas de
controlo interno e documentos oficiais.
O Controlo Operacional das diversas ações com implicações no ambiente é efetuado
fundamentalmente pelo Responsável Ambiental, em colaboração com o Diretor Técnico da Obra, e
pelos responsáveis pela implementação de medidas.
a) LIVRO DE REGISTO DE OBRA

Para além da informação já habitualmente constante no Livro de Registo da Obra, deverá ainda ser
incluída a seguinte, de caráter ambiental:
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-

As eventuais deficiências, erros ou omissões na execução ou na aplicação do Plano de
Gestão Ambiental, incluindo o estabelecido no PPGRCD;

-

A ocorrência de acidentes ambientais que envolvam a afetação da área de intervenção;

-

O registo de reclamações e ações subsequentes realizadas para a sua resolução;

-

Quaisquer outros acontecimentos que se considerem relevantes do ponto de vista da
Gestão Ambiental de obras.

O Livro de Registo da Obra deverá estar arquivado no estaleiro, permitindo a consulta in loco, a
verificação do registo de ocorrências e das respetivas ações corretivas e o estado de
implementação das recomendações definidas no Plano de Gestão Ambiental.
b) NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES E RECLAMAÇÕES

No caso de se verificar alguma ocorrência ambiental, deverá haver o seu registo e tratamento
adequado.
No caso da deteção de não conformidades, o colaborador que a detetar deverá preencher uma
Ficha de Não Conformidade, de acordo com o modelo “Registo de Não Conformidades, Ações Corretivas
e Preventivas” constante no Anexo 1 do PGA, ou equivalente, desde que previamente aprovada, que

depois de preenchida, deverá constar no Anexo 2 deste documento.
O registo de Não Conformidades e Ações Corretivas/Correção/Preventivas, bem como as medidas
a implementar são aprovadas pelo Diretor Técnico de Obra, pelo Responsável Ambiental e/ou pela
Fiscalização/Dono de Obra.
c) OUTROS DOCUMENTOS DE CONTROLO

Para além dos registos identificados em anexo ao presente documento, a Entidade Executante
deverá elaborar outros que julgue necessários para o cumprimento do Plano de Gestão Ambiental
e ao correto acompanhamento das operações em obra, os quais deverão ser previamente
aprovados pela Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável.
Todos os documentos relacionados com o Plano de Gestão Ambiental ficarão ao cuidado do
Responsável Ambiental da EE, no estaleiro da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura,
pelo Dono de Obra ou pela Fiscalização.
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Sempre que solicitado, a EE apresentará um relatório, onde deverá condensar todos registos e
documentos que evidenciem o acompanhamento ambiental da empreitada em consideração.
Deverá ser efetuado um ponto de situação relativamente a cada descritor ambiental existente, face
aos trabalhos realizados no período, e medidas previstas a implementar, devendo ser indicada
toda a informação relevante, incluindo ações de melhoria, evidências do cumprimento de
requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, nomeadamente licenças/autorizações, registos,
guias de acompanhamento de resíduos, etc.;
No mínimo, este relatório deverá incluir:
- Identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais, caso haja lugar à sua revisão, quer
pela existência de novos aspetos ambientais, quer pela alteração das condições (ex. alteração da
frequência de ser gerado o impacte ambiental, alterações nos modos de controlo para o
aspeto/impacte ambiental, existência de Não Conformidades associadas, etc.), com a indicação
clara dos itens revistos;
- Verificação do cumprimento de requisitos legais e outros aplicáveis às atividades (poderá
constar de uma lista de verificação, por domínio, para cada requisito legal, ou ação decorrente de
AIA, ou outros associados a boas práticas);
- Movimento de Resíduos (ex. total encaminhado, em toneladas, por resíduo, operação de destino,
transportador, destinatário, n.º de GARCD, e respetivos certificados de receção e licenças dos
operadores, etc.);
- Inventário dos equipamentos de utilização no exterior e verificação do cumprimento do DL
221/2006;
- Monitorizações diversas (ruído, análises a resíduos, solos, águas, se aplicável);
- Tratamento de Não Conformidades ambientais e reclamações de partes interessadas, etc.
8

PREVENÇÃO E CONTROLO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Tendo em consideração a Identificação e Avaliação dos Aspetos e Impactes Ambientais da
empreitada em consideração, deverão ser definidos os modos de gestão associados aos aspetos
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associados a situações de emergência (ex. derrames, fugas, focos de incêndio, etc.), e sua
consideração, quando aplicável, no Plano de Emergência Interno.
•

Têm de ser definidos os modos de atuação em caso de derrame de substâncias ou
preparações perigosas, e ser do conhecimento dos trabalhadores;

•

Devem existir meios de atuação em caso de derrame adequados, nos locais de
armazenamento e utilização de produtos ou preparações perigosas;

•

Deverão ser respeitadas as instruções fornecidas ou afixadas em cada local, se aplicável,
para

minimização

dos

danos

(ex.

instruções

para

trasfegas,

pinturas,

preparação/aplicação de óleo de descofragem, etc.).
Após a ocorrência de qualquer acidente será elaborado um relatório específico, no qual se
procederá à descrição, análise e avaliação da ocorrência, incluindo causas possíveis,
consequências, correção e eventuais alterações nos processos necessários para evitar a
ocorrência de situações semelhantes.
A Entidade Executante deverá manter em locais bem visíveis e perfeitamente identificáveis a folha
de registo da listagem de números de telefone de emergência.
Em caso de acidente ou emergência ambiental que se revista de gravidade, a Entidade Executante
deverá avisar imediatamente a Fiscalização ou Dono de Obra, quando aplicável.
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