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FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO 

A definição dos conceitos subjacentes aos critérios aplicados na atribuição do valor 

patrimonial dos sítios, estruturas e monumentos em estudo é uma das tarefas inerentes à 

avaliação de impactes. 

 Potencial científico – Pertinência para as problemáticas científicas, como 

exponente de funcionalidade, de cronologia, etc.; 

 Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica e 

ponto de referência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

 Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade 

local/nacional e entidades competentes; 

 Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do 

sítio/monumento verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

 Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 

 Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente 

estética/artística e a dimensão das estruturas; 

 Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticas 

empregues na edificação da estrutura; 

 Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao 

período de referência; 

 Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente 

e indícios de degradação/preservação da paisagem de enquadramento 

original. 

 

  



Quadro  

Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial. 

 Valores quantitativos e qualitativos 

Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 
1- Sem contextos 

preservados 

2- Existência de contextos 
pertinentes e mediamente 

preservados 

3 - Sítios de grande 
pertinência científica, 
contextualizados, com 

estratigrafia e estruturas 
preservadas 

Significado histórico-
cultural 

 

1 - Ausência de 
significado histórico / 

cultural 

2- Associação a marcos 
históricos 

3- Ícone de um 
determinado período 

histórico 

Interesse público 

 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da 

comunidade local e 
entidades 

2 - Reconhecimento ao 
nível local, mas não 

classificado 

3 - Interesse reconhecido 
local e nacional e 

respetiva classificação 

Raridade/singularidade 1- Muito comum 2- Mediamente comum 3 - Raro 

Antiguidade * 1- Época 
contemporânea 

* 2 -Período Baixo 
medieval e Época 

Moderna 

* 3 - Pré-história e Época 
alta medieval 

 

Dimensão/ 

monumentalidade 

 

1- Reduzida dimensão e 
ausência de elementos de 

monumentalidade 

2 Alguma dimensão e 
integração de itens de 

monumentalidade 

3 -Grande dimensão e 
exponentes de 

monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / 
ausentes 

2 -Mediamente evidentes 3- Grande preocupação 
estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de 
destruição 

2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 

 

Inserção paisagística 

 

1- Grau de alteração 

da paisagem elevado 

2- Grau de alteração da 
paisagem mediano 

 

3- Preservação do 
enquadramento 
paisagístico do 

monumento 

Classificação 

 

1 - Sem classificação, 
inédito 

2 - Sem classificação, mas 
integrado em inventários 

patrimoniais 

3 – IIP, MN, IVC 

* Não aplicar a valoração Reduzido / Médio / Elevado, mas sim pouco antigo / antigo / muito antigo 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência são 

adicionados, permitindo o seu cômputo final a determinação do valor patrimonial 

correspondente. 

Cálculo do valor patrimonial: 

 Reduzido = <14 (inclusive); 

 Médio = 15 a 22; 

 Elevado = 23 a 30. 
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Inventário do património da área de Central Fotovoltaica 
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Referê
ncia 

Designação 

Concelho 

Freguesia 

CMP 

P*/ M* 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

Descrição 

Imagem 
Valor Patrimonial 

Relação com as 
unidades de 

projeto 

Avaliação de 
Impactes 

Medidas de 
Minimização 

INV1 Palheirão 

Vendas 
Novas 

Vendas 
Novas 

38.631065°
/ -

8.543570° 

Etnográfico 

Casa 
Contemporâne

o 

 

 

Potencial científico 
- R (1) 

Significado 
histórico-cultural – 

R (1) 

Interesse público - 
R (1) 

Raridade/ 

Singularidade - R 
(1) 

Antiguidade - C 
(1) 

Dimensão/ 

Monumentalidade 
- R (1) 

Padrão estético - R 
(1) 

Estado de 
conservação - R(1) 

Inserção 
paisagística - M 

(2) 

Classificação- Sc 
(1) 

Valor Patrimonial - 
R (11) 

A cerca de 6 
metros da 
vedação 

A cerca de 30 
metros dos 
módulos 

fotovoltaicos 

A cerca de 12 
metros do acesso 

Negativo 

Reduzida 

Pouco 
significativo 

Local 

Pouco provável 

Permanente 

Irreversível 

Imediato 

Indireto 

Minimizável 

Integração na 
planta de 

condicionantes 
de obra.  

Sinalização 
como 

ocorrência 
interdita a 

movimentação 
de obra 
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INV2 Granja 

Montemor-o-
Novo 

Cabrela 

38.619913°
/  -

8.540720° 

 

Etnográfico 

Casa 
Contemporâne

o 

 

 

Potencial científico 
- R (1) 

Significado 
histórico-cultural – 

R (1) 

Interesse público - 
R (1) 

Raridade/ 

Singularidade - R 
(1) 

Antiguidade - C 
(1) 

Dimensão/ 

Monumentalidade 
- R (1) 

Padrão estético - R 
(1) 

Estado de 
conservação - R(1) 

Inserção 
paisagística - M 

(2) 

Classificação- Sc 
(1) 

Valor Patrimonial - 
R (11) 

A cerca de 13 
metros fora da 

vedação 

A cerca de 60 
metros dos 
módulos 

fotovoltaicos 

 

Negativo 

Reduzida 

Pouco 
significativo 

Local 

Provável 

Permanente 

Irreversível 

Imediato 

Indireto 

Minimizável 

Integração na 
planta de 

condicionantes 
de obra.  

Criação de 
vedação (cerca 

amovível) e 
sinalética de 
proteção e 

interdição do 
sítio 

arqueológico 
em fase de 

obra. 
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INV3 
Fonte de 
Palheirão 

Vendas 
Novas 

Vendas 
Novas 

38.629822°
/ -

8.558143° 

 

Etnográfico 

Fonte 

Contemporâne
o 

 

 

Potencial científico 
- R (1) 

Significado 
histórico-cultural – 

R (1) 

Interesse público - 
R (1) 

Raridade/ 

Singularidade - R 
(1) 

Antiguidade - C 
(1) 

Dimensão/ 

Monumentalidade 
- R (1) 

Padrão estético - R 
(1) 

Estado de 
conservação - R(1) 

Inserção 
paisagística - M 

(2) 

Classificação- Sc 
(1) 

Valor Patrimonial - 
R (11) 

Junto ao limite 
nascente de duas 
alternativas de 

corredor da 
LMAT  

LMAT 

Indeterminado 
ao nível da 

avaliação de 
grandes 

condicionantes 
– Fase de 

Estudo Prévio 

LMAT 

A 
salvaguardar 
pela solução 
do Projeto de 

Execução 
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INV4  
Monte de 
Vale do 

Gato  

Mogadouro 

Vila de Ala 

38.615687°
/ -

8.545649° 

Etnográfico 

Casa 

Contemporâne
o 

 

 

Potencial científico 
- R (1) 

Significado 
histórico-cultural – 

R (1) 

Interesse público - 
R (1) 

Raridade/ 

Singularidade - R 
(1) 

Antiguidade - C 
(1) 

Dimensão/ 

Monumentalidade 
- R (1) 

Padrão estético - R 
(1) 

Estado de 
conservação - R(1) 

Inserção 
paisagística - M 

(2) 

Classificação- Sc 
(1) 

Valor Patrimonial - 
R (11) 

A cerca de  

82 metros da 
vedação 

A cerca de 55 
metros dos 
módulos 

fotovoltaicos 

Sob as três 
alternativas de 

corredor da 
LMAT 

 

Negativo 

Reduzida 

Pouco 
significativo 

Local 

Pouco provável 

Permanente 

Irreversível 

Imediato 

Indireto 

Minimizável 

 

LMAT 
Indeterminado 

ao nível da 
avaliação de 

grandes 
condicionantes 

– Fase de 
Estudo Prévio 

Integração na 
planta de 

condicionantes 
de obra.  

Sinalização 
como 

ocorrência 
interdita a 

movimentação 
de obra 

 

LMAT  

A 
salvaguardar 
pela solução 
do Projeto de 

Execução 
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INV5 
Tanque das 
Fazendas 

das Piçarras 

Vendas 
Novas 

Landeira 

38.645983° 
/   

-8.601546° 

 

Etnográfico 

Tanque 

Contemporâne
o 

 

 

 

Potencial científico 
- R (1) 

Significado 
histórico-cultural – 

R (1) 

Interesse público - 
R (1) 

Raridade/ 

Singularidade - R 
(1) 

Antiguidade - C 
(1) 

Dimensão/ 

Monumentalidade 
- R (1) 

Padrão estético - R 
(1) 

Estado de 
conservação - R(1) 

Inserção 
paisagística - M 

(2) 

Classificação- Sc 
(1) 

Valor Patrimonial - 
R (11) 

Sob as três 
alternativas de 

corredor da 
LMAT  

LMAT 

Indeterminado 
ao nível da 

avaliação de 
grandes 

condicionantes 
– Fase de 

Estudo Prévio 

LMAT 

A 
salvaguardar 
pela solução 
do Projeto de 

Execução 

 


