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1. Introdução 
 

O presente documento corresponde ao décimo segundo e último relatório de 

Acompanhamento Ambiental da Fase de Construção do Parque Eólico de Picos – Vale 

do Chão e da Linha a 60 kV de Interligação ao Apoio 1 da Linha Lousã II – Penela. 

 

A proponente do projeto é a Parque Eólico de Vale do Chão, S.A. 

 

O presente relatório foi elaborado pela empresa Recurso – Estudos e Projectos de 

Ambiente e Planeamento, Lda. 

 

O objetivo do presente relatório é apresentar uma revisão geral do trabalho de 

acompanhamento ambiental desenvolvido ao longo da fase de construção. Pretende-

se assim dar resposta ao estabelecido no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro, designadamente o mencionado no ponto 2 sobre o conteúdo dos 

documentos da pós-avaliação. 

 

Neste documento é ainda dada resposta ao parecer da CA1, enviado na sequência da 

visita ao local do projeto realizada a 16 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Ofício n.º S032018-201606-DAIA.DPP com data de 01-06-2016. 
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2. Antecedentes 
 

No que respeita aos antecedentes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), referem-se os seguintes: 

1. O procedimento de AIA (processo n.º 04.3/039) incidiu sobre um layout, em 

Estudo Prévio, com 12 aerogeradores e linha elétrica com 9,5 km de 

interligação entre o Parque Eólico de Picos – Vale do Chão e a linha que 

interliga o Parque Eólico da Lousã II e a subestação de Penela. 

2. Decorrente do procedimento de AIA, foi emitida, em 19 de abril de 2010, a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao 

cumprimento das condicionantes, dos estudos complementares, das medidas 

de minimização e dos planos de recuperação paisagística, monitorização e 

de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

3. O procedimento de Pós-Avaliação (Processo de pós-avaliação n.º 398) 

iniciou-se com a entrega do respetivo Relatório de Conformidade do Projeto 

de Execução (RECAPE) com a DIA. Neste âmbito, a Comissão de Avaliação 

(CA) elaborou um parecer sobre o RECAPE em maio de 2011, no qual foram 

apresentados os elementos adicionais para a validação do seu cumprimento. 

4. Os esclarecimentos pendentes, relacionados com o Projeto de Execução, 

foram entregues à CA na forma de esclarecimentos em fevereiro de 2012. 

5. Em 5 de julho de 2012, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) remete à 

proponente e à entidade licenciadora o parecer elaborado pela CA, o qual 

atesta ter sido dada resposta ao solicitado. Neste parecer foram 

identificados alguns elementos que a remeter pela proponente à CA antes 

de dar início à fase de construção. 

6. Em 26 de novembro de 2014, a proponente comunicou à CA o início da fase 

de construção e enviou à CA os elementos em falta, nomeadamente os 

mapas de ruído, os calendários da fase de construção de cada um dos 

projetos e o contrato de cessão de exploração celebrado com a Assembleia 

de Compartes dos Baldios de Penedo de Góis. 

7. A obra de construção da Linha elétrica teve início em 13 de janeiro de 2015 

e a do Parque Eólico teve início em 17 de fevereiro de 2015. 
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3. Verificação e avaliação de eficácia da 
implementação das medidas estabelecidas 
no RECAPE e DIA 
 

Neste ponto é realizada a verificação da implementação das medidas de 

minimização e condicionantes ambientais estabelecidas na decisão de conformidade 

ambiental do projeto de execução (DCAPE). 

 

As medidas 25 a 93 definidas na DIA para a fase de construção constam do Plano de 

Acompanhamento Ambiental (PAA) da Obra, tendo a sua implementação sido 

verificada durante a fase de construção pela Equipa de Acompanhamento 

Ambiental. No Anexo I do presente documento são apresentadas as tabelas de 

verificação da aplicação das medidas de minimização com uma avaliação global da 

sua eficácia. 

 

Algumas das medidas da DIA, pela sua natureza, não se encontram integradas no 

PAA, tendo no geral sido analisadas na fase de RECAPE. No entanto, no quadro que a 

seguir se apresenta é analisada a implementação das referidas medidas ou a 

referência ao número da medida do PAA. 

 

Decorrente da fase de construção não foram detetados novos condicionamentos. 

Contudo, no Anexo II encontram-se as Planta de Condicionamentos do Parque Eólico 

e respetiva Linha Elétrica, nas suas versões finais. 
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Verificação das medidas da DCAPE 

Verificação / Avaliação de Eficácia 
DCAPE 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

Apresentar à Autoridade de AIA, para análise e/ou emissão de parecer, antes do início da obra: 

• Esclarecimento da entidade licenciadora sobre a compatibilização do presente projecto com 

o Parque Eólico de Safra; 

• Localização da torre meteorológica e do estaleiro na planta de condicionamentos; 

• Análise dos impactes sobre a avifauna e morcegos, decorrentes da nova localização dos 

aerogeradores 3 e 4 (do projecto de execução) e da instalação do estaleiro e áreas de apoio à 

obra na zona do aeródromo, e eventual proposta de medidas de minimização; 

• Esclarecimento sobre a solução proposta de acesso ao aerogerador 2 (do projecto de 

execução) que obriga à construção de um novo troço de acesso, em detrimento da utilização 

dos acessos já existentes; 

• Ponderação sobre a construção de pequenas bacias de dissipação de energia ou de 

infiltração, em material xistoso local, na rede de drenagem a desenvolver, em detrimento de 

escapatórias; 

• Ponderação sobre a substituição dos troços de valetas em meia cana e em betão, por pedra 

local argamassada, de forma a reduzir o aspecto artificial; 

• Reanálise da solução prevista para a cobertura do edifício de comando, dado que a sua 

expressão vertical e o material utilizado reforçam o impacte visual; 

• Equacionar a redução da área pavimentada no exterior do edifício de comando e a utilização 

de materiais tradicionais da região (pedra, xisto) e de materiais inertes (soltos), nos locais em 

que não se justifique a impermeabilização; 

• Equacionar a utilização de materiais tradicionais e naturais da região (incluindo xisto) no 

revestimento do edifício de comando; 

• Localização dos estaleiros do Parque Eólico e Linha Eléctrica, tendo em consideração o 

mencionado no presente parecer; 

• Parecer dos Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos abrangidos, relativo aos 

condicionalismos ao nível do combate a incêndios; 

• Parecer da Autoridade Florestal Nacional, relativo à utilização das áreas do Perímetro 

Florestal de Góis e à operacionalidade do Posto de Vigia; 

• Esclarecimento sobre as condicionantes relativas às instalações radioeléctricas de apoio à 

navegação aérea impostas ao presente projecto; 

• Relatório do Ambiente Sonoro reformulado, tendo em consideração os aspectos mencionados 

Todos estes elementos foram enviados pela proponente para a 

Autoridade de AIA antes do início da obra (ref.ª PEVC0228 de 14 de 

fevereiro de 2012 e refª PEVC0336 de 26 de novembro de 2014) 

NA 
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Verificação / Avaliação de Eficácia 
DCAPE 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

no presente parecer; 

• Plantas de Condicionamentos reformuladas, tendo em consideração o mencionado no 

presente parecer; 

• Cronogramas das obras do Parque Eólico e Linha Eléctrica datados e com a demonstração do 

cumprimento das medidas previstas na DIA; 

• Relatório completo da monitorização da avifauna, relativa ao Ano O; 

• Fundamentação clara e aprofundada sobre o facto de se considerar desnecessário o 

desenvolvimento de trabalhos de monitorização dos quirópteros na fase de construção. 

O revestimento betuminoso previsto para o acesso entre os aerogeradores 7 e 12 deverá ser 

colocado apenas até ao local do aerogerador 12, não beneficiando o restante acesso. 

Não foi aplicado qualquer revestimento betuminoso nos acessos, 

conforme pode ser verificado no registo fotográfico apresentado no 

Anexo III. 

NA 

O Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) deverá ter uma tonalidade escura, em 

particular na camada de desgaste dos acessos. 

Esta medida foi implementada em obra conforme pode ser verificado 

no registo fotográfico apresentado no Anexo III. 

Medida n.º M4.4 do PAA. 

 

Apresentar à Autoridade de AIA o plano de gestão de combustível da faixa de protecção da 

Linha Eléctrica, antes do início desta intervenção, e informar o ICNB da data prevista para a 

abertura e limpeza da faixa de protecção na zona dos apoios 4, 24 e 25. 

Não se tendo encontrado evidências do envio deste plano (o qual 

julgamos que decorreu de um lapso), remetemos em anexo o mesmo 

de forma a completar o processo (ver documento no Anexo IV). A 

proponente informou o ICNF a 10/12/2014 da data prevista do início 

da construção da Linha Elétrica.   

 

Delimitar as manchas correspondentes aos habitais 8230, 9340pt e 9230pt1 mais próximas do 

corredor da Linha, durante a construção da mesma. 

Os apoios da Linha Elétrica não interferem com as condicionantes 

identificadas na Planta de Condicionamentos. A abertura dos acessos 

foi realizada por forma a minimizar a afetação de áreas sensíveis. Os 

trabalhos foram acompanhados no terreno pela EAA que avaliou caso 

a caso a necessidade de implementar medidas de proteção das áreas 

sensíveis, não tendo sido verificada a necessidade de proceder a 

balizagens adicionais. 

A opção de não colocação de balizagem em áreas que não são 

diretamente afetadas pela obra deveu-se também ao facto da 

balizagem contribuir para a dispersão de resíduos (malha da 

balizagem), a qual é de difícil controlo. No Anexo III apresenta-se o 

registo fotográfico das áreas de habitat que foram preservadas 

durante a construção. 
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Verificação / Avaliação de Eficácia 
DCAPE 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

Reavaliar, durante a fase de construção da Linha Eléctrica, a pertinência da implementação da 

Medida Compensatória 1, relativa afectação de habitais ripícolas. 

Uma vez que não se verificou durante a fase de construção a 

afetação de habitats ripícolas, não houve necessidade de 

implementar a medida compensatória. 

NA 

Reformular o Plano de Controlo de Invasoras Lenhosas, tendo em consideração o mencionado 

no presente parecer. 

Como a medida a adicionar era referente à construção optou-se por 

inclui-la no PAA, o qual foi posteriormente aprovado e não 

reformular o Plano de Invasoras: M2.12 do PAA. 

NA 

A implementação do plano de recuperação das áreas intervencionadas deverá ter em 

consideração os aspectos mencionados no presente parecer. 

Os aspetos mencionados foram integrados no Plano de Recuperação 

Paisagística, o qual foi disponibilizado à Entidade Executante. No 

Anexo III apresenta-se um registo fotográfico das recuperações 

realizadas. 

No parecer da CA1 é mencionado que a modelação final poderia ter 

sido menos disruptiva com a envolvente, referindo como exemplo os 

aerogeradores AG01, AG10 e AG11. Os taludes destes aerogeradores, 

que têm efetivamente declives mais acentuados, correspondem a 

taludes rochosos, ou seja, em pedra natural. Nestes casos, tal como 

mencionado no Plano de Recuperação Paisagística, não é feita 

suavização do talude, uma vez que a mesma teria que ser feita ou 

por corte do topo do talude (com maior intervenção associada) ou 

por enchimento da base (com perda excessiva da área da plataforma 

e inerente desconexão dos materiais com o talude rochoso). 

Quanto à configuração final do acesso dedicado ao aerogerador AG01 

mencionado no parecer da CA1, este justificou-se pela localização do 

posto de transformação, que por sua vez se justifica pelo traçado da 

vala de cabos, a qual está conforme o Projeto de Execução aprovado 

em RECAPE. 

Relativamente à questão colocada no parecer da CA1 referente aos 

pinheiros junto ao talude recuperado do AG10, a alternativa será o 

corte dos mesmos. Contudo, uma vez que não há sinais de dano nos 

pinheiros, parece prematuro o seu corte. Esta situação será 

acompanhada pela Equipa de monitorização da flora e vegetação e 

caso seja necessário proceder-se-á ao corte dos mesmos. 

 

Incluir no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra as medidas adicionais da fase de 

construção, mencionados no presente parecer. 

As medidas foram incluídas no Plano de Acompanhamento Ambiental 

e implementadas em obra. 
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Verificação / Avaliação de Eficácia 
DCAPE 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, tendo em consideração os 

aspectos mencionado no presente parecer. 

Durante a fase de construção foi implementado o Plano de 

Acompanhamento Ambiental. 
 

Planear e apresentar as medidas de controlo de espécies exóticas a implementar na fase de 

exploração, de acordo com os resultados do acompanhamento ambiental da obra, recuperação 

das áreas intervencionadas e monitorização. 

No Anexo V apresenta-se o planeamento e as medidas das ações a 

desenvolver.  
 

Os Planos de Monitorização da Avifauna e Quirópteros deverão ser reformulados, de acordo 

com o mencionado no presente parecer. 

Relativamente à Avifauna o DO, através da sua comunicação 

PEVC0228 de 14 de fevereiro de 2012, enviou todos os 

esclarecimentos aos pontos mencionados no parecer, tendo sido os 

mesmos aprovados pela CA. No que respeita aos Quirópteros, está em 

curso a monitorização do primeiro ano de exploração dum total de 3 

anos, conforme mencionado no parecer. 

 

O proponente terá de informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, a fim de 

possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto, e de qualquer 

alteração ou acção desenvolvida não prevista no Projecto. 

A proponente informou a Autoridade de AIA em 26 Novembro de 2014 

do início da fase de construção (ref.ª PEVC0336). Não ocorreram 

alterações ao projeto. 

 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização deverão ser 

entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta. 

Foram enviados 11 relatórios de acompanhamento ambiental durante 

a fase de construção do projeto, correspondentes a cada mês de 

trabalho, conforme a periodicidade proposta. 

 

No final da fase de construção e antes da entrada em funcionamento do Projecto, o Promotor 

deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a Comissão de Avaliação a fim 

ele verificar a execução de todas as medidas contempladas na DIA relativas à fase de 

construção. 

A referida reunião foi realizada no dia 16 de maio de 2016.  

Avaliação da eficácia:  - Medida muito eficaz;  - Medida eficaz;  - Medida pouco eficaz. NA – Não aplicável 
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Verificação das medidas da DIA 

Verificação / Avaliação de Eficácia 
DIA 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

Fase de Projecto 
Parque Eólico 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Medida n.º M1.1 do PAA (ver Anexo I).  

2. Salvaguardar possíveis interferências com a linha de média tensão (3450 Lousã-Cabeçadas) 

existentes na área do Parque. 

Não ocorreram interferências com quaisquer linhas elétricas 

existentes na área do Parque Eólico. 
 

3. Garantir um afastamento mínimo de 50 m dos aerogeradores e um afastamento mínimo de 

10 m dos acessos a beneficiar/ construir, relativamente às ocorrências patrimoniais existentes. 

O afastamento foi garantido pelo Projeto de Execução. 

Em obra, foi feito o balizamento das ocorrências patrimoniais, não se 

tendo registado qualquer afetação das mesmas (conforme pode ser 

verificado no relatório final de arqueologia enviado pela proponente 

no ofício ref.ª PEVC-0584 de 17 de junho de 2016). 

 

4. Não afectar áreas de espécies RELAPE e habitais naturais com estatuto de protecção legal 

(designadamente: habitat 4020 - Charnecas atlânticas de Erica ciliaris e Erica tetralix, habitat 

91 EO - Florestas aluviais de Alnus glutinosa). 

A não afetação destas áreas foi garantida pelo Projeto de Execução e 

cumprida em obra (ver planta de condicionamentos no Anexo II) 
 

5. Não destruir a área arbórea existente entre o aeródromo e o Conjunto Classificado de S. 

António das Neves. 

Durante a obra não ocorreu afetação desta área.  

6. Evitar a destruição de afloramentos rochosos e a utilização de zonas de maior declive. O Projeto foi executado conforme aprovado, pelo que não ocorreu a 

afetação de áreas não previstas no Projeto de Execução. Foi evitada 

a afetação de afloramentos rochosos. O parecer da CA refere a 

afetação de afloramentos no local de implantação dos aerogeradores 

AG10 e AG11, no entanto os referidos locais não apresentavam 

afloramentos rochosos (ver registo fotográfico no Anexo III). 

 

7. Garantir a operacionalidade do Posto de Vigia (42-01), pertencente à Rede Nacional de 

Postos de Vigia. 

Não ocorreu qualquer afetação do posto de vigia durante a obra uma 

vez que esta estrutura encontra-se afastada das infraestruturas do 

Parque Eólico. 

 

8. Na elaboração do Plano de Acessos deverá procurar-se que os mesmos não atravessem áreas 

de elevada qualidade visual e/ou de grande sensibilidade visual e que seja optimizada a 

abertura e alargamento de acessos às diferentes frentes de obra, quanto às movimentações de 

terra e taludes - aterro e escavação. 

No Parque Eólico foram usados acessos já existentes. O Plano de 

acessos para a Linha Elétrica foi definido por forma a minimizar a 

afetação de áreas sensíveis, conforme pode ser verificado na planta 

de condicionamentos apresentada no Anexo II. 

 

9. Nos acessos e plataformas de montagem a construir, não utilizar materiais 

impermeabilizantes. 

Não foram usados materiais impermeabilizantes nos acessos e 

plataformas de montagem. 
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Verificação / Avaliação de Eficácia 
DIA 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

10. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural 

(passagens hidráulicas e valetas). 

Foi construído um sistema de drenagem constituído por valetas e 

passagens hidráulicas para garantir a manutenção do escoamento, 

conforme se pode constatar no registo fotográfico apresentado no 

Anexo III. 

A passagem hidráulica construída no acesso ao aerogerador AG11 

(mencionado no parecer da CA1 como aerogerador AG12) será 

devidamente acompanhada no âmbito dos trabalhos de operação do 

Parque Eólico. 

 

11. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou 

em outras desde que devidamente justificado. 

As valetas são todas em terreno natural, conforme se pode constatar 

no registo fotográfico apresentado no Anexo III. 
 

12. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida ao longo dos caminhos de acesso do 

Parque Eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

As valas de cabos foram executadas conforme previsto no Projeto de 

Execução aprovado em RECAPE (ver Planta de Condicionamentos no 

Anexo II).  

O afastamento da vala de cabos entre o aerogerador AG03 previsto 

no projeto deveu-se à existência no local da vala de cabos do Parque 

Eólico de Safra.  

 

13. A escolha do local de implantação do edifício de comando/ subestação do Parque Eólico 

deverá ter em consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico e ser 

parcialmente enterrado. Os materiais a utilizar no revestimento exterior deverão ser 

adequados às características locais. 

O Edifício de Comando/ Subestação foi construído no local previsto 

no Projeto de Execução aprovado e foi realizado o revestimento com 

xisto conforme se pode constatar na planta de condicionamentos 

apresentada no Anexo II e no registo fotográfico apresentado no 

Anexo III. 

 

14. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna, de acordo com a Circular 

Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

Foi colocada a sinalização aeronáutica nos aerogeradores 1, 2, 4, 6, 9 

e 11, conforme previsto. 
 

Linha Eléctrica 

15. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Medida n.º M1.1 do PAA (ver Anexo I). 

16. Salvaguardar possíveis interferências com as linhas eléctricas de média tensão existentes. Não ocorreram interferências com linhas elétricas de média tensão 

existentes. 
 

17. Não afectar a vegetação ripícola. Deverão ser salvaguardadas de qualquer intervenção, 

nomeadamente, as galerias ripícolas associadas à ribeira de Pêra e a outras linhas de água 

atravessadas pela Linha. 

Foi preservada toda a vegetação ripícola na faixa de proteção à Linha 

Elétrica, nomeadamente a da ribeira de Pena, onde foi realizado o 

decote dos exemplares de carvalho. Acresce referir que a linha 

elétrica foi construída conforme projeto de execução aprovado em 

RECAPE, o qual já previa o decote da vegetação nesta zona. 
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Verificação / Avaliação de Eficácia 
DIA 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

18. Não deverá interferir com áreas de REN classificadas como "Leitos dos cursos de água". A não afetação destas áreas foi garantida pelo Projeto de Execução. 

Ver Plantas de Condicionamentos no Anexo II. 
 

19. Evitar a afectação de afloramentos rochosos. Não ocorreu a afetação de afloramentos rochosos com a implantação 

dos apoios da Linha Elétrica. Na execução dos acessos, foi sempre 

que possível evitada a afetação de afloramentos rochosos, conforme 

se pode constatar na planta de condicionamentos apresentada no 

Anexo II. 

 

20. Evitar a afectação de áreas agrícolas, nomeadamente áreas pertencentes à Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 

Não ocorreu interferência com áreas de RAN decorrente da 

construção da Linha Elétrica. Ver Planta de Condicionamentos no 

Anexo II. 

 

21. Não atravessar áreas urbanas. Não ocorreu a interferência com áreas urbanas. Ver Plantas de 

Condicionamentos no Anexo II. 
 

22. Deverá ser tido em consideração as orientações técnicas referidas pelo Grupo de Trabalho 

de Linhas Eléctricas do ICNB e o trabalho de Rodrigues (2000),"Análise do impacto de Linhas 

Eléctricas sobre a avifauna em áreas protegidas", designadamente: 

a) Não deverão ser instalados isoladores rígidos; 

b) Nos postes de derivação, de transformação, assim como nos postes com os diferentes 

tipos de armações, o isolamento deverá ser com cadeias de armação (eixo horizontal) ou 

preferencialmente com cadeias de suspensão, com as linhas devidamente isoladas a uma 

distância mínima de 70 cm da travessa, com isoladores em toda a sua extensão; 

c) A cadela de isoladores deverá ser suficientemente grande para que a ave, quando 

estiver pousada na travessa, não tenha possibilidade de tocar nos condutores com a pele 

ou penas molhadas, sendo que os respectivos arcos não poderão passar por cima da 

travessa; 

d) As fases deverão estar distanciadas, pelo menos, 1,5 m; 

e) Nos postes em galhardete e em triângulo, a linha eléctrica deverá estar distanciada 75 

cm na vertical, da travessa situada imediatamente abaixo; 

f) Os seccionadores que se localizam por cima do topo do poste, cujo desenho é 

particularmente perigoso para aves, deverão ser colocados 35 cm abaixo do topo do poste, 

em posição vertical; 

g) De acordo com os resultados da monitorização do Ano O, proceder à instalação de 

dispositivos salva-pássaros ou BFD (Bird Fligth Diverter) ao longo dos troços da Linha 

Eléctrica considerados mais sensíveis para a avifauna. 

A consideração destas orientações foi garantida pelo Projeto de 

Execução aprovado em RECAPE. 
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Verificação / Avaliação de Eficácia 
DIA 

Obs. EAA Avaliação da eficácia 

23. Garantir a possibilidade de utilizar os pontos de água de apoio ao combate a incêndios 

florestais, considerando as restrições impostas pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Foi garantido o acesso aos pontos de água durante a fase de 

construção. 
 

24. Prever a colocação balizagem aeronáutica. Foi realizada a colocação da balizagem aeronáutica conforme 

definido no projeto de execução aprovado em RECAPE, 

nomeadamente entre os apoios P7-P8 e P37-P38, através da 

colocação de esferas nos cabos de guarda, de cor branca e laranja de 

forma alternada, com espaçamento não superior a 30 m. 

 

Avaliação da eficácia:  - Medida muito eficaz;  - Medida eficaz;  - Medida pouco eficaz. NA – Não aplicável 



 

 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão 
Relatório 12 - Relatório Final 

12 

 

De uma forma geral, considera-se que foram implementadas de forma adequada as 

medidas previstas no Plano de Acompanhamento Ambiental. 

 

Durante todo o período de duração da obra foram registadas duas Constatações 

Ambientais na empreitada de construção do Parque Eólico. Ambas as situações 

ocorreram no primeiro mês de obra e foram prontamente corrigidas e encerradas 

dentro do prazo definido. No Anexo VI apresenta-se o registo das situações e das 

medidas corretivas aplicadas. 

 

Na obra de construção da Linha Elétrica não foram registadas Constatações 

Ambientais. 

 

Durante a fase de construção não foram registadas reclamações ou controvérsias 

relacionadas com o projeto.  

 

No Anexo III é apresentado um conjunto de fotografias das diferentes fases da 

construção que permitem efetuar uma avaliação global da obra, em termos das 

intervenções efetuadas e da forma como estas áreas foram sujeitas a recuperação 

paisagística. É também apresentado um registo fotográfico onde se pretendeu 

demonstrar a implementação das medidas previstas no PAA. 

 

No Anexo VII é apresentado um CD com o projeto georreferenciado conforme 

implantado. 
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Anexo I – Registo de verificação do 
cumprimento das medidas de minimização 
 

 

 Parque Eólico 

 Linha Elétrica 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

1. PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR 

 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO  RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 
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M1.1 

(DIA 25) 

Deverá ser respeitado o exposto nas Plantas de Condicionamentos.  

Sempre  que  se  venham  a  identificar  novos  elementos  que  justifiquem  a  sua 

salvaguarda, as Plantas de Condicionamentos deverão  ser atualizadas  (Anexo 

III do PAA).  

Definir as áreas a salvaguardar  EAA 

Fase  de  Planeamento  e 

no decorrer da obra. 
 

Medida cumprida. Durante a obra foram 

respeitadas as condicionantes apresentadas na 

Planta de Condicionamentos. Não foram 

identificados novos elementos de salvaguarda, 

pelo que não foi feita qualquer atualização da 

Planta de Condicionamentos. Foi realizada a 

balizagem da área de proteção do marco 

geodésico conforme se poderá constatar no registo 

fotográfico apresentado no Anexo III. 

Delimitação  das  áreas  a  salvaguardar  com 

fitas coloridas, fixas em estacas. 
Empreiteiro 

Actualizar  a  Planta  de  Condicionamentos 

sempre  que  se  venham  a  detectar  novos 

condicionantes e fornecê‐la ao Empreiteiro. 

EAA / DO 

M1.2 

(DIA 26) 

Concentrar  no  tempo  os  trabalhos  de  obra,  especialmente  os  que  causem 

maior perturbação. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.3 

(DIA 27) 

Garantir que a utilização de explosivos e de outras acções ou maquinaria com 

elevado impacto sonoro, se restrinja apenas ao período diurno, entre as 10h e 

as 17h. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.4 

(DIA 28) 

Os  trabalhos  de  limpeza  e  movimentação  geral  de  terras  deverão  ser 

programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam 

descobertos  e  ocorram,  preferencialmente,  no  período  seco.  Caso  contrário, 

deverão ser adoptadas as necessárias providências para o controle dos caudais 

nas  zonas  de  obra  tentando  minimizar,  nomeadamente,  o  transporte  de 

sedimentos para as linhas de água existentes. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.5 

(DIA30) 

Prever  a  suspensão  dos  trabalhos  de  construção  nos  dias  referentes  às 

actividades  sociais  na  Capela  de  Santo  António  da  Neve  (Romaria  de  Santo 

António da Neve e Encontro de Povos Serranos). 

Os  trabalhos  serão  interrompidos  nos  dias 

referentes  à  Romaria  de  Sto.  António  das 

Neves e ao Encontro de Povos Serranos. 

Empreiteiro 

Planeamento  dos 

trabalhos  com  aplicação 

no decorrer da obra 

 
Medida cumprida. Não foram realizados quaisquer 

trabalhos nos dias em causa. 

M1.6 

(DIA 31) 

O  planeamento  e  a  execução  das  obras  deverão  ter  a  participação  e  o 

acompanhamento da Direcção Regional das Florestas do Centro. 
Comunicar à DRF o início da obra  Dono de Obra  Fase de planeamento   

Medida cumprida. O DO comunicou, no dia 

10/12/2014, à DRF do Centro o início das obras. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico; Avaliação da eficácia:  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  ‐ Medida pouco eficaz. 
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M1.7 

(DIA 32) 
Assegurar  o  escoamento  natural  em  todas  as  fases  de 

desenvolvimento da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra   

Medida cumprida. 

Foram construídas passagens hidráulicas por 

forma assegurar o escoamento natural. 

M1.8 

(DIA 33)  Todos  os  intervenientes  na  obra  deverão  estar  cientes  das 

possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às 

medidas de minimização previstas no Plano de Acompanhamento 

Ambiental. Para tal, deverá ser garantido que: 

(a) São  prestadas  aos  diversos  trabalhadores  e  encarregados 

todas as  informações e/ou  instruções necessárias  sobre os 

procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra; 

(b) Todas  as  informações  e/ou  instruções  são  plenamente 

entendidas. 

Realização  de  uma  acção  de  sensibilização 

ambiental no início da obra. Repetir as acções 

de  formação  sempre  que  se  verificar 

necessário.  O  Plano  de  Formação  deverá 

contemplar a necessidades dos intervenientes 

saberem  reconhecer  as  espécies  exóticas 

invasoras  e  quais  as  melhores  formas  de 

prevenir a sua disseminação. 

As  acções  de  formação  poderão  ser 

ministradas em simultâneo com as acções de 

sensibilização para as questões de segurança. 

EAA:  seleccionar  as  matérias  a 

serem  ministradas  na  acção  de 

formação,  bem  como  transmiti‐las 

aos operários. 

Empreiteiro:  assegurar  o 

cumprimento  dos  procedimentos  e 

medidas recomendadas na acção de 

formação. 

No início da obra. 

Sempre  que  entrar 

um novo trabalhador 

em obra. 

 

Medida cumprida. 

Foi realizada uma ação de sensibilização 

dirigida aos trabalhadores a 31/03/2015. No 

Anexo VIII apresenta‐se o registo da ação. 

A Entidade Executante também desenvolveu 

ações de sensibilização ambiental 

conjuntamente com a ações de segurança. No 

Anexo VIII apresentam‐se os respetivos 

registos. 

M1.9 

(DIA 34) 

Informar sobre a construção e instalação do Projecto as entidades 

utilizadoras  do  espaço  aéreo  na  zona  envolvente  do  mesmo, 

nomeadamente a Autoridade Nacional de Protecção Civil  (ANPC) 

e entidades normalmente envolvidas na prevenção e  combate a 

incêndios  florestais,  bem  como  as  entidades  com  jurisdição  na 

área de implantação do projecto, com pelo menos trinta dia úteis 

de antecedência. 

Proceder em conformidade  Dono de Obra 
Antes  do  início  da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O DO comunicou, no dia 26/11/2014, à EMFA, 

ANPC e respetivos Serviços municipais de 

Proteção Civil o início das obras. 

M1.10 

(DIA 35)  Para  efeitos  de  publicação  prévia  de Avisos  à Navegação Aérea, 

deverá  ser  comunicado  à  Força Aérea  e  à ANA – Aeroportos  de 

Portugal, S. A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo 

incluir‐se  nessa  comunicação  as  exigências  que  constem  nos 

pareceres emitidos por estas entidades. 

Proceder em conformidade 

Empreiteiro:  assegurar  o  envio  das 

coordenadas  finais  dos 

aerogeradores  ao  DO,  com  uma 

antecedência  de,  pelo  menos,  30 

dias  úteis  à  instalação  dos 

aerogeradores.  DO:  comunicar  à 

Força Aérea e à ANA. 

Antes  da  instalação 

dos aerogeradores 
 

Medida cumprida. 

O DO comunicou, no dia 26/11/2014, à ANA o 

início das obras. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico; Avaliação da eficácia:  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  ‐ Medida pouco eficaz. 
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M1.11 

(DIA 36)  As populações mais próximas deverão ser  informadas acerca das acções de construção e  respectiva 

calendarização,  divulgando  esta  informação  em  locais  públicos,  nomeadamente  nas  juntas  de 

freguesia e câmaras municipais. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
Fase de Planeamento e 

no decorrer da obra. 
 

Medida cumprida. 

O DO comunicou às Câmaras 

Municipais e aos respetivos Órgãos de 

Gestão dos Baldios o início das obras, 

bem como a sua calendarização. 

M1.12 

(DIA 38) 

Utilizar, sempre que possível, mão‐de‐obra local.  Proceder em conformidade  Empreiteiro 
Fase de Planeamento e 

no decorrer da obra. 
 

Medida cumprida. 

A construção do Parque Eólico é 

contratada em regime de EPC em que 

a Entidade Executante é responsável 

pela coordenação das várias 

empreitadas. No que respeita a 

trabalhos especializados (como a 

montagem de aerogeradores) a 

Entidade Executante tem de recorrer a 

mão‐de‐obra especializada, 

relativamente aos trabalhos civis e 

elétricos, recorre normalmente a mão‐

de‐obra local. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico; Avaliação da eficácia:  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  ‐ Medida pouco eficaz. 
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M1.13 

(DIA 39) 
Os  estaleiros  deverão  localizar‐se,  em  local  a  definir 

conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental 

(EAA),  fora  das  áreas  com  restrições  patrimoniais 

(afastamento  de  50m  das  ocorrências)  e  ambientais,  ser 

vedados e organizados nas seguintes áreas: 

(a) Áreas sociais  (contentores de apoio às equipas técnicas 

presentes na obra); 

(b) Deposição  de  resíduos:  deverão  ser  colocadas  duas 

tipologias  de  contentores  –  contentores  destinados  a 

Resíduos  Sólidos  Urbanos  e  equiparados  e  contentor 

destinado a resíduos de obra; 

(c) Armazenamento  de  materiais  poluentes  (óleos, 

lubrificantes,  combustíveis):  esta  zona  deverá  ser 

impermeabilizada  e  coberta  e  dimensionada  para  que, 

em  caso  de  derrame  acidental,  não  ocorra 

contaminação das áreas adjacentes; 

(d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

(e) Deposição de materiais de construção. 

As áreas de estaleiro não deverão ser impermeabilizadas, com 

excepção dos  locais de manuseamento e armazenamento de 

substâncias poluentes. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do 

início  da  obra,  submeter  à 

aprovação  do  Dono  de  Obra  e 

EAA a localização do estaleiro 

Empreiteiro 

EAA 

Antes  do  início 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

O estaleiro foi instalado no local previsto e organizado em conformidade com as 

áreas referidas. O polígono de implantação ocupou parte da pista do Aeródromo de 

Coentral e uma área contígua a este. A planta do estaleiro foi aprovada pelo Dono de 

Obra e EAA (ver Anexo II). 

M1.14 

(DIA 40) 

Os estaleiros deverão localizar‐se longe de habitações, a mais 

de 50 m das  linhas de água e  fora de áreas de protecção de 

património  cultural,  domínio  hídrico,  galeria  ripícola,  áreas 

pertencentes à REN e RAN (não intervencionadas) e locais de 

maior sensibilidade paisagística. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do 

início  da  obra,  submeter  à 

aprovação  do  Dono  de  Obra  e 

EAA a localização do estaleiro. 

Empreiteiro 

EAA 

Antes  do  início 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

Ver Planta de condicionamentos apresentada no Anexo II. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.15 

(DIA 41) 
Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. 

Em  alternativa,  caso  os  contentores  que  servirão  as  equipas 

técnicas  possuam  instalações  sanitárias,  as  águas  residuais 

deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá 

de ser removida no final da obra. 

Introduzir na planta do estaleiro, 

a submeter à aprovação do Dono 

de Obra e EAA, a  localização das 

instalações  sanitárias  amovíveis, 

bem como a  localização da  fossa 

séptica estanque. 

Empreiteiro 

EAA 

Antes  do  início 

da obra.   

Medida cumprida. 

No  estaleiro  foi  instalada  uma  fossa  estanque  para  recolha  dos  efluentes 

provenientes  das  instalações  sanitárias  do  estaleiro.  Ver  registo  fotográfico  no 

Anexo III. 

M1.16 

(DIA 42)  Os  locais de depósito de material  inerte deverão  localizar‐se, 

em  local  a  definir  conjuntamente  com  a  Equipa  de 

Acompanhamento  Ambiental  (EAA)  antes  do  início  da  obra, 

fora  das  áreas  com  restrições  patrimoniais  (afastamento  de 

50m das ocorrências) e ambientais. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do 

início  da  obra,  submeter  à 

aprovação  do  Dono  de  Obra  e 

EAA  a  localização  dos  depósitos 

de material inerte. 

Empreiteiro 

EAA 

Antes  do  início 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

Foi aprovada a planta de localização dos depósitos de material inerte antes do início 

da obra. No entanto, a Entidade Executante realizou o depósito de materiais em dois 

locais não previamente aprovados pelo DO e EAA dando origem ao registo de uma 

Constatação Ambiental (OBS n.º 2). A situação foi no entanto prontamente corrigida 

através de nova proposta de planta de localização. Ver o registo das Constatações 

Ambientais no Anexo VI). 

M1.17 

(DIA 43) 
Implementar medidas de defesa da floresta contra incêndios. 

Possuir  material  afecto  à 

prevenção de eventuais incêndios 
Empreiteiro 

No  decorrer  da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Os equipamentos que se encontraram na frente de obra possuíam material para a 

prevenção de eventuais incêndios (extintor) – ver Anexo III. Durante a obra não 

houve registo de situações de incêndio.  

M1.18 

(DIA 44) 

Não  deverão  ser  efectuadas  operações  de  manutenção  e 

lavagem de máquinas e viaturas no local do Parque. Caso seja 

imprescindível, deverão ser criadas condições no estaleiro que 

assegurem a não contaminação dos solos. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No  decorrer  da 

obra. 
  Não foram realizadas estas atividades em obra. 

M1.19 

(DIA 45) 

A  saída  de  veículos  das  zonas  de  estaleiros  e  das  frentes  de 

obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita, de 

forma  a  minimizar  o  arrastamento  de  terras  e  lamas  pelos 

rodados dos veículos. 

Proceder em conformidade antes 

da  entrada  dos  camiões  na  via 

pública  Garantir  a  limpeza 

adequada da via pública. 

Empreiteiro 
No  decorrer  da 

obra. 
 

Medida cumprida.  

O arraste de materiais que se verificou na interface da via pública com o acesso dos 

transporte foi minimizado com ações periódicas de limpeza da via pública – ver 

registo no Anexo III. 
 

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.20 

(DIA 46) 

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de 

energia eléctrica do estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para outros 

fins, estes deverão estar devidamente acondicionados de forma a evitar 

contaminações do solo. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida.  

O gerador instalado na área de estaleiro foi colocado sobre 

uma tela impermeável. Os geradores usados em obra 

estavam equipados com bacia incorporada ou colocados 

sobre uma tela impermeável. Foi ainda recomendado o 

uso de bacia de retenção durante as operações de 

abastecimento dos equipamentos para evitar a 

contaminação do solo. Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M1.21 

(DIA 47) 

Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão 

ser utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida.  

Em obra existia um veículo para rega dos acessos (ver 

Anexo III). Verificou‐se, durante o verão, algumas 

restrições de disponibilidade de água as quais 

condicionaram a rega das áreas de circulação com a 

frequência desejada. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.22 

(DIA 48) 
A  fase  de  construção  deverá  restringir‐se  às  áreas  estritamente  necessárias,  devendo 

proceder‐se  à  balizagem  prévia  das  áreas  a  intervencionar.  Para  o  efeito,  deverão  ser 

delimitadas as seguintes áreas: 

(a) Estaleiros: Os estaleiros deverão ser vedados em toda a sua extensão. 

(b) Acessos:  Deverá  ser  delimitada  uma  faixa  de,  no máximo,  2m  para  cada  lado  do 

limite dos acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o 

traçado dos acessos, a faixa a balizar será de 2m, contados a partir do limite exterior 

da área a intervencionar pela vala. 

(c) Aerogeradores  e  Plataformas:  Deverá  ser  limitada  uma  área máxima  de  2m  para 

cada lado da área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a 

deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir‐se 

às áreas balizadas para o efeito. 

(d) Locais de depósitos temporários de terras. 

(e) Outras  zonas  de  armazenamento  de  materiais  e  equipamentos  que,  pela  sua 

dimensão, não podem ser armazenados no estaleiro. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do 

início  da  obra,  assegurar  a 

piquetagem  do  projecto,  com 

vista  a  delimitar  as  áreas  a 

intervencionar. 

 

Restringir  as acções construtivas, 

a  deposição  de  materiais  e  a 

circulação de pessoas  e  veículos, 

às áreas delimitadas. 

Empreiteiro 

Antes do início da 

obra. 

 

 

No decorrer da 

obra. 

 

Medida cumprida.  

A área de estaleiro encontrava‐se vedada em toda 

a sua extensão (ver Anexo III). 

No primeiro mês de obra verificou‐se que algumas 

das áreas não se encontravam totalmente 

balizadas, nomeadamente no AG01 e AG03, pelo 

que foi registada uma Constatação Ambiental 

(OBS n.º 1). No entanto, a Entidade Executante 

resolveu prontamente esta situação colocando 

balizagem nestas áreas, tendo mantido as 

balizagens durante toda a fase de construção. Ver 

o registo das Constatações Ambientais no 

Anexo VI. 

M1.23 

(DIA 49) 

As  operações  construtivas  que  comportem  potencial  risco  de  acidente,  como  a 

implantação  de  aerogeradores,  vala  de  cabos  e  apoios,  deverão  ser  devidamente 

sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a protecção de pessoas, culturas e 

gado. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Foi colocada sinalização de obra (ver Anexo III). O 

acesso de obra é público pelo que não foi possível 

realizar a sua vedação. 

M1.24 

(DIA 50) 

Os  serviços  interrompidos,  resultantes  de  afectações  planeadas  ou  acidentais,  deverão 

ser restabelecidos o mais brevemente possível. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Não ocorreu a afetação de serviços durante a 

obra. 

M1.25 

(DIA 51) 

Os muros,  sebes  vivas,  vedações  e  outras  divisórias  afectadas  devem  ser  devidamente 

reparados. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Não ocorreu qualquer afetação de elementos 

deste tipo. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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  M1.26 

(DIA 52) 

Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas nas Plantas de Condicionamentos, 

ou  outras  que  vierem  a  ser  identificadas  pela  Equipa  de  Acompanhamento  Ambiental, 

caso  se  localizem  a  menos  de  50m  das  áreas  a  intervencionar.  Relativamente  às 

ocorrências patrimoniais, a Sinalização e vedação deverá ser permanente e de  todas as 

ocorrências  identificadas  que  se  situem  a  menos  de  100m  da  frente  de  obra  e  seus 

acessos. 

Reconhecimento  de  campo  de 

eventuais áreas a salvaguardar. 

Balizar  as  áreas  a  salvaguardar 

com  rede  plástica  colorida,  fixa 

em estacas 

EAA 

 

 

 

 

Empreiteiro 

Antes do início da 

obra. 

 

Antes do início da 

obra. 

A manter  durante  a 

obra. 

 

Medida cumprida. 

Foi colocada balizagem na área de proteção ao 

marco geodésico (ver Anexo III). Durante a obra 

não foram identificados novos elementos de 

salvaguarda. 

M1.27 

(DIA 53) 

Balizar  zonas  de  protecção  de  áreas  mais  sensíveis  do  ponto  de  vista  ecológico, 

identificadas na monitorização. 
  Medida cumprida (ver Anexo III). 

M1.28 

(DIA 54) 

Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações  de  terras  (desmatação,  escavações,  terraplanagens,  depósitos  e 

empréstimos  de  inertes),  não  apenas  na  fase  de  construção,  mas  desde  as  suas  fases 

preparatórias,  como  a  instalação  de  estaleiros,  abertura  de  caminhos  e  desmatação. O 

acompanhamento deverá  ser  continuado e  efectivo,  pelo que  se houver mais que uma 

frente de obra  a decorrer  em  simultâneo  terá de  ser  garantido o  acompanhamento de 

todas as frentes. 

O  empreiteiro  deverá  comunicar 

com  uma  antecedência  mínima 

de  72h,  à  equipa  responsável 

pelo  acompanhamento 

arqueológico,  a  previsão  de 

trabalhos em que seja necessário 

a sua presença. 

Empreiteiro 

EAArq 

Durante  as  acções 

que  envolvam 

movimentação  de 

solo e escavação. 

 

Medida cumprida. 

O acompanhamento arqueológico foi realizado 

pela empresa Emerita. No Anexo IX apresenta‐se o 

relatório final do acompanhamento arqueológico. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.29 

(DIA 55) 

Os  resultados  obtidos  no  Acompanhamento  Arqueológico  podem  determinar  a  adopção  de 

medidas  de minimização  específicas  (registo  documental,  sondagens,  escavações  arqueológicas, 

entre  outras).  Se,  na  fase  de  construção  ou  na  fase  preparatória,  foram  encontrados  vestígios 

arqueológicos,  as  obras  deverão  ser  suspensas  nesse  local,  ficando  o  arqueólogo  obrigado  a 

comunicar  de  imediato  ao  IGESPAR.I.P  as  ocorrências  com  uma  proposta  de  medidas  de 

minimização  a  implementar.  Deverá  ser  tida  em  consideração  que  as  áreas  com  vestígios 

arqueológicos a ser afectados têm de ser integralmente escavados. 

Proceder em conformidade 
Empreiteiro 

EAArq 

Durante  as 

acções  que 

envolvam 

movimentação 

de  solo  e 

escavação. 

 

Medida cumprida. 

O acompanhamento arqueológico foi realizado 

pela empresa Emerita. No Anexo IX apresenta‐se o 

relatório final do acompanhamento arqueológico. 
M1.30  

(DIA 56) 
As ocorrências arqueológicas que  forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 

da  obra  devem,  tanto  quanto  possível,  e  em  função  do  valor  do  seu  valor  patrimonial,  ser 

conservadas  in  situ,  de  tal  forma que não  se degrade o  seu estado de  conservação. Os achados 

móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património 

cultural. 

Proceder em conformidade 
Empreiteiro 

EAArq 

Durante  as 

acções  que 

envolvam 

movimentação 

de  solo  e 

escavação. 

 

M1.31  
(Parecer 

CA‐

RECAPE: 

EL‐2 pag.5) 

Delimitar as manchas de afloramentos rochosos associados aos habitats 8220 e 8230 e de espécies 

RELAPE, nas zonas mais próximas da obra.  

Definir as áreas a salvaguardar 

 

Delimitação  das  áreas  a 

salvaguardar  com  fitas  coloridas, 

fixas em estacas. 

EAA 

 

Empreiteiro 

Fase  de 

Planeamento 

e  no  decorrer 

da obra. 

 

Não ocorreu afetação destas áreas, dada a elevada 

distância entre a obra e estes habitats, pelo que 

não foi implementada esta medida. 

M1.32 
(Parecer 

CA‐

RECAPE: 

MM1‐

pag.8) 

Salvaguardar  o  afloramento  rochoso  e  a  área  de  protecção  do marco  geodésico  (raio  de  15 m) 

através da beneficiação do acesso existente para o lado oposto a estas condicionantes. 

Definir as áreas a salvaguardar 

 

Delimitação  das  áreas  a 

salvaguardar  com  fitas  coloridas, 

fixas em estacas. 

EAA 

 

Empreiteiro 

Fase  de 

Planeamento 

e  no  decorrer 

da obra. 

 

Medida cumprida. 

Foi preservado o afloramento rochoso e a área do 

marco geodésico. Ver registo fotográfico no 

Anexo III. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M 1.33 

(DIA C6) 

Informar  a  Autoridade  de  AIA  do  início  da  fase  de  construção,  de  forma  a  possibilitar  o 

desempenho  das  suas  competências  na  Pós‐Avaliação  do  Projecto,  e  de  qualquer  alteração  ou 

acção desenvolvida não prevista no Projecto. 

Proceder em conformidade  DO 
Antes do início da 

obra.  
 

Medida cumprida. 

O DO comunicou, no dia 26/11/2014, à Autoridade 

de AIA o início das obras. 

M 1.34 
(Parecer CA‐

RECAPE: 

pag.10) 

O cronograma datado da obra do Parque Eólico deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, afim 

de demonstrar o cumprimento das seguintes medidas: 

(a) Concentrar  no  tempo  os  trabalhos  de  obra,  especialmente  os  que  causem  maior 

perturbação 

(b) Os  trabalhos  de  limpeza  e movimentação  geral  de  terras  deverão  ser  programados  de 

forma  a minimizar  o  período  de  tempo  em que  os  solos  ficam  descobertos  e  ocorram, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão ser adoptadas as necessárias 

providências  para  o  controle  dos  caudais  nas  zonas  de  obra  tentando  minimizar, 

nomeadamente, o transporte de sedimentos para as linhas de água existentes 

(c) A  calendarização  dos  trabalhos  deve  ter  em  conta  a minimização  das  perturbações  das 

actividades agrícolas 

(d) Prever a suspensão dos trabalhos de construção nos dias referentes às actividades sociais 

na Capela de Santo António da Neve (Romaria de Santo António da Neve e Encontro de 

Povos Serranos). 

Proceder em conformidade  DO 
Antes  do  início  da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O DO comunicou, no dia 26/11/2014, à Autoridade 

de AIA o início das obras, na qual enviou o 

cronograma datado da Obra do Parque Eólico 

M 1.35 
(Parecer CA‐

RECAPE: 

pag.11)  Apresentar à Autoridade de AIA, a localização dos depósitos temporários de terras. 

A  EEA  deverá,  em  conjunto 

com  o  Empreiteiro,  definir 

os  locais  de  depósitos 

temporários de terras. 

Proceder em conformidade 

EAA / Empreiteiro 

 

DO 

Antes  do  início  da 

obra. 

 

 

Antes  do  início  da 

obra. 

 

Medida cumprida. 

A Planta com a localização dos depósitos 

temporários de terras foi enviada no Relatório 2 do 

Acompanhamento Ambiental de obra. 

M 1.36  Informar a Autoridade de AIA do final da obra.  Proceder em conformidade  DO  Final da obra.    O DO comunicou o final da obra. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 

 
 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

2. DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 

2.
 D
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M2.1 

(DIA 57) 

Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência 

do Projecto (Parque e Linha) que apresentaram reduzida visibilidade, de forma a colmatar 

as  lacunas  de  conhecimento,  incluindo  áreas  de  apoio  à  obra,  depósitos  temporários  e 

empréstimos  de  inertes.  Se  forem encontrados  vestígios  arqueológicos,  as  obras deverão 

ser  suspensas  nesse  local,  ficando  o  arqueólogo  obrigado  a  comunicar  de  imediato  ao 

IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a implementar. 

Deverá ser tida em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectados 

têm que ser integralmente escavados. 

Proceder em conformidade 
Empreiteiro 

EAArq 

Após  as  acções  de 

desmatação. 
 

Medida cumprida. 

O acompanhamento arqueológico foi 

realizado pela empresa Emerita. No 

Anexo IX apresenta‐se o relatório final 

do acompanhamento arqueológico. 

M2.2 

(DIA 58) 
Os  trabalhos  de  desmatação  e  decapagem  de  solos  deverão  ser  limitados  às  áreas 

estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projecto, ainda 

que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

As áreas de apoios, como sejam os 

depósitos de terras  não foram 

desmatadas nem decapadas.  

M2.3 

(DIA 59)  Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 

execução da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Foi realizado o corte de árvores apenas 

nas áreas indispensáveis para a 

realização da obra. 

M2.4 

(DIA 61) 

Caso  se  perspective  que  venha  a  ocorrer  a  afectação  de  espécies  arbóreas  ou  arbustivas 

sujeitas a regime de protecção, dever‐se‐á respeitar o exposto na respectiva legislação em 

vigor. Adicionalmente deverão  ser  implementadas medidas de protecção e/ou  sinalização 

das  árvores  e  arbustos,  fora das áreas a  intervencionar,  e que,  pela proximidade a  estas, 

possam ser acidentalmente afectadas. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Durante a obra não ocorreu a afetação 

de espécies sujeitas a regime de 

proteção. 

M2.5 

(DIA 62) 
As  árvores  a  serem  alvo  de  poda  ou  corte  devem  ser  assinaladas  com  marcas  visíveis 

(designadamente,  fitas coloridas), permitindo a  identificação das áreas de  intervenção em 

qualquer instante. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Foi realizada a balizagem da área de 

obra. Ver registo fotográfico no 

Anexo III. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

 
 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 
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M2.6 

(DIA 63)  As operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal deverão 

ser acordados com os proprietários. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Estas operações foram efetuadas pelo 

ICNF por acordo com os respetivos 

baldios. 

M2.7 

(DIA 65) 
Efectuar  a  desmatação,  desflorestação,  corte  ou  decote  de  árvores  com  mecanismos 

adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Estas operações foram efetuadas pelo 

ICNF. 

M2.8 

(DIA 66) 

Durante  as  acções de movimentação de  terras  a  camada  superficial  de  solo  (terra  vegetal) 

deverá ser cuidadosamente removida e depositada em pargas. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M2.9 

(DIA 67) 

As  pargas  de  terra  vegetal  proveniente  da  decapagem  superficial  do  solo  não  deverão 

ultrapassar  os  2m  de  altura  e  deverão  localizar‐se  na  vizinhança  dos  locais  de  onde  foi 

removida  a  terra  vegetal,  em  zonas  planas  e  bem  drenadas,  e  de  forma  a  não  serem 

compactadas, para posterior utilização nas acções de recuperação. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   
Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M2.10 

(DIA 68) 
Caso  se  revele  necessária  a  utilização  de  explosivos,  deverá  recorrer‐se  a  técnicas  de  pré‐

corte  e  ao uso de micro‐retardadores,  atenuando desta  forma a  intensidade das vibrações 

produzidas. 

Caso  seja  necessária  a 

utilização  de  explosivos,  o 

Empreiteiro  deverá,  antes  do 

início  da  obra,  submeter  à 

aprovação do Dono de Obra e 

EAA, o Plano de Fogo. 

Empreiteiro  Antes do início da obra.   
Durante a obra não foi necessário a 

utilização de explosivos. 

M2.11  A circulação de pessoas e veículos nas proximidades de núcleos de espécies invasoras deverá 

ser limitada, de forma a minimizar a dispersão de sementes. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Não foi detetada a existência de 

espécies invasoras na área de obra. 
M2.12 

(Parecer CA‐

RECAPE: PRP‐

Pág. 13 

A  programação  da  desarborização/desmatação  deverá  prever  que  a  actuação  sobre  as 

espécies  exóticas  invasoras,  ocorra  antes  de  estas  entrarem  em  floração/frutificação,  de 

forma a não se promover a disseminação de propágulos e a tornar mais prático e com menor 

risco o manuseamento de resíduos vegetais. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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Modelo PAAO‐001‐R01 

 
3. GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES 

 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO  RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 
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3.
 G

ES
TÃ

O
 D
E 
M

AT
ER

IA
IS
, R

ES
ÍD
U
O
S 
E 
EF

LU
EN

TE
S 

M3.1 

(DIA 70)  Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Parque Eólico.  Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

O betão usado na obra foi proveniente de uma 

central de betão localizada fora da área de obra. 

M3.2 

(DIA 71) 
Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 

origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

O Empreiteiro deverá solicitar ao Dono 

de Obra autorização para utilização de 

terras de empréstimo. 

Empreiteiro 
No decorrer 

da obra. 
  Na obra não foram usadas terras de empréstimo. 

M3.3 

(DIA 72)  Não  utilizar  recursos  naturais  existentes  no  local  de  implantação  do  Projecto.  Exceptua‐se  o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

O único recurso natural usado no decorrer da obra 

foram os matérias resultantes das escavações das 

fundações dos aerogeradores. 

M3.4 

(DIA 73)  Implementar  um plano de  gestão  de  resíduos,  que  permita  um adequado  armazenamento  e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida.  

O Plano de Gestão de Resíduos da obra foi 

aprovado e implementado. No Anexo X encontra‐se 

uma cópia do Plano. 

M3.5 

(DIA 74) 

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela  gestão  dos  resíduos  segregados  na  obra,  quer  ao  nível  da  recolha  e  acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

O Gestor de Resíduos foi inicialmente o Eng. Rui 

Ortolá e posteriormente a Eng.ª Rita Garcia. 

M3.6 

(DIA 75) 

O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente às 

operações  de  gestão  de  resíduos.  Deverá  assegurar  a  entrega  de  cópia  de  toda  esta 

documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

No Anexo X apresentam‐se as guias de 

acompanhamento de resíduos. 

M3.7 

(DIA 76) 

É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de  resíduos ou qualquer outra  substância 

poluente,  directa ou  indirectamente,  sobre os  solos ou  linhas de  água,  ou em qualquer  local 

que não tenha sido previamente autorizado. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer 

da obra. 
  Medida cumprida. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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Modelo PAAO‐001‐R01 

 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
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M3.8 

(DIA 77) 
Deverá  proceder‐se,  diariamente,  à  recolha  dos  resíduos  segregados  nas  frentes de  obra  e  ao  ser 

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 

preparados para o efeito. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. No estaleiro existiam os 

meios adequados para a triagem e 

armazenamento temporário de resíduos 

Ver Anexo III). 

M3.9 

(DIA 78) 

Os  resíduos  resultantes  das  diversas  obras  de  construção  (embalagens  de  cartão,  plásticas  e 

metálicas,  armações,  cofragens,  entre  outros)  deverão  ser  armazenados  temporariamente  num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

Colocação  de  um 

ecoponto  no  estaleiro  de 

apoio à obra. 

Empreiteiro 
No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III 

M3.10 

(DIA 79) 

Os  resíduos  sólidos  urbanos  e  os  equiparáveis  deverão  ser  triados  de  acordo  com  as  seguintes 

categorias:  vidro,  papel/cartão,  embalagens  e  resíduos  orgânicos.  Estes  resíduos  poderão  ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RU do município ou por uma empresa 

designada para o efeito. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M3.11 

(DIA 80) 

O material  inerte  proveniente  das  acções  de  escavação  deverá  ser  depositado  na  envolvente  dos 

locais  de  onde  foi  removido,  para  posteriormente  ser  utilizado  nas  acções  de  aterro  (aterro  das 

fundações ou execução das plataformas de montagem). 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
 

Medida cumprida. Todo o material 

sobrante, não utilizado na construção do 

acesso ao Parque Eólico e plataformas, foi 

utilizado na modelação do terreno no 

âmbito dos trabalhos de recuperação 

paisagística. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M3.12 

(DIA 81) 

O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 

na  recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa,  transportado para vazadouro autorizado, 

fora do SIC Serra da Lousã. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
  Não existiu material excedente na obra. 

M3.13 

(DIA 82) 
Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
 

Não existiu em obra este tipo de depósitos 

pelo que a medida não foi implementada. 

M3.14 

(DIA 83) 

Deverá  ser  assegurada  a  remoção  controlada  de  todos  os  despojos  de  acções  de  decapagem, 

desmatação e desflorestação necessárias à  implantação do Projecto, podendo ser aproveitados na 

fertilização dos solos. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer 

da obra. 
  Medida cumprida. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M3.15  Os restos vegetais de espécies de flora exótica invasora sob circunstância alguma 

deverão  permanecer  no  local,  ser  utilizados  para  fertilização  de  solos  ou  para 

recuperação  das  áreas  intervencionadas,  devendo  ser  encaminhados  para 

eliminação imediatamente após o corte. 

Identificar  as  espécies 

de flora invasora 

Proceder  em 

conformidade 

EAA 

Empreiteiro 

Fase de 

planeamento 

No decorrer da obra. 

 
Não foram detetadas espécies de flora exótica invasora na área 

da obra. 

M3.16  A eliminação do material vegetal resultante do corte das espécies invasoras deverá 

ser efectuado por incineração, em local apropriado. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

M3.17  O transporte de material vegetal resultante do corte das espécies invasoras até ao 

local de eliminação deverá ser feito em veículos fechados, de forma a minimizar as 

hipóteses de dispersão destas espécies. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Não foram detetadas espécies de flora exótica invasora na área 

da obra. 

M3.18  A terra resultante dos locais de ocorrência das espécies invasoras não poderá ser 

utilizada como terra vegetal nas acções de recuperação 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

M3.19 

(DIA 84) 

O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes só pode ser 

efectuado  em  recipientes  estanques,  devidamente  acondicionados  e  dentro  da 

zona  de  estaleiro  preparada  para  esse  fim.  Os  recipientes  deverão  estar 

claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M3.20 

(DIA 85)  Caso,  acidentalmente,  ocorra  algum  derrame  fora  das  zonas  destinadas  ao 

armazenamento  de  substâncias  poluentes,  deverá  ser  imediatamente  aplicada 

uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos 

solos  afectados  para  locais  adequados  a  indicar  pela  entidade  responsável  pela 

fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Durante a obra ocorrerem derrames pontuais de 

hidrocarbonetos, decorrente de avarias no equipamento ou 

devido a derrame acidental durante operações de 

abastecimento de equipamento. O solo contaminado foi 

recolhido e armazenado na área de estaleiro. Ver registo 

fotográfico no Anexo III. 

M3.21 

(DIA 86) 

Durante as betonagens, deverá proceder‐se à abertura de bacias de retenção para 

proceder à lavagem das betoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas 

a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das 

bacias  de  lavagem de  betoneiras  deverá  ser mínima  indispensável  a  execução  e 

operação.  Finalizadas  as  betonagens,  a  bacia  de  retenção  deverá  ser  alvo  de 

recuperação. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 

3. GESTÃO 

DE 

MATERIAIS, 

RESÍDUOS E 

EFLUENTES 

M3.22 

(DIA 87) 

O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser 

efectuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a 

viatura não seja fechada. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

M3.23 

(DIA IV.5) 

Registar  todos os  resíduos produzidos  e qual  o  seu encaminhamento e  englobar 

esses dados no relatório final de Acompanhamento Ambiental a apresentar. 

Proceder  em 

conformidade 
EAA  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Ver o registo no Anexo X. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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4. ACESSOS, PLATAFORMA E FUNDAÇÕES 
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M4.1 

(DIA 88) 
Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às 

zonas de obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

O acesso o Parque Eólico é público pelo que 

apenas foi possível a colocação de sinalética de 

obra. Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M4.2 

(DIA 92) 

O tráfego de viaturas pesadas deverá ser optimizado, relativamente ao número 

de veículos e às horas de circulação, e efectuado em trajectos que evitem ao 

máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento 

de  localidades,  o  trajecto  deverá  ser  o mais  curto  possível  e  ser  efectuado  a 

velocidade reduzida. 

Apresentação ao Dono de Obra dos acessos a 

utilizar pelos veículos de obra. 
Empreiteiro  Antes do início  da obra.    Medida cumprida. 

M4.3 

(DIA 93) 

Os veículos afectos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” 

durante o dia, de forma a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de 

comunicação. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

M4.4 
(Parecer CA‐

RECAPE: 

MM9‐pag 9) 

Os  agregados  que  compõem  o  Agregado  Britado  de  Granulometria  Extensa 

(ABGE)  deverão  ter  uma  tonalidade  escura,  se  não  em  todo  o  perfil,  em 

particular  na  camada de desgaste dos  acessos  a beneficiar  ou  a  construir,  de 

forma a que estas superfícies não se tornem visualmente impactantes pela sua 

elevada reflectância, devendo assim, ser excluídos todos os materiais brancos. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   
Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.1 

(DIA 25) 
Deverá ser respeitado o exposto nas Plantas de Condicionamentos. Sempre 

que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, as 

Plantas de Condicionamentos deverão ser atualizadas (Anexo III do PAA).  

Definir as áreas a salvaguardar 

Delimitação das áreas a salvaguardar com 

fitas coloridas, fixas em estacas. 

Atualização da Planta de Condicionamentos 

EAA 

Empreiteiro 

 

EAA / DO 

Fase de Planeamento e 

no decorrer da obra. 
 

Medida cumprida. 

Durante a obra foram respeitadas as condicionantes 

apresentadas na Planta de Condicionamentos. Não 

foram identificados novos elementos de salvaguarda, 

pelo que não foi feita qualquer atualização da Planta 

de Condicionamentos.  

M1.2 

(DIA 26) 

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem 

maior perturbação. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.3 

(DIA 27) 

Garantir que a utilização de explosivos e de outras ações ou maquinaria com 

elevado impacto sonoro, se restrinja apenas ao período diurno, entre as 10h 

e as 17h. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.4 

(DIA 28) 

Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser 

programados de forma a minimizar o período de tempo em que os solos 

ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso 

contrário, deverão ser adotadas as necessárias providências para o controle 

dos caudais nas zonas de obra tentando minimizar, nomeadamente, o 

transporte de sedimentos para as linhas de água existentes. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.5 

(DIA30) 
Prever a suspensão dos trabalhos de construção nos dias referentes às 

atividades sociais na Capela de Santo António da Neve (Romaria de Santo 

António da Neve e Encontro de Povos Serranos). 

Caso os trabalhos a efetuar possam limitar o 

acesso à capela de Sto. António das Neves, os 

mesmos deverão ser interrompidos nos dias 

referentes às atividades sociais referidas 

Empreiteiro 

Planeamento dos 

trabalhos com 

aplicação no decorrer 

da obra 

 
Medida cumprida. 

Não foram realizados trabalhos nos dias em causa. 

M1.6 

(DIA 31)  O planeamento e a execução das obras deverão ter a participação e o 

acompanhamento da Direção Regional das Florestas do Centro. 
Comunicar à DRF o início da obra  Dono de Obra  Fase de planeamento   

Medida cumprida. 

O DO comunicou, no dia 10 de dezembro de 2014, à 

Direção Regional das Florestas do Centro o início das 

obras. 
     

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.7 

(DIA 32) 
Assegurar  o  escoamento  natural  em  todas  as  fases  de 

desenvolvimento da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra    Medida cumprida. 

M1.8 

(DIA 33)  Todos os intervenientes na obra deverão estar cientes das possíveis 

consequências de uma atitude negligente em relação às medidas de 

minimização  previstas  no  Plano  de  Acompanhamento  Ambiental. 

Para tal, deverá ser garantido que: 

(a) São  prestadas  aos  diversos  trabalhadores  e  encarregados 

todas  as  informações  e/ou  instruções  necessárias  sobre  os 

procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra; 

(b) Todas  as  informações  e/ou  instruções  são  plenamente 

entendidas. 

Realização de uma ação de  sensibilização ambiental 

no  início  da  obra.  Repetir  as  ações  de  formação 

sempre  que  se  verificar  necessário.  O  Plano  de 

Formação  deverá  contemplar  a  necessidades  dos 

intervenientes  saberem  reconhecer  as  espécies 

exóticas  invasoras  e  quais  as  melhores  formas  de 

prevenir a sua disseminação. 

As  ações  de  formação  poderão  ser  ministradas  em 

simultâneo  com  as  ações  de  sensibilização  para  as 

questões de segurança. 

EAA:  selecionar  as  matérias 

a serem ministradas na ação 

de  formação,  bem  como 

transmiti‐las aos operários. 

 

Empreiteiro:  assegurar  o 

cumprimento  dos 

procedimentos  e  medidas 

recomendadas  na  ação  de 

formação. 

No início da obra. 

Sempre  que  entrar 

um novo trabalhador 

em obra. 

 

Medida cumprida. 

A EAA realizou uma ação de sensibilização 

dirigida ao Encarregado da Obra (Sr. João 

Vieira) no início da obra e uma ação 

específica dirigida à equipa que realizou 

os trabalhos de abertura da faixa (ver 

registo no Anexo VIII).  

A Entidade Executante também 

desenvolveu ações de sensibilização 

ambiental conjuntamente com a ações de 

segurança (ver registo no Anexo VIII). 

M1.9 

(DIA 34) 

Informar  sobre  a  construção  e  instalação  do  Projeto  as  entidades 

utilizadoras  do  espaço  aéreo  na  zona  envolvente  do  mesmo, 

nomeadamente  a  Autoridade  Nacional  de  Proteção  Civil  (ANPC)  e 

entidades  normalmente  envolvidas  na  prevenção  e  combate  a 

incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área 

de  implantação  do  projeto,  com  pelo  menos  trinta  dia  úteis  de 

antecedência. 

Proceder em conformidade  Dono de Obra 
Antes  do  início  da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O DO comunicou, no dia 26/11/2014, à 

EMFA, ANPC e respetivos Serviços 

Municipais de Proteção Civil o início das 

obras. 

M1.10 

(DIA 36) 
As  populações  mais  próximas  deverão  ser  informadas  acerca  das 

ações  de  construção  e  respetiva  calendarização,  divulgando  esta 

informação  em  locais  públicos,  nomeadamente  nas  juntas  de 

freguesia e câmaras municipais. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 

Fase de Planeamento 

e  no  decorrer  da 

obra. 

 

Medida cumprida. 

O DO comunicou, às Câmaras Municipais 

e aos respetivos Orgãos de Gestão dos 

Baldios o início das obras, bem como a 

sua calendarização. 
             

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.11 

(DIA 38) 

Utilizar, sempre que possível, mão‐de‐obra local.  Proceder em conformidade  Empreiteiro 
Fase  de  Planeamento  e 

no decorrer da obra. 
 

Medida cumprida. 

A construção da Linha Elétrica é contratada em 

regime de EPC em que a Entidade Executante é 

responsável pela coordenação das várias 

empreitadas. No que respeita a trabalhos 

especializados (como o desenrolamento de 

cabos) a Entidade Executante tem de recorrer a 

mão‐de‐obra especializada; relativamente aos 

trabalhos civis, recorre normalmente a mão‐

de‐obra local. 

M1.12 

(DIA 39) 
Os estaleiros deverão localizar‐se, em local a definir conjuntamente com a Equipa 

de  Acompanhamento  Ambiental  (EAA),  fora  das  áreas  com  restrições 

patrimoniais (afastamento de 50m das ocorrências) e ambientais, ser vedados e 

organizados nas seguintes áreas: 

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

(b) Deposição  de  resíduos:  deverão  ser  colocadas  duas  tipologias  de 

contentores  –  contentores  destinados  a  Resíduos  Sólidos  Urbanos  e 

equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

(c) Armazenamento  de  materiais  poluentes  (óleos,  lubrificantes, 

combustíveis):  esta  zona  deverá  ser  impermeabilizada  e  coberta  e 

dimensionada  para  que,  em  caso  de  derrame  acidental,  não  ocorra 

contaminação das áreas adjacentes; 

(d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

(e) Deposição de materiais de construção. 

As áreas de estaleiro não deverão ser impermeabilizadas, com exceção dos locais 

de manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

O empreiteiro deverá, antes do início da obra, 

submeter  à  aprovação  do  Dono  de  Obra  e 

EAA a localização do estaleiro 

Empreiteiro 

EAA 
Antes do início da obra.   

Medida cumprida. 

O estaleiro localizou‐se no lugar da Retorta em 

Castanheira de Pêra, junto à EM511 com 

acesso direto à EN 236‐1. 

Trata‐se de uma área já artificializada, que 

corresponde ao antigo heliporto de 

Castanheira de Pêra. A planta do estaleiro foi 

aprovada pelo Dono de Obra e EAA. A planta 

de estaleiro encontra‐se no Anexo II. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.13 

(DIA 40) 

Os estaleiros deverão localizar‐se longe de habitações, a mais de 50m das linhas 

de  água e  fora de  áreas de proteção de património  cultural, domínio hídrico, 

galeria ripícola, áreas pertencentes à REN e RAN (não intervencionadas) e locais 

de maior sensibilidade paisagística. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do  início  da 

obra,  submeter  à  aprovação  do  Dono  de 

Obra e EAA a localização do estaleiro. 

Empreiteiro 

EAA 
Antes do início da obra.   

Medida cumprida. 

No Anexo II apresenta‐se a respetiva planta de 

localização. 

M1.14 

(DIA 41) 
Os estaleiros deverão possuir  instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, 

caso  os  contentores  que  servirão  as  equipas  técnicas  possuam  instalações 

sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, 

a qual terá de ser removida no final da obra. 

Introduzir na planta do estaleiro, a submeter 

à  aprovação  do  Dono  de  Obra  e  EAA,  a 

localização  das  instalações  sanitárias 

amovíveis,  bem como a  localização da  fossa 

séptica estanque. 

Empreiteiro 

EAA 
Antes do início da obra.   

Medida cumprida. 

No estaleiro  foram  instalados WC’s químicos. 

– ver Anexo III. 

M1.15 

(DIA 42) 
Os locais de depósito de material inerte deverão localizar‐se, em local a definir 

conjuntamente  com a Equipa de Acompanhamento Ambiental  (EAA) antes do 

início da obra, fora das áreas com restrições patrimoniais (afastamento de 50m 

das ocorrências) e ambientais. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do  início  da 

obra,  submeter  à  aprovação  do  Dono  de 

Obra  e  EAA  a  localização  dos  depósitos  de 

material inerte. 

Empreiteiro 

EAA 
Antes do início da obra.   

Medida cumprida. 

O material inerte foi colocado nas respetivas 

áreas de implantação dos apoios, uma vez que 

é usado posteriormente na atividade de aterro 

da fundação – ver registo fotográfico no 

Anexo III. A localização foi submetida e 

aprovada previamente pela EAA. 

M1.16 

(DIA 43) 

Implementar medidas de defesa da floresta contra incêndios. 
Possuir  material  afeto  à  prevenção  de 

eventuais incêndios 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Os equipamentos que se encontram na frente 

de  obra  possuíam material  para  a  prevenção 

de  eventuais  incêndios  (extintor  –  ver 

Anexo III).  Durante  a  obra  não  houve  registo 

de  situações  de  incêndio.  Durante  o  período 

crítico não se realizaram os trabalhos de corte 

de faixa. 

M1.17 

(DIA 44) 

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e 

viaturas  no  local  da  Obra.  Caso  seja  imprescindível,  deverão  ser  criadas 

condições no estaleiro que assegurem a não contaminação dos solos. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Não ocorreram operações de lavagem de 

máquinas e viaturas em obra. 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.18 

(DIA 45) 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra 

para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita, de forma a 

minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos 

veículos. 

Proceder  em  conformidade  antes  da 

entrada dos camiões na via pública 

Garantir  a  limpeza  adequada  da  via 

pública. 

Empreiteiro 
No  decorrer  da 

obra. 
  Medida cumprida. 

M1.19 

(DIA 46) 

Caso  venham  a  ser  utilizados  geradores  no  decorrer  da  obra, 

para  abastecimento  de  energia  elétrica  do  estaleiro,  estes 

deverão  estar  devidamente  acondicionados  de  forma  a  evitar 

contaminações do solo. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O gerador instalado na área de estaleiro foi colocado sobre uma bacia 

de retenção. Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M1.20 

(DIA 48) 
A fase de construção deverá restringir‐se às áreas estritamente 

necessárias, devendo proceder‐se à balizagem prévia das áreas 

a  intervencionar.  Para  o  efeito,  deverão  ser  delimitadas  as 

seguintes áreas: 

(a) Estaleiros: Os  estaleiros  deverão  ser  vedados  em  toda  a 

sua extensão. 

(b) Locais de depósitos temporários de terras. 

(c) Outras  zonas  de  armazenamento  de  materiais  e 

equipamentos  que,  pela  sua  dimensão,  não  podem  ser 

armazenados no estaleiro. 

(d) Áreas  a  intervencionar  para  instalação  dos  apoios  da 

Linha. 

O  empreiteiro  deverá,  antes  do  início  da 

obra, assegurar a piquetagem do projeto, 

com  vista  a  delimitar  as  áreas  a 

intervencionar. 

 

Restringir  as  ações  construtivas,  a 

deposição  de materiais  e  a  circulação  de 

pessoas e veículos, às áreas delimitadas. 

Empreiteiro 

Antes do início 

da obra. 

 

 

No decorrer da 

obra. 

 

Medida cumprida. 

O estaleiro de obra encontrava‐se vedado em toda a sua extensão – 

ver registo fotográfico no Anexo III. 

Nos acessos aos apoios não foi colocada balizagem contínua. Esta 

situação deveu‐se, por um lado, à grande extensão da obra e ao facto 

da balizagem contribuir para a dispersão de resíduos (malha da 

balizagem), mais difíceis de controlar ao longo do traçado de linha.  

Durante a obra, a EAA confirmou no terreno o cumprimento, pela 

Entidade Executante, das orientações fornecidas, nomeadamente 

quanto à largura dos trilhos de acesso. Após o término das atividades 

construtivas, as áreas foram devidamente recuperadas através da 

descompactação do solo e reposição da topografia. 

M1.21  

(DIA 49) 

As  operações  construtivas  que  comportem  potencial  risco  de 

acidente, deverão ser devidamente sinalizadas e, se necessário, 

vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Foi colocada balizagem nos locais de implantação dos caboucos das 

fundações dos apoios. Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M1.22 

(DIA 50) 

Os  serviços  interrompidos,  resultantes de afetações planeadas 

ou  acidentais,  deverão  ser  restabelecidos  o  mais  brevemente 

possível. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
  Não ocorreu a afetação de serviços durante a obra. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M1.23  

(DIA 51) 

Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser devidamente 

reparados. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Não ocorreu a afetação deste tipo de 

estruturas decorrente dos trabalhos 

associados à obra. 

Os muros de pedra seca entre os 

apoios 24 e 25 foram danificados pelo 

transporte da madeira por pessoal 

desconhecido à obra. 

M1.24 

(DIA 52) 

Assinalar  e  vedar  as  áreas  a  salvaguardar  identificadas  nas  Plantas  de 

Condicionamentos,  ou  outras  que  vierem  a  ser  identificadas  pela  Equipa  de 

Acompanhamento  Ambiental,  caso  se  localizem  a  menos  de  50m  das  áreas  a 

intervencionar.  Relativamente  às  ocorrências  patrimoniais,  a  Sinalização  e  vedação 

deverá  ser  permanente  e  de  todas  as  ocorrências  identificadas  que  se  situem  a 

menos de 100m da frente de obra e seus acessos. 

Reconhecimento  de  campo  de  eventuais 

áreas a salvaguardar. 

 

Balizar  as  áreas  a  salvaguardar  com  rede 

plástica colorida, fixa em estacas 

EAA 

 

 

Empreiteiro 

Antes do início da obra. 

 

 

Antes do início da obra. 

A manter durante a obra. 

 

Medida cumprida. 

Os apoios não interferem com as 

condicionantes identificadas na 

Planta de Condicionamentos. A 

abertura dos acessos foi realizada por 

forma a minimizar a afetação de 

áreas sensíveis. Os trabalhos foram 

acompanhados no terreno pela EAA 

que avaliou caso a caso a necessidade 

de implementar medidas de proteção 

às áreas sensíveis, não tendo sido 

verificada a necessidade de proceder 

a balizagens adicionais. 

M1.25 

(DIA 53)  Balizar  zonas  de  proteção  de  áreas  mais  sensíveis  do  ponto  de  vista  ecológico, 

identificadas na monitorização. 

Reconhecimento  de  campo  de  eventuais 

áreas a salvaguardar. 

Balizar  as  áreas  a  salvaguardar  com  rede 

plástica colorida, fixa em estacas 

EAA 

 

Empreiteiro 

Antes do início da obra. 

 

Antes do início da obra. 

A manter durante a obra. 

 

Durante a obra não se verificou a 

necessidade de balizar este tipo de 

áreas. 
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  M1.26 

(DIA 54) 

Efetuar  o  acompanhamento  arqueológico  integral  de  todas  as  operações  que 

impliquem  movimentações  de  terras  (desmatação,  escavações,  terraplanagens, 

depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde 

as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 

desmatação.  O  acompanhamento  deverá  ser  continuado  e  efectivo,  pelo  que  se 

houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido 

o acompanhamento de todas as frentes. 

O empreiteiro deverá comunicar com uma 

antecedência  mínima  de  72h,  à  equipa 

responsável  pelo  acompanhamento 

arqueológico,  a  previsão  de  trabalhos  em 

que seja necessário a sua presença. 

Empreiteiro 

EAArq 

Durante  as  ações  que 

envolvam  movimentação 

de solo e escavação. 

 

Medida cumprida. 

O acompanhamento arqueológico foi 

realizado pela empresa Emerita. No 

Anexo IX apresenta‐se o relatório 

final do acompanhamento 

arqueológico. 

M1.27 

(DIA 55) 

Os  resultados  obtidos  no  Acompanhamento  Arqueológico  podem  determinar  a 

adoção  de  medidas  de  minimização  específicas  (registo  documental,  sondagens, 

escavações  arqueológicas,  entre  outras).  Se,  na  fase  de  construção  ou  na  fase 

preparatória,  foram  encontrados  vestígios  arqueológicos,  as  obras  deverão  ser 

suspensas  nesse  local,  ficando o  arqueólogo obrigado  a  comunicar  de  imediato  ao 

IGESPAR.I.P  as  ocorrências  com  uma  proposta  de  medidas  de  minimização  a 

implementar.  Deverá  ser  tida  em  consideração  que  as  áreas  com  vestígios 

arqueológicos a ser afetados têm de ser integralmente escavados. 

Proceder em conformidade 
Empreiteiro 

EAArq 

Durante  as  ações  que 

envolvam  movimentação 

de solo e escavação. 

 

M1.28 

(DIA 56) 

As ocorrências  arqueológicas que  forem  reconhecidas durante o  acompanhamento 

arqueológico  da  obra  devem,  tanto  quanto  possível,  e  em  função  do  valor  do  seu 

valor  patrimonial,  ser  conservadas  in  situ,  de  tal  forma  que  não  se  degrade  o  seu 

estado  de  conservação.  Os  achados  móveis  deverão  ser  colocados  em  depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Proceder em conformidade 
Empreiteiro 

EAArq 

Durante  as  ações  que 

envolvam  movimentação 

de solo e escavação. 

 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M2.1 

(Conf. 

RECAPE) 

As ações de desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores deverão ser realizadas fora do período 

crítico de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No  decorrer  da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Estas atividades foram interrompidas entre 1 

de julho e 30 de setembro de 2015. 

M2.2 

(DIA 57) 

Efetuar  a  prospeção  arqueológica  sistemática,  após  desmatação,  das  áreas  de  incidência  do  Projeto  que 

apresentaram reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo áreas de apoio 

à  obra,  depósitos  temporários  e  empréstimos  de  inertes.  Se  forem  encontrados  vestígios  arqueológicos,  as 

obras  deverão  ser  suspensas  nesse  local,  ficando  o  arqueólogo  obrigado  a  comunicar  de  imediato  ao 

IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deverá ser tida em 

consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afetados têm que ser integralmente escavados. 

Proceder  em 

conformidade 

Empreiteiro 

EAArq 

Após  as  ações 

de desmatação. 
 

Medida cumprida. 

O acompanhamento arqueológico foi 

realizado pela empresa Emerita. No Anexo IX 

apresenta‐se o relatório final do 

acompanhamento arqueológico. 

M2.3 

(DIA 58) 
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias. As 

áreas  adjacentes  às  áreas  a  intervencionar  pelo  projeto,  ainda  que  possam  ser  utilizadas  como  zonas  de 

apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Os trabalhos de desmatação e decapagem 

dos solos limitaram‐se às zonas de 

implantação dos apoios (conforme registo 

fotográfico do  Anexo III) 

 

M2.4 

(DIA 59) 
Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida (ver Anexo III). 

M2.5 

(DIA 60) 
No  corredor  da  Linha  Elétrica,  deverá  ser mantida,  sempre  que  possível,  a  vegetação  arbustiva  e  utilizadas 

técnicas  de  desbaste  das  árvores,  em  detrimento  do  seu  corte,  no  caso  das  espécies  que  não  tenham 

crescimento rápido. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Foi preservada toda a vegetação ripícola e os 

exemplares de espécies de crescimento lento 

(ver Anexo III). 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M2.6 

Minimizar a área de afetação prevista para a faixa de gestão de combustível associada à Linha Elétrica, de 

forma a evitar, sempre que possível, uma faixa contínua desprovida de vegetação. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Na faixa de proteção à Linha Elétrica foi dado 

cumprimento ao Decreto‐Lei n.º 124/2006, 

de 28 de junho, na sua atual redação. Os 

trabalhos foram executados de forma a criar 

uma descontinuidade horizontal dos 

combustíveis , a qual, em substratos 

arbustivos, só é possível através do corte da 

vegetação. Acresce referir ainda que não foi 

efetuada qualquer desmatação ou 

decapagem dos solos e que não foi deixado 

nenhum troço em solo nu, tendo‐se inclusive 

preservado toda a vegetação ripícola e as 

manchas de habitats identificadas na planta 

de condicionamentos. A nível ecológico, uma 

vez que não houve remoção da camada 

superficial do solo, prevê‐se a normal 

colonização da faixa de proteção da linha, a 

qual já se encontra a recuperara conforme se 

pode confirmar no registo fotográfico do 

Anexo III. 

M2.7 

(DIA 61) 

Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de 

proteção,  dever‐se‐á  respeitar  o  exposto  na  respetiva  legislação  em  vigor.  Adicionalmente  deverão  ser 

implementadas  medidas  de  proteção  e/ou  sinalização  das  árvores  e  arbustos,  fora  das  áreas  a 

intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Durante a obra não ocorreu a afetação de 

espécies sujeitas a regime de proteção. 

M2.8 

(DIA 62) 

As árvores a serem alvo de poda ou corte devem ser assinaladas com marcas visíveis (designadamente, fitas 

coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção em qualquer instante. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. Ver Anexo III. 

M2.9 

(DIA 63) 

As operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal deverão ser acordados 

com os proprietários. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. 
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M2.10 

(DIA 64) 
O  material  lenhoso  decorrente  da  abertura  de  faixa  de  proteção,  que  não  seja  estilhaçado,  deve  ser 

prontamente retirado do local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação do fogo. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O material lenhoso decorrente da abertura 

da faixa foi estilhado e incorporado nos 

solos, conforme registo fotográfico constante 

do Anexo III. 

M2.11 

(DIA 65) 

Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à retenção 

de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. 

M2.12 

(DIA 66) 

Durante  as  ações  de  movimentação  de  terras  a  camada  superficial  de  solo  (terra  vegetal)  deverá  ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. Ver Anexo III. 

M2.13 

(DIA 67) 

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2m de 

altura e deverão localizar‐se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas 

e bem drenadas, e de forma a não serem compactadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. Ver Anexo III. 

M2.14 

Deverão ser salvaguardadas as manchas de habitats identificadas na Planta de Condicionamentos, junto aos 

apoios AP04, AP24 e AP25. 

Reconhecimento  de 

campo  das  manchas 

de  habitat  9340pt  e 

9230ptI. 

Balizar  as  áreas  a 

salvaguardar  com 

rede  plástica 

colorida,  fixa  em 

estacas 

EAA 

 

Empreiteiro 

Antes do início 

da obra. 

Antes do início 

da obra. 

A  manter 

durante a obra. 

 

Medida cumprida. 

O traçado dos acessos aos apoios foi 

previamente definido por forma a minimizar 

a afetação de exemplares arbóreos.  

Parte do acesso entre o apoio 4 e 5 atravessa 

a área do habitat 9340pt1.  

Dada a natureza do terreno e da intervenção 

não foi necessário implementar balizagens 

adicionais.  
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M2.15 

A circulação de pessoas e veículos nas proximidades de núcleos de espécies invasoras deverá ser limitada, de 

forma a minimizar a dispersão de sementes. 

Reconhecimento  de 

campo  para 

identificação  dos 

núcleos  de  espécies 

invasoras 

Proceder  em 

conformidade 

EAA 

 

 

Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

Foi realizado o corte das espécies invasoras 

que se encontravam na área de intervenção. 

M2.16 

(DIA 68) 

Caso  se  revele necessária a utilização de explosivos, deverá  recorrer‐se a  técnicas de pré‐corte e ao uso de 

micro‐retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

Caso  seja  necessária 

a  utilização  de 

explosivos,  o 

Empreiteiro  deverá, 

antes  do  início  da 

obra,  submeter  à 

aprovação  do  Dono 

de  Obra  e  EAA,  o 

Plano de Fogo. 

Empreiteiro 
Antes do início 

da obra. 
 

Durante a obra não foi necessário a utilização 

de explosivos. 

M2.17 

(DIA 69) 

As intervenções na proximidade da rede de saneamento localizada no corredor da Linha Elétrica deverão ser 

efetuadas, de modo a evitar a deposição de materiais em valas e a rutura de condutas. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Durante a obra não ocorreram este tipo de 

situações. 

M2.18 

(CONF 

RECAPE) 

Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, desflorestação, corte ou decote de 

árvores, de acordo com as disposições legais que regulam esta matéria. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M3.1 

(DIA 70)  Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O betão usado na obra foi proveniente de uma 

central de betão localizada fora da área de obra. 

M3.2 

(DIA 71) 
Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 

origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

O Empreiteiro deverá solicitar ao 

DO autorização para utilização de 

terras de empréstimo. 

Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
  Na obra não foram usadas terras de empréstimo. 

M3.3 

(DIA 72) 

Não  utilizar  recursos  naturais  existentes  no  local  de  implantação  do  Projeto.  Excetua‐se  o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. Na obra apenas foram usados 

os materiais resultantes das escavações. 

M3.4 

(DIA 73)  Implementar  um  plano  de  gestão  de  resíduos,  que  permita  um  adequado  armazenamento  e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro 

No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

O Plano de Gestão de Resíduos da obra foi 

aprovado e implementado. No Anexo X encontra‐

se uma cópia do Plano. 

M3.5 

(DIA 74) 

Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela  gestão  dos  resíduos  segregados  na  obra,  quer  ao  nível  da  recolha  e  acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a 

operadores licenciados. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
  O gestor de Resíduos foi o Eng. Júlio Martins. 

M3.6 

(DIA 75) 

O Gestor  de Resíduos  deverá  arquivar  e manter  atualizada  toda  a  documentação  referente  às 

operações  de  gestão  de  resíduos.  Deverá  assegurar  a  entrega  de  cópia  de  toda  esta 

documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
 

Medida cumprida. 

No Anexo X apresentam‐se as guias de 

acompanhamento de resíduos. 

M3.7 

(DIA 76) 

É  proibido  efetuar  qualquer  descarga  ou  depósito  de  resíduos  ou  qualquer  outra  substância 

poluente, direta ou  indiretamente, sobre os solos ou  linhas de água, ou em qualquer  local que 

não tenha sido previamente autorizado. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. 

M3.8 

(DIA 77) 

Deverá proceder‐se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao ser 

armazenamento  temporário  no  estaleiro,  devidamente  acondicionados  e  em  locais 

especificamente preparados para o efeito. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro 
No decorrer da 

obra. 
  Medida cumprida. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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M3.9 

(DIA 78) 

Os  resíduos  resultantes das diversas obras de construção  (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas,  armações,  cofragens,  entre  outros)  deverão  ser  armazenados  temporariamente 

num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

Colocação  de  um  ecoponto  no 

estaleiro de apoio à obra. 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M3.10 

(DIA 79) 

Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 

encaminhados e  recolhidos pelo circuito normal de  recolha de RU do município ou por uma 

empresa designada para o efeito. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   
Medida cumprida. 

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M3.11 

(DIA 80) 

O material  inerte proveniente das ações de escavação deverá  ser depositado na envolvente 

dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro 

das fundações ou execução das plataformas de montagem). 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   
Medida cumprida.  

Ver registo fotográfico no Anexo III. 

M3.12 

(DIA 81) 

O material  inerte  que  não  venha  a  ser  utilizado  (excedente)  deverá  ser,  preferencialmente, 

utilizado  na  recuperação  de  zonas  degradadas  ou,  em  alternativa,  transportado  para 

vazadouro autorizado, fora do SIC Serra da Lousã. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.    Não existiu material excedente na obra. 

M3.13 

(DIA 82) 
Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.  Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.    Não existiu em obra este tipo de depósitos  

M3.14 

(DIA 83) 

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados 

na fertilização dos solos. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

A faixa de proteção à Linha Elétrica foi 

adequadamente limpa, tendo sido, em toda a sua 

extensão, recolhidos os resíduos silvícolas. Nos 

vãos onde predominava a vegetação arbustiva, os 

resíduos silvícolas foram estilhados e incorporados 

no solo. 

M3.15 

Os  restos  vegetais  de  espécies  de  flora  exótica  invasora  sob  circunstância  alguma  deverão 

permanecer no  local,  ser utilizados para  fertilização de  solos ou para  recuperação das áreas 

intervencionadas, devendo ser encaminhados para eliminação imediatamente após o corte. 

Identificar  as  espécies  de  flora 

invasora 

 

Proceder em conformidade 

EAA 

 

Empreiteiro 

Fase de 

planeamento 

 

No decorrer da obra. 

 

Medida cumprida.  

Foram transportados a destino final autorizado os 

resíduos silvícolas resultantes do corte de espécies 

invasoras na faixa de proteção à Linha Elétrica (ver 

registos no Anexo X). 
 

           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 

 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    LINHA A 60 KV DE INTERLIGAÇÃO DO PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO À LINHA LOUSÃ II – PENELA   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 

3.
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M3.16 

A eliminação do material vegetal resultante do corte das espécies invasoras deverá ser efetuado 

por incineração, em local apropriado. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida.  

Foram transportados a destino final autorizado os 

resíduos silvícolas resultantes do corte de espécies 

invasoras na faixa de proteção à Linha Elétrica. (ver 

registos no Anexo X). 

M3.17  O  transporte  de  material  vegetal  resultante  do  corte  das  espécies  invasoras  até  ao  local  de 

eliminação deverá ser feito em veículos fechados, de forma a minimizar as hipóteses de dispersão 

destas espécies. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

M3.18 

A terra resultante dos locais de ocorrência das espécies invasoras não poderá ser utilizada como 

terra vegetal nas ações de recuperação 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

As espécies de invasoras ocorreram na faixa e nos 

trilhos abertos pelo que não houve movimentações de 

terras nessas zonas que resultassem em depósitos em 

pargas. 

M3.19 

(DIA 84) 

O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes só pode ser efetuado em 

recipientes  estanques,  devidamente  acondicionados  e  dentro  da  zona  de  estaleiro  preparada 

para  esse  fim.  Os  recipientes  deverão  estar  claramente  identificados  e  possuir  rótulos  que 

indiquem o seu conteúdo. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. (ver registos no Anexo III). 

M3.20 

(DIA 85) 

Caso,  acidentalmente,  ocorra  algum derrame  fora das  zonas destinadas  ao  armazenamento de 

substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e 

o  empreiteiro  providenciar  a  remoção dos  solos  afetados  para  locais  adequados  a  indicar  pela 

entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

M3.21 

(DIA 86) 

Durante  as  betonagens,  deverá  proceder‐se  à  abertura  de  bacias  de  retenção para  proceder  à 

lavagem  das  betoneiras.  Estas  bacias  deverão  ser  localizadas  em  zonas  a  intervencionar, 

preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras 

deverá  ser mínima  indispensável  a execução e operação.  Finalizadas as betonagens,  a bacia de 

retenção deverá ser alvo de recuperação. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

 

 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    LINHA A 60 KV DE INTERLIGAÇÃO DO PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO À LINHA LOUSÃ II – PENELA   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  ACÇÕES DE 
OPERACIONALIZAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 

3. GESTÃO 

DE 

MATERIAIS, 

RESÍDUOS E 

EFLUENTES 

M3.22 

(DIA 87) 

O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em 

viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Proceder  em 

conformidade 
Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

M3.23 

(DIA IV.5) 
Registar todos os resíduos produzidos e qual o seu encaminhamento e englobar esses dados 

no relatório final de Acompanhamento Ambiental a apresentar. 

Proceder  em 

conformidade 
EAA  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Ver o registo no Anexo X. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 



    MEDIDAS MINIMIZAÇÃO – FASE CONSTRUÇÃO   

 DATA: SETEMBRO 2016    LINHA A 60 KV DE INTERLIGAÇÃO DO PARQUE EÓLICO DE PICOS – VALE DO CHÃO À LINHA LOUSÃ II – PENELA   

 

 
Modelo PAAO‐001‐R01 

4. ACESSOS, PLATAFORMA E FUNDAÇÕES 

 

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO  AÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO  RESPONSÁVEL 
IMPLEMENTAÇÃO  APLICAÇÃO 

VERIFICAÇÃO 

AVALIAÇÃO
DA EFICÁCIA  OBS. EAA 

4.
 A
CE

SS
O
S, 
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AT
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O
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 E
 F
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M4.1 

(DIA 88) 

Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às  zonas de 

obra. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. Foi colocada sinalética e 

vedação o para limitar o acesso. 

M4.2 

(DIA 89) 

Evitar  a  abertura  de  novos  acessos.  No  caso  de  não  existirem  acessos  que  sirvam  os 

propósitos  da  obra,  deverão  ser  apenas  abertos  trilhos  que  permitam  a  passagem  do 

equipamento  e  da  maquinaria  envolvida  na  fase  de  construção,  os  quais  terão  de  ser 

devidamente naturalizados no final da obra. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.   

Medida cumprida. 

Todos os trilhos foram renaturalizados no final 

da obra, com exceção dos trilhos representados 

no Anexo II. Esta situação decorreu de uma 

solicitação dos Baldios do Coentral e dos 

Baldios de Castanheira de Pêra. Estas entidades 

consideram que os mesmos são considerados, 

como essenciais à defesa da floresta contra 

incêndios. 

M4.3 

(DIA 90) 

Efetuar  a  abertura  de  acessos  aos  apoios  da  Linha  Elétrica  em  colaboração  com  os 

proprietários / arrendatários dos terrenos afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção 

de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa 

adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida.  

M4.4 

(DIA 91) 

Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, à 

drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais 

onde ocorrerá a mobilização do solo. 

Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

M4.5 

(DIA 92) 

O tráfego de viaturas pesadas deverá ser otimizado, relativamente ao número de veículos 

e às horas de circulação, e efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 

as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o 

mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

Apresentação ao Dono de Obra dos 

acessos  a  utilizar  pelos  veículos  de 

obra. 

Empreiteiro  Antes do início da obra.    Medida cumprida. 

M4.6 

(DIA 93) 

Os veículos afetos às obras deverão circular com os faróis ligados “em médios” durante o 

dia, de forma a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de comunicação. 
Proceder em conformidade  Empreiteiro  No decorrer da obra.    Medida cumprida. 

 
           

Legenda:  EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico;  ‐ Medida muito eficaz;  ‐ Medida eficaz;  Medida não aplicável. 
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Anexo II – Plantas de Condicionamentos e outra 
cartografia 
 

 

 Planta de Condicionamentos do Parque Eólico 

 Planta de Condicionamentos da Linha Elétrica 

 Planta de Estaleiro do Parque Eólico 

 Planta de Estaleiro da Linha Elétrica 

 Planta dos acessos não renaturalizados no final da obra 
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Anexo III – Registo fotográfico da obra 
 

Parque Eólico 

Estaleiro: 

 

 

Fotografia 1 – Vista geral antes da implantação da área social do estaleiro. 

Fotografia 2 – Vista geral da área adjacente à área social do estaleiro, antes da implantação do estaleiro. 

   
Fotografia 3 – Vista geral da área social de estaleiro. Fotografia 4 – Vista da área do estaleiro devidamente 

vedada. 
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Fotografia 5 – Vista da área de estaleiro adjacente à 
área social após a implementação das medidas de 
recuperação paisagística. 

Fotografia 6 – Vista da área onde se encontrava 
instalada a área social de estaleiro após a 
implementação das medidas de recuperação 
paisagística. 

 

Aerogerador AG01: 

  
Fotografia 7 – Escavação da fundação do aerogerador 
AG01. 

Fotografia 8 – Fundação do aerogerador AG01 com 
betão de limpeza e anel de fundação. 

 
Fotografia 9 – Raquete do aerogerador AG01 após a 
implementação das medidas de recuperação 
paisagística. 
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Aerogerador AG02: 

  
Fotografia 10 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador AG02. 

Fotografia 11 – Trabalhos de aplicação de 
impermeabilizante na sapata do aerogerador AG02. 

 
Fotografia 12 – Acesso ao aerogerador AG02 e plataforma após a recuperação paisagística da área de intervenção. 

 

Aerogerador AG03: 

  
Fotografia 13 – Abertura do acesso para o local de 
implantação do aerogerador AG03. 

Fotografia 14 – Raquete do aerogerador AG03. 
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Aerogerador AG04: 

  
Fotografia 15 – Construção da plataforma do 
aerogerador AG04. 

Fotografia 16 – Aterro da fundação do aerogerador 
AG04. 

 

 

Fotografia 17 – Aerogerador AG04.  

 

Aerogerador AG05: 

 

 

Fotografia 18 – Decapagem da área de implantação do 
aerogerador AG05. 

 



 

 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão 
Relatório 12 - Relatório Final 

21 

 

  
Fotografia 19 – Trabalhos de montagem do aerogerador 
AG05. 

Fotografia 20 – Aerogerador AG05 após a recuperação 
paisagística. 

 

Aerogerador AG06: 

 
Fotografia 21 – Trabalhos de decapagem da área de 
implantação do aerogerador AG06. 

Fotografia 22 – Plataforma do aerogerador AG06 após a 
recuperação paisagística. 

 

Aerogerador AG07: 

  
Fotografia 23 – Local de implantação do aerogerador 
AG07. 

Fotografia 24 – Local de implantação do aerogerador 
AG07 após a recuperação paisagística. 
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Aerogerador AG08: 

 
Fotografia 25 – Local de implantação do aerogerador AG08. 

Fotografia 26 – Trabalhos de armação de ferro na sapata do aerogerador AG08. 

 

 

Fotografia 27 – Plataforma e acesso ao aerogerador 
AG08 após a implementação das medidas de 
recuperação paisagística. 
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Aerogerador AG09: 

  
Fotografia 28 – Local de implantação do aerogerador 
AG09. 

Fotografia 29 – Raquete do aerogerador AG09 após a 
implementação das medidas de recuperação 
paisagística. 

 

Aerogerador AG10: 

  
Fotografia 30 – Local de implantação do aerogerador 
AG10. 

Fotografia 31 – Raquete do aerogerador AG10. 

 

Aerogerador AG11: 

  
Fotografia 32 - Local de implantação do aerogerador 
AG11. 

Fotografia 33-  Fundação do aerogerador AG11 
aterrada. 



 

 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão 
Relatório 12 - Relatório Final 

24 

 

 

 

Fotografia 34 – Plataforma do aerogerador AG11 após a 
recuperação paisagística da área de intervenção. 

 

 

Edifício de Comando e Subestação: 

  
Fotografia 35 – Decapagem da área de implantação do 
Edifício de Comando e Subestação.. 

Fotografia 36 – Edifício de Comando. 

 

 

Fotografia 37 – Subestação.  
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Acessos: 

  
Fotografia 38 – Acesso existente entre os 
aerogeradores AG10 e AG11 antes da intervenção. 

Fotografia 39 – Acesso existente entre os 
aerogeradores AG10 e AG11 no final da obra. 

 

Vala de cabos: 

  
Fotografia 40 – Vala de cabos aberta no acesso para o 
aerogerador AG03. 

Fotografia 41 – Vala de cabos terminada no acesso para 
o aerogerador AG03. 
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Demonstração da implementação das medidas no Parque Eólico: 

  
Fotografia 42 – Acesso entre os aerogeradores AG08 e 
AG07 onde não foi aplicado qualquer revestimento 
betuminoso. 

Fotografia 43 - Acesso entre os aerogeradores AG09 e 
AG10 onde não foi aplicado qualquer revestimento 
betuminoso. 

  
Fotografia 44 - Acesso entre os aerogeradores AG10 e 
AG11 onde não foi aplicado qualquer revestimento 
betuminoso. 

Fotografia 45 - Acesso principal do Parque Eólico com 
ABGE à tonalidade escura. 

  
Fotografia 46 – Passagem hidráulica no acesso ao 
aerogerador AG11. 

Fotografia 12 – Passagem hidráulica em execução no 
acesso sul ao EC-SE. 
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Fotografia 11 – Construção de passagem hidráulica no 
acesso ao Edifício de Comando. 

Fotografia 12 – Saída da passagem hidráulica no acesso 
ao Edifício de Comando. 

  
Fotografia 12 – Valeta de drenagem em terreno natural 
no acesso do Parque Eólico. 

Fotografia 47 – Valeta de drenagem em terreno natural 
no acesso ao aerogerador AG07. 
 

 
Fotografia 48 – Revestimento em xisto do Edifício de 
Comando. 
 

Fotografia 49 – Balizagem da área de proteção do 
marco geodésico. 
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Fotografia 50 – Fossa estanque instalada na área de 
estaleiro para recolha das águas residuais provenientes 
das instalações sociais. 

Fotografia 51 - Arraste de materiais para a via pública 
na interface com os acessos dos transportes que foi 
minimizada através da limpeza da via. 

  
Fotografia 52 – Gerador instalado na área de estaleiro 
colocado sobre uma superfície impermeável com 
material absorvente para evitar a contaminação do 
solo. 

Fotografia 53 – Depósito de combustível utilizado para 
o abastecimento das máquinas na obra. 

  
Fotografia 54 – Gerador instalado na frente de 
trabalhos colocado sobre uma superfície impermeável 
para evitar a contaminação do solo. 

Fotografia 55 – Veículo que efetua a rega dos acessos 
para controlo da emissão de poeiras. 



 

 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão 
Relatório 12 - Relatório Final 

29 

 

  
Fotografia 56 – Entrada para a área social do estaleiro 
devidamente vedada. 

Fotografia 57 – Vista da área de estaleiro, adjacente à 
área social, devidamente vedada. 

  
Fotografia 58 - Depósito de terras balizado junto da 
área de implantação do aerogerador AG03. 

Fotografia 59 – Balizagem da área de intervenção do 
aerogerador AG03. 
 

Fotografia 60 - Parga de terra vegetal no lado oeste da 
plataforma do aerogerador AG06. 
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Fotografia 61 – Sinalização da obra. Fotografia 62 – Ecoponto na área social do estaleiro. 

  
Fotografia 63 – Parque de resíduos na área de 
estaleiro. 

Fotografia 64 – Contentor para o armazenamento 
temporário de mistura de RCD (apoio para a fase de 
montagem dos aerogeradores). 

  
Fotografia 65 – Bacia estanque para armazenamento de 
substâncias poluentes na área de estaleiro. 

Fotografia 66 – Exemplo de um contentor devidamente 
identificado para o armazenamento temporário dos 
resíduos produzidos em obra. 
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Fotografia 67 – Bacia para lavagem das caleiras das 
autobetoneiras na plataforma do aerogerador AG10. 

Fotografia 68 – Bacia para lavagem das caleiras das 
autobetoneiras na plataforma do aerogerador AG06. 

  
Fotografia 69 – Local de implantação do aerogerador AG10 após o corte dos pinheiros. 

  
Fotografia 70 – Local de implantação do aerogerador AG11 após o corte dos pinheiros. 
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Linha Elétrica a 60 kV 

  
Fotografia 71 – Apoio 1 durante a colocação das bases. Fotografia 72 – Apoio 1 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

 
Fotografia 73 – Apoio 2 durante a colocação das bases. Fotografia 74 – Apoio 2 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 75 – Abertura do trilho de acesso ao 
apoio 2. 

Fotografia 76 – Acesso ao apoio 2 renaturalizado. 
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Fotografia 77 – Apoio 3 montado. Fotografia 78 – Apoio 3 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 79 – Passagem de cabos entre os apoios 4 e 
5. 

Fotografia 80 – Apoio 4 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 81 – Abertura do cabouco da fundação do 
apoio 5. 

Fotografia 82 – Apoio 5 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 83 – Área de implantação do apoio 6. Fotografia 84 – Apoio 6 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 85 – Abertura do cabouco da fundação do 
apoio 7. 

Fotografia 86 – Apoio 7 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 
Fotografia 87 – Vista geral sobre a Linha entre os apoios 4 a 7 após o final da obra, após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 88 – Apoio 8 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

Fotografia 89 – Apoio 9 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 90 –Apoio 10 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

Fotografia 91 – Apoio 11 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 

 

Fotografia 92 – Apoio 13 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 93 – Fundação do apoio 14 betonada. 
 

Fotografia 94 – Apoio 14 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 95 – Fundação do apoio 15 betonada. Fotografia 96 – Apoio 15 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 97 – Betonagem do apoio 16. Fotografia 98 – Apoio 16 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 99 – Cabouco da fundação aberto no local de 
implantação do apoio 17. 

Fotografia 100 – Apoio 17 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 101 – Apoio 18 assemblado. Fotografia 102 – Apoio 18 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 103 – Fundação do apoio 19 betonada. Fotografia 104 – Apoio 19 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 105 – Fundação do apoio 20 aterrada. Fotografia 106 – Apoio 20 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 107 –Apoio 21 levantado. Fotografia 108 – Apoio 21 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 109 – Fundação do apoio 22 aterrada. Fotografia 110 –Apoio 22 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 111 – Faixa onde se localiza o apoio 23. Fotografia 112 – Apoio 23 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 113 – Apoio 24 levantado. Fotografia 114 – Apoio 24 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 115 – Fundação do apoio 25 aterrada. Fotografia 116 – Apoio 25 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 117 – Área de implantação do apoio 26. Fotografia 118 – Acesso ao apoio 26 descompactado. 

  
Fotografia 119 – Fundação do apoio 27 aterrada e 
apoio assemblado. 

Fotografia 120 – Apoio 27 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 121 – Abertura do cabouco da fundação do 
apoio 28. 

Fotografia 122 – Apoio 28 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 

 

Fotografia 123 – Apoio 29 após a implementação das medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 124 – Cabouco da fundação aberto para o 
apoio 30. 

Fotografia 125 – Apoio 30 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 126 – Abertura do cabouco da fundação do 
apoio 31. 

Fotografia 127 – Apoio 31 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 128 – Cabouco da fundação aberto para o 
apoio 32. 

Fotografia 129 – Apoio 32 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 130 – Apoio 33 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

Fotografia 131 – Apoio 34 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 132 – Área de implantação do apoio 35 após 
decapagem. 

Fotografia 133 – Apoio 35 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

  
Fotografia 134 – Área de implantação do apoio 36 
desmatada. 

Fotografia 135 – Apoio 36 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 136 – Abertura do trilho para a área de 
implantação do apoio 37. 

Fotografia 137 – Apoio 37 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 

 

Fotografia 138 – Apoio 38 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 

  
Fotografia 139 – Cabouco aberto no apoio 39. Fotografia 140 – Apoio 39 após a implementação das 

medidas de recuperação paisagística. 
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Fotografia 141 – Cabouco aberto para a fundação do 
apoio 40. 

Fotografia 142 – Apoio 40 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 

 

Fotografia 143 – Apoio 41 após a implementação das 
medidas de recuperação paisagística. 

 

  
Fotografia 144 – Cabouco da fundação aberto para o 
apoio 42. 

Fotografia 145 – Área de implantação do apoio 42 após 
a implementação das medidas de recuperação 
paisagística. 
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Fotografia 146 – Área de implantação do apoio 43 após 
a implementação das medidas de recuperação 
paisagística. 
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Demonstração da implementação das medidas: 

  
Fotografia 147 – Exemplares de carvalho pertencentes 
ao habitat 9230pt1 preservados no vão entre os apoios 
24 e 25. 

Fotografia 148 – Exemplares de carvalho pertencentes 
ao habitat 9230pt1 preservados no vão entre os apoios 
24 e 25. 

  
Fotografia 149 – Operação de decote dos exemplares 
de carvalho pertencentes ao habitat 9230pt1 no vão 
entre os apoios 24 e 25. 
 

Fotografia 150 – Meios de combate a incêndios e 
recipientes com substâncias poluentes sobre uma bacia 
de retenção estanque usada na frente de trabalho. 

 
Fotografia 151 – Vista geral sobre a Linha entre os apoios 4 a 7 onde ocorrem os habitat 8230 e 9340pt1.. 
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Fotografia 152 – Contentores de escritórios na área 
social do estaleiro. 

Fotografia 153 - Contentor de ferramentaria e parque 
de materiais na área de estaleiro. 

  
Fotografia 154 – Meios para deposição temporária de 
resíduos no estaleiro. 

Fotografia 155 – Ecoponto junto dos escritórios. 

  
Fotografia 156 – WCs químicos de apoio ao estaleiro. Fotografia 157 – Gerador na área de estaleiro colocado 

sobre uma bacia. 

 



 

 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão 
Relatório 12 - Relatório Final 

48 

 

 

 

Fotografia 158 – Trilho existente de acesso ao local de 
implantação dos apoios 25 e 26. 

 

  
Fotografia 159 – Local no estaleiro onde foram 
temporariamente armazenadas as acácias provenientes 
do local de implantação da obra. 

Fotografia 160 – Trabalhos de abertura do cabouco da 
fundação do apoio 28. 

 
Fotografia 161 – Trilho aberto para aceder à área de 
implantação do apoio 37. 

Fotografia 162 – Local de implantação do apoio 42 com 
a balizagem de proteção aos caboucos e as pargas dos 
materiais de escavação. 
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Fotografia 163 – Local de implantação do apoio 32 com 
a balizagem de proteção aos caboucos da fundação do 
apoio. 

Fotografia 164 – Balizagem para evitar a circulação no 
trilho aberto para o local de implantação do apoio 40. 

  
Fotografia 165 – Montagem das bases nas fundações do 
apoio 24. 

Fotografia 166 – Fundações do apoio 31 já aterradas. 

  
Fotografia 167 – Vista para nordeste da faixa de 
proteção a partir do trilho de acesso ao apoio 15. 

Fotografia 168 – Abertura de faixa de proteção à Linha 
no vão entre os apoios 26 e 27, com exemplares de 
carvalho preservados. 
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Fotografia 169 – Vista para sudoeste da faixa de proteção a partir do apoio 32 onde é visível já a recuperação da 
vegetação. 

  
Fotografia 170 – Acesso ao apoio 2 renaturalizado.  

  
Fotografia 171 – Acesso ao apoio 9 renaturalizado. Fotografia 172 – Área de implantação do apoio 40 

renaturalizada. 
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Fotografia 173 – Local onde se encontrava o estaleiro de apoio à construção da Linha Elétrica, após a 
desmobilização. 

  
Fotografia 174 – Colonização natural pela vegetação na área de implantação dos apoios. 

  
Fotografia 175 – Colonização natural pela vegetação na área onde foi realizada a abertura da faixa de proteção à 
Linha. 

 



 

 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão 
Relatório 12 - Relatório Final 

53 

 

Anexo IV – Plano de gestão de combustível da 
faixa de proteção à Linha Elétrica 
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1. OBJECTIVO 

 

O presente documento surge no âmbito da Linha Interligação do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão à Linha Lousã II-Penela, a 60kV e foi elaborado no sentido de dar resposta à obrigação legal 

estabelecida através do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro. 

 

As acções e intervenções previstas neste plano têm como objectivo dar cumprimento aos diplomas 

referidos, mais concretamente à alínea c) do n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 

de Junho a qual refere que “nos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de 

Defesa da Floresta contra Incêndios é obrigatório que a entidade responsável pelas linhas de 

transporte e distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão e em alta tensão providencie a 

gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores 

exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados”. 

 

 

2. DOCUMENTAÇÃO DE APOIO 

 

Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, estabelece as medidas e acções a desenvolver no âmbito 

do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro, estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, alteração parcial ao Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho 

Portaria n.º 1056/2004 de 19 de Agosto, define o conjunto de manchas designadas por zonas 

críticas 

Portaria n.º 1060/2004 de 21 de Agosto, aprova a zonagem do continente segundo a probabilidade 

de ocorrência de incêndio florestal em Portugal continental 

Portaria n.º 165/2011 de 19 de Abril, estabelece o período crítico no âmbito do Sistema de Defesa 

da Floresta contra Incêndios 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006 de 26 de Maio, aprova o Plano Nacional de Defesa 

da Floresta contra Incêndios 

Decreto Regulamentar n.º 9/2006 de 19 de Julho, aprova o Plano Regional de Ordenamento da 

Floresta do Pinhal Interior Norte 

Relatório Provisório de Incêndios Florestais, Autoridade Florestal Nacional, 2011 

Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Leiria, Governo Civil de Leiria, 2010 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Castanheira de Pêra, Município de 

Castanheira de Pêra, 2011 

Guia Metodológico para a Elaboração do PMDFCI, DGRF, 2006 
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3. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 

“A política de defesa da floresta contra incêndios, pela sua vital importância para o País, não pode 

ser implementada de forma isolada, mas antes inserindo-se num contexto mais alargado de 

ambiente e ordenamento do território, de desenvolvimento rural e de protecção civil, envolvendo 

responsabilidades de todos, Governo, autarquias e cidadãos, no desenvolvimento de uma maior 

transversalidade e convergência de esforços de todas as partes envolvidas, de forma directa ou 

indirecta.” 

 

É neste contexto que foi criado o Sistema Nacional da Defesa da Florestal Contra Incêndios através 

do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 

14 de Janeiro, que prevê um conjunto de medidas e acções estruturais e operacionais relativas à 

prevenção e protecção das florestas contra incêndios, nas vertentes de: 

• Gestão activa da floresta 

• Gestão de combustíveis em áreas estratégicas 

• Estruturas de combate e de defesa da floresta contra incêndios 

• Educação e sensibilização 

• Estratégias de reabilitação de áreas ardidas 

• Vigilância e fiscalização 

 

No que respeita à gestão de combustíveis, esta vertente consiste na construção e manutenção de 

faixas exteriores de protecção de zonas interface, de tratamento de áreas florestais num esquema 

de mosaico e de intervenção silvícola, no âmbito de duas dimensões que se complementam, a 

defesa de pessoas e bens e a defesa da floresta. 

 

Concretamente, pretende-se a criação de um conjunto de parcelas estrategicamente localizadas 

onde, através de acções de silvicultura, se procede à gestão dos vários estratos de combustível 

e à diversificação da estrutura e composição das formações vegetativas, com o objectivo primordial 

de defesa da floresta contra incêndios. 

 

Considerando a integração das linhas eléctricas na paisagem florestal, a legislação em vigor prevê a 

obrigatoriedade por parte da entidade responsável pela sua exploração de providenciar a gestão do 

combustível, nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais, numa 

faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de 

uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados ao longo da linha de 

transporte e distribuição de energia eléctrica em alta tensão (Artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006 

de 28 de Junho). 
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O não cumprimento desta situação até ao dia 15 de Abril de cada ano, confere poderes às câmaras 

municipais de realizarem os trabalhos em questão e de desencadearem os mecanismos 

necessários ao ressarcimento da despesa efectuada. 

 

Face ao exposto, a entidade responsável pela exploração do presente projecto terá de estabelecer 

um conjunto de acções que garantam a remoção total ou parcial de biomassa florestal, através da 

afectação a usos não florestais, ao recurso a determinadas actividades ou a técnicas silvícolas com 

o objectivo principal de reduzir o perigo de incêndio. 

 

 

4. ELEMENTOS DE PLANEAMENTO 

 

4.1. PERÍODO CRÍTICO 

 

Por período crítico entende-se o período durante o qual vigoram medidas e acções especiais de 

prevenção contra incêndios florestais, por força de circunstâncias meteorológicas excepcionais, 

sendo definidas anualmente por portaria. 

 

Segundo a Portaria n.º 165/2011 de 19 de Abril, o período crítico no âmbito do Sistema de Defesa 

da Floresta contra Incêndios, no ano de 2011, vigorou de 1 de Julho a 30 de Setembro. 

 

 

4.2. ZONAGEM SEGUNDO O RISCO ESPACIAL DE INCÊNDIO 

 

Com base na Portaria n.º 1060/2004 de 21 de Agosto a probabilidade de ocorrência de incêndios 

florestais na zona em questão apresenta uma classificação de classe IV “Alta”. 

 

Os critérios que estão por base nesta zonagem assentam, entre outros, na informação sobre a 

ocorrência de fogos florestais, ocupação do solo, orografia, clima e demografia, numa perspectiva 

estrutural do risco. 

 

 

4.3. ZONAS CRÍTICAS 

 

O presente projecto não se desenvolve em zonas consideradas críticas, de acordo com a Portaria 

n.º 1056/2004 de 19 de Agosto, ou seja não se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas 

mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que apresenta e que 

é função do seu valor patrimonial, social ou ecológico. 
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Os critérios que estão na base da demarcação destas manchas assentam nas classes alta e muito 

alta da probabilidade de ocorrência de incêndio florestal, nas manchas com elevada taxa de 

arborização, nas áreas submetidas a regime florestal e nas áreas protegidas, entre outros. 

 

 

5. PLANEAMENTO DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

 

De modo a assegurar a consistência territorial de políticas, instrumentos, medidas e acções, o 

planeamento da defesa da floresta contra incêndios tem um nível nacional, distrital e municipal. 

 

Em termos de vínculo a particulares e consequentemente à Parque Eólico de Vale do Chão, S. A., 

apenas os Planos Municipais conferem obrigatoriedade de gestão do combustível nos espaços 

florestais por eles previamente definidos. 

 

 

5.1. PLANO NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PNDFCI) 

 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 65/2006 de 26 de Maio enuncia a estratégia e determina os objectivos, as 

prioridades e as intervenções a desenvolver para atingir as metas preconizadas. 

 

Para alcançar os objectivos, acções e metas o PNDFCI preconiza a implementação articulada e 

estruturada de cinco eixos estratégicos de actuação: 

• Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

• Redução da incidência dos incêndios 

• Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

• Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

• Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz 

 

O presente documento insere-se no primeiro eixo estratégico que prevê tornar o território português 

menos vulnerável ao risco de incêndio florestal através do aumento da gestão activa dos espaços 

silvestres, da aplicação estratégica de sistemas de gestão de combustível e do desenvolvimento de 

processos que permitam aumentar o nível de segurança de bens e pessoas. Para tal, para além de 

rever e integrar políticas e legislação será necessário promover a gestão florestal e intervir 

preventivamente em áreas estratégicas. 

 

Este eixo estratégico prevê a criação de redes de defesa da floresta contra incêndios, que 

delimitaram territorialmente e de forma coordenada, a infra-estrutura dos espaços rurais integrando 

as seguintes componentes: 
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• Redes de faixas de gestão de combustível 

• Mosaico de parcelas de gestão de combustível 

• Rede viária florestal 

• Rede de pontos de água 

• Rede de vigilância e detecção de incêndios 

• Rede de infra-estruturas de apoio ao combate 

 

Concretamente, o presente documento prevê uma gestão dos combustíveis a ser desenvolvida 

sobre as linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica. 

 

 

5.2. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DA FLORESTA (PROF) DO PINHAL INTERIOR 

NORTE 

 

O município de Castanheira de Pêra onde se desenvolve o projecto em questão encontra-se 

inserido no Plano Regional de Ordenamento da Floresta do Pinhal Interior Norte aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 9/2006 de 19 de Julho. 

 

No âmbito da defesa da floresta contra incêndios o PROF PIN prevê a Gestão de combustíveis 

englobando um conjunto de medidas aplicadas aos povoamentos florestais, matos e outras 

formações espontâneas, ao nível da composição específica e do seu arranjo estrutural, com os 

objectivos de diminuir o perigo de incêndio e de garantir a máxima resistência da vegetação à 

passagem do fogo. 

 

Nas acções de arborização, de rearborização e de reconversão florestal, os povoamentos 

monoespecíficos e equiénios não podem ter uma superfície contínua superior a 50 ha, devendo ser 

compartimentados, alternativamente: 

• Por redes de faixas de gestão de combustível ou por outros usos do solo com baixo risco de 

incêndio 

• Por linhas de água e respectivas faixas de protecção, convenientemente geridas 

• Por faixas de arvoredo de alta densidade 

 

Sempre que as condições edafoclimáticas o permitam, deverá ser favorecida a constituição de 

povoamentos de espécies arbóreas caducifólias ou de espécies com baixa inflamabilidade e 

combustibilidade. 
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5.3. PLANO DISTRITAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – LEIRIA 

 

O Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Leiria estabelece a sua estratégia distrital 

de defesa da floresta contra incêndios através da definição de medidas que visam abranger os cinco 

eixos estratégicos contemplados no PNDFCI. 

 

No âmbito do primeiro eixo estratégico – Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais, 

definido a nível nacional, são estabelecidos os seguintes objectivos: 

• Criar e aplicar orientações estratégicas para a gestão das áreas florestais 

• Definir as prioridades de planeamento e execução das infraestruturas de defesa da floresta 

contra incêndios de nível distrital, face à perigosidade 

• Implementar programas de redução de combustíveis, cujas acções a desenvolver são: 

o Promover a criação de planos de execução e manutenção da rede distrital de 

gestão de combustível 

o Promover a identificação das áreas prioritárias para aplicação de acções de fogo 

controlado 

 

 

5.4. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE CASTANHEIRA 

DE PÊRA (PMDFCI-CP) 

 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Castanheira de Pêra (PMDFCI-CP) 

datado de Fevereiro de 2011 foi elaborado visando operacionalizar ao nível local e municipal as 

normas contidas na legislação da Defesa da Floresta Contra Incêndios, no Plano Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios e nos Planos Regionais de Ordenamento do Território e 

pretende ser objectivo, rigoroso, delineando as estratégias e metodologias de planeamento de forma 

integrada, com base nas características da área de intervenção. 

 

O PMDFCI caracteriza o concelho de Castanheira de Pêra em termos de uso e ocupação do solo 

como predominantemente florestal com cerca de 48,12%, seguindo-se os improdutivos com 15,68% 

e os incultos com cerca de 14,7%. As áreas agrícolas aparecem associadas aos agregados 

populacionais com 9,2%. No Anexo I apresenta-se o Mapa do Uso e Ocupação do Solo do Concelho 

de Castanheira de Pêra. 

 

Em termos de defesa da floresta contra incêndios, a maior preocupação verifica-se nas áreas de 

matos, incluídas nos incultos, onde apesar de existir pastoreio este não se faz sentir como uma 

ferramenta de gestão de combustíveis. 
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Este plano caracteriza ainda o concelho em termos de  

• Tipo de combustível existente 

• Classes de perigosidade de incêndio florestal 

• Variação espacial de risco de incêndio florestal 

• Elementos prioritários de defesa 

 

A análise da informação acima referida, sua localização e distribuição no concelho constituem a 

base da tomada de decisão e elaboração das acções estabelecidas e demarcação e distribuição das 

faixas e mosaicos de gestão de combustível. 

 

As faixas de gestão de combustível que constituem as redes primária, secundária e terciária e os 

mosaicos de parcelas de gestão de combustível foram demarcadas conforme estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho. 

 

Assim, foi desenvolvido um plano de acções para o concelho de Castanheira de Pêra para o período 

de 2011 a 2015 que apresenta acções de controlo dos materiais combustíveis, nas quais se 

preconizam acções de silvicultura preventiva, nomeadamente o corte e remoção da vegetação. 

 

As faixas e mosaicos de gestão de combustível estabelecidos serão validados anualmente, através 

da revisão do Plano Operacional Municipal (POM) e de visitas ao terreno, podendo ser marcadas 

novas faixas de gestão de combustíveis ou alteradas as operações preconizadas. 

 

As acções preconizadas pelo Plano Municipal contemplam faixas e mosaicos de combustível de 

várias naturezas: 

• Aglomerados populacionais (agrícola) 

• Aglomerados populacionais (florestal) 

• Galeria ripícola 

• Rede eléctrica 

• Rede viária 

 

Este plano prevê faixas e mosaicos de combustível denominados Rede Eléctrica, mas os 

responsáveis pela sua manutenção são, até ao momento: 

• Rede eléctrica de muito alta tensão – Rede Eléctrica Nacional (REN) – gestão do 

combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores 

exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados 

ao longo da linha 

• Rede eléctrica de média tensão – EDP Distribuição – Energia, S.A. – gestão do combustível 

numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos 

de uma faixa de largura não inferior a 7,5 m para cada um dos lados ao longo da linha 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. TIPOS DE COMBUSTÍVEL 

 

Anualmente é produzida a nível nacional a Carta de Risco de Incêndio. A par desta informação o 

Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho e a Portaria n.º 1060/2004 de 21 de Agosto indicam a 

zonagem do continente segundo a probabilidade de ocorrência de incêndio florestal em Portugal 

continental. No entanto, apesar da sua utilidade, a escala a que estas informações são produzidas 

leva a que haja uma perda de pormenor ao nível local. 

 

Assim, para garantir ao presente documento uma aplicabilidade futura, será definida uma 

metodologia de análise dos combustíveis florestais e respectivo risco de incêndio. 

 

De seguida procede-se à caracterização do território em questão quanto às áreas críticas do ponto 

de vista da necessidade de protecção e que estão na base da demarcação das parcelas de gestão 

de combustível. A ocupação do solo em geral e as áreas florestais em especial requerem uma 

análise particular uma vez que cada situação apresenta características e reacções distintas perante 

o fogo (quer em termos de risco de ignição quer de comportamento). 

 

Consideraram-se os seguintes tipos de combustível. 

 

Tipo de 
Combustível 

Descrição Comportamento ao Fogo 

Zonas 

Agrícolas 

Pasto contínuo, espesso e no mínimo 

com 1/3 do pasto seco. Campos 

cerealíferos, pastagens altas, feteiras 

e juncais 

Fogo normalmente de baixa densidade. A carga baixa que 

caracteriza estas formações origina intensidades de frente 

de chamas moderadas. A presença de algumas árvores 

ou arbustos dispersos não tem influência significativa no 

comportamento do fogo 

Mato Mato denso mais baixo, com uma 

altura inferior a 0,6 m. Apresenta 

cargas ligeiras de folhadas do mesmo 

mato, que contribui para a propagação 

do fogo em situações de vento fraco. 

Formação arbustiva jovem ou com 

pouco combustível morto. Sub-bosque 

florestal dominado por silvas, fetos ou 

outra vegetação sub-lenhosa verde 

As cargas combustíveis e a densidade impossibilitam a 

deslocação no complexo combustível e tornam ineficaz o 

combate directo ao fogo. As quantidades de energia 

libertadas pela combustão nesta formação combustível 

originam o desenvolvimento de fenómenos de 

comportamento de fogo extremo 
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Tipo de 
Combustível 

Descrição Comportamento ao Fogo 

Floresta de 

Folhosas 

Folhada em bosque denso de 

coníferas ou folhosas sem mato. A 

folhada forma uma copa compacta ao 

estar formada de agulhas pequenas ou 

por folhas planas não muito grandes. 

Englobam-se nestas formações os 

choupais, folhosas ripícolas e 

resinosas de agulha curta (coníferas) 

Os fogos são de fraca intensidade, com chamas curtas 

que avançam lentamente. Apenas condições 

meteorológicas desfavoráveis (temperaturas altas, 

humidade relativa baixa e ventos fortes) podem tornar 

estes fogos perigosos 

Floresta de 

Eucaliptos 

Folhada em bosque denso formando 

uma camada pouco compacta e 

arejada. 

Englobam-se nestas formações o 

eucaliptal (com mais de 4 anos de 

idade) 

Os fogos são mais rápidos com chamas mais compridas 

que no caso das florestas de outras folhosas. 

Camada de combustíveis de superfície bastante 

compacta, a acumulação de quantidades de folhada e o 

seu poder calorífico originam fogos de intensidade 

elevada com ocorrência frequente de saltos (ignição de 

focos secundários). Só muito raramente e em condições 

extremas o fogo de superfície se propaga às copas 

 

A zona em questão apresenta características rurais e naturais. As povoações são de pequena 

dimensão e espalhadas numa paisagem bastante agreste em termos de relevo e de acessibilidade. 

Estas duas situações não são de todo favoráveis quer à prevenção quer ao combate de incêndios. 

 

As zonas agrícolas situam-se nas baixas perto das povoações dominando os espaços florestais. 

Nas cotas mais altas destacam-se os matos e algum solo nu. 

 

 

6.2. PLANO DE ACÇÃO 

 

As acções de intervenção propostas assentam nas áreas de planeamento e prevenção, têm como 

objectivo tornar a floresta mais resistente aos incêndios, e pretendem actuar nas vertentes de 

controlo das ignições e controlo da propagação, diminuindo os danos consequentes. 

 

As operações propostas são da responsabilidade da entidade responsável pela linha estando 

também a seu cargo a execução das necessárias formalidades burocráticas, nomeadamente avisar 

os proprietários inseridos na faixa e definir os locais adequados para vazadouro dos sobrantes. 
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6.2.1. Ordenamento e Gestão de Matos 

 

À semelhança da maioria das serras de Portugal os matos existentes na zona alvo de estudo 

acrescentam ao ecossistema uma elevada carga de combustível o que implica que estes devam ser 

limpos de forma sistemática e ordenada. 

 

De uma forma mais concreta, a limpeza de matos deverá incidir em todas as parcelas onde este tipo 

de combustível se verifique, considerando-se a periodicidade anual suficiente para que estes não 

constituam um perigo à defesa de pessoas e bens. Esta operação deverá ser planeada a fim de 

estar concluída antes do dia 15 de Abril de cada ano (Artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 

de Junho). 

 

Em zonas adjacentes a povoamentos florestais também deve ser dirigido um esforço considerável, 

para diminuir a carga de combustível em zonas que poderão servir como tampão nas propagações 

de incêndio provenientes das zonas ocupadas por matos, diminuindo assim, a intensidade dos fogos 

antes destes chegarem aos povoamentos. De salientar que a limpeza de matos não deve constituir 

uma ameaça à regeneração natural. A existência de regeneração e a sua condução poderá ser uma 

das mais inteligentes medidas de florestação a utilizar. 

 

De seguida apresentam-se várias técnicas de gestão dos matos: 

• Corte mecânico e manual (motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e roçadores) 

• Mobilização do solo 

• Aplicação de herbicidas 

• Pastoreio 

• Fogo controlado 

 

Técnicas Vantagens Desvantagens 

Limpeza do mato 

mecânica e moto-

manual 

Alternativa viável à redução da vegetação 

nas zonas onde o fogo é desaconselhado 

Custos elevados 

Efeito menos acentuado na redução da 

biomassa que a mobilização do solo 

Mobilização do 

solo 

Permite simultaneamente o corte e 

enterramento do material combustível 

Custos elevados 

Exige maquinaria pesada nos espaços florestais 

Desaconselhado a zonas de elevado declive 

Aplicação de 

herbicidas 

Pode ser aplicado em locais onde a 

maquinaria pesada não chega 

A aplicação de herbicidas apresenta, regra 

geral, condicionalismos de natureza económica 

(custos elevados) e de natureza ambiental 

(perigo de contaminação de aquíferos e fauna) 
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Técnicas Vantagens Desvantagens 

Pastoreio O pastoreio é bastante interessante do ponto 

de vista económico e contribui 

substancialmente para o aumento da 

biodiversidade e riqueza da matéria orgânica 

no solo 

Tendo em conta o necessário envolvimento dos 

proprietários locais, torna-se difícil de ser posto 

em prática 

Fogo controlado Pode ser aplicado em locais onde a 

maquinaria pesada não chega 

Compatível com escala espacial significativa 

Pouca experiência em Portugal 

É influenciado por demasiados factores pelo que 

deve ser cuidadosamente planeado e realizado 

por entidades especializadas 

Desaconselhado para áreas restritas por se 

prever difícil de controlar 

 

Da análise das características apresentadas em relação às várias técnicas de gestão de 

combustível, propõe-se como intervenções de redução de combustível o corte mecânico como 

técnica a aplicar na maioria das zonas e, nas zonas onde o acesso for mais restrito e nas zonas 

mais agrestes e com mais pedras o corte manual. 

 

Limpeza do mato moto-manual 

Consiste na destruição parcial do mato através do corte da sua parte aérea até ao nível do solo, 

recorrendo para isso a uma motorroçadora. Este tipo de intervenção é direccionado para áreas com 

declives superiores a 30-35% e com um grau de pedregosidade média a alto. 

 

Limpeza do mato mecânica 

Prevê-se a utilização de um corta-matos (tractor agrícola de lagartas de 90 HP) que vai efectuar a 

roça e eliminação da parte aérea do mato com alfaias acopladas a tractores, de peças múltiplas 

rotativas (correntes ou facas) que giram a grande velocidade, cortando o mato até à proximidade do 

solo, fazendo em simultâneo a sua trituração. Esta técnica de controlo da vegetação será utilizada 

para declives inferiores a 30% e em situações de reduzida ou mesmo nula pedregosidade. 

 

 

6.2.2. Gestão de Povoamentos 

 

Para evitar a rápida propagação do fogo e diminuir a sua dimensão é necessário estruturar a 

floresta. A gestão dos povoamentos florestais implica, assim, a condução dos mesmos, 

considerando-se como tal o conjunto de todas as técnicas culturais (desbastes e desramações) 

realizadas sobre o arvoredo. 
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À medida que o manto de regeneração se estende e se desenvolve, observa-se grande 

concorrência entre as plantas arbóreas, arbustivas e herbáceas. É necessário intervir a favor dos 

elementos mais interessantes mediante limpezas que se destinam a reduzir aqueles elementos que 

não convém ou que não alcancem o andar dominante. Posteriormente procede-se à desramação, 

ou seja, remoção dos ramos para melhorar a qualidade do lenho produzido. Ao executar os 

cuidados preconizados na gestão florestal, para além de se gerir o património florestal, que implica o 

aumento de rendimentos, também se está a diminuir o risco de incêndio. 

 

Correcção de densidades excessivas 

Nos locais onde se verificar a existência de elevada densidade florestal, tal aspecto representa por 

diversas razões um factor limitante na prevenção e combate a incêndios. Por forma a minimizar este 

efeito poderá executar-se uma passagem manual recorrendo a motosserras para eliminar as árvores 

em excesso. Nesta operação de desbaste as árvores a abater serão preferencialmente as que 

apresentam anomalias ou estejam com sintomas de pragas ou doenças. Todas as espécies 

protegidas deverão ser preservadas. 

 

Desramações 

Esta operação será efectuada pelo menos até ao terço inferior das árvores, recorrendo para isso a 

diferentes ferramentas, dependendo do diâmetro dos ramos. Para ramos com diâmetros de 1 a 2 

dedos, poderá ser cortado com tesoura de poda, preferindo-se a serra para espessuras superiores. 

Esta intervenção será importante na prevenção de incêndios, visto criar uma certa descontinuidade 

vertical de combustível. Esta operação cultural ao incidir sobre os ramos mais baixos da árvore, vai 

dificultar o acesso das chamas às copas das árvores. 

 

As operações de correcção de densidades e desrama só serão executadas de acordo com as 

necessidades verificadas ao longo do desenrolar das operações e do tempo, não se podendo 

estabelecer uma periodicidade estática. No entanto, tendo em conta que se prevê a contratação de 

uma empresa especializada prestadora de serviços para efectuar as operações de limpeza dos 

matos, estas empresas têm também, regra geral, capacidade técnica para analisar este tipo de 

necessidades. À semelhança dos trabalhos de gestão de matos, também esta operação deverá ser 

planeada a fim de estar concluída antes do dia 15 de Abril de cada ano (Artigo 15º do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de Junho). 

 

 

6.3. CRITÉRIOS 

 

Nas superfícies a submeter a gestão de combustível, de forma a dar cumprimento ao anexo 

constante do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, devem ser cumpridos os seguintes critérios. 
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Nos estratos arbustivo e subarbustivo: 

• O fitovolume total não pode exceder 2000 m3/ha 

• Deve ser garantida a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre a infra-estrutura e o 

limite da faixa de combustíveis 

• A altura máxima da vegetação não pode exceder os valores abaixo indicados 

 

Percentagem de coberto do solo Altura máxima da vegetação (centímetros) 

< 20 100 

20 – 50 40 

> 50 20 

 

No estrato arbóreo a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo 4 metros e a 

desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 metros, altura a partir da 

qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros acima do solo 

 

Nos estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo deve ser evitada a continuidade vertical dos 

diferentes estratos combustíveis. 

 

Complementarmente, deve ainda ser garantido que estas faixas estejam sempre livres de quaisquer 

acumulações de matéria combustível, nomeadamente lenha, madeira, etc. 

 

 

6.4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

No sentido de garantir o adequado planeamento e execução destas acções que vise a protecção 

das espécies vegetais envolventes, propõe-se um conjunto de boas práticas ambientais. 

 

Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos deve ser garantido que se procede à 

sua abertura de modo a minimizar o corte de vegetação. Deve ser garantido que toda a vegetação 

arbustiva e arbórea existente na envolvente da zona de trabalho é protegida de modo a não ser 

afectada com a movimentação de máquinas e homens. Se necessário delimitar a zona. 

 

Evitar o pisoteio das áreas circundantes à da intervenção e afectar o menor espaço possível de 

terreno envolvente, seja para parquear máquinas entre outros. 

 

Durante as actividades de desmatação as áreas a intervencionar deverão ser identificadas utilizando 

marcas visíveis. 
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As máquinas usadas devem ter mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas a fim de 

minimizar o risco de incêndio. 

 

 

7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, “nos espaços 

florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios é 

obrigatório que a entidade responsável pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica 

em muito alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa 

correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de 

largura não inferior a 10 m para cada um dos lados”. 

 

O PMDFCI-CP (Fevereiro de 2011) elaborou o Mapa do Uso e Ocupação do Solo do Concelho de 

Castanheira de Pêra no qual previamente definiu os espaços florestais (floresta + incultos) (Anexo I). 

 

Sobrepondo essa informação com a directriz da Linha Interligação do Parque Eólico de Picos-Vale 

do Chão à Linha Lousã II-Penela, a 60kV (Anexo II), verifica-se a travessia das seguintes zonas 

predefinidas como Espaço Florestal: 

• Subestação de Vale do Chão até ao vão P23 – P24 

• Vão P24 – P25 até P28 

• Vão P30 – P31 até P1 (Linha Lousã II-Penela) 

 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo das intervenções propostas (faixa da linha onde é 

necessário fazer a gestão de combustível). 

 

Tipo de Intervenção Área de Intervenção (m2) 

Limpeza do mato moto-manual 136.255 

Limpeza do mato moto-manual, correcção de 

densidades excessivas e desramações 
72.511 

Total 208.766 

 

Para maior facilidade de leitura e análise da informação contida neste documento, os resultados são 

apresentados sob a forma de tabela (Anexo III) e complementados com peças desenhadas (Anexo 

IV), o que permite uma visualização imediata do plano proposto. 
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A tabela apresentada no Anexo III regista a informação importante por prédio, área e tipo de 

intervenção. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

O presente documento foi elaborado no sentido de dar resposta à obrigação legal estabelecida 

através do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009 de 14 de Janeiro, mais especificamente a alínea c) do n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 

124/2006 de 28 de Junho a qual refere que “nos espaços florestais previamente definidos nos 

Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios é obrigatório que a entidade responsável 

pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão e em alta tensão 

providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos 

condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos 

lados”. 

 

Analisada a legislação referida, a qual é concretizada pelo Plano Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios de Castanheira de Pêra datado de Fevereiro de 2011, foi sobreposto o Mapa do 

Uso e Ocupação do Solo do Concelho de Castanheira de Pêra, elaborado no âmbito do referido 

Plano Municipal, com o traçado da Linha Interligação do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão à 

Linha Lousã II-Penela, a 60kV. 

 

Concretamente, verifica-se a travessia de várias zonas predefinidas como Espaço Florestal, 

resultando um plano de intervenções silvícolas nas áreas de gestão de matos e de povoamentos em 

cerca de 20,8 ha, ao longo de 33 prédios. 

 

Lisboa, 15 de Fevereiro de 2012 

     O Autor do Plano 

ARTOP 

 

    

    Maria José Morais 

          Aprovação do Plano 

Parque Eólico de Vale do Chão, S. A. 

              O Responsável 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

Mapa do Uso e Ocupação do Solo do Concelho de Castanheira de Pêra 
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ANEXO II 

 

Mapa baseado no “Mapa do Uso e Ocupação do Solo do Concelho de Castanheira de 

Pêra” produzido em Setembro de 2009 pelo Município de Castanheira de Pêra ao qual foi 

acrescentado o Traçado da Linha Interligação do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão à 

Linha Lousã II-Penela, a 60kV 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

Tabela de Gestão de Combustível 

 



Executado por: Maria José Morais Data da execução: Fevereiro 2012

Prédio Poste Vão Ocupação do Solo Área (m2) Tipo de Intervenção

1 P1 a P7 SE VC - P8 Matos rasteiros 41.487 Limpeza do mato moto-manual

1 P8 a P9 P7 - P10 Pn 8.728 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

3 e 3.05
P10, P11 e 

P13 a P18

P9 - P12 e P12 

- P19
Pn 23.579 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

3 e 3.05
P10, P11 e 

P13 a P18

P9 - P12 e P12 

- P19
Matos rasteiros 21.131 Limpeza do mato moto-manual

3.01 P12 P11 - P13 Pn 2.863 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

3.02 - P12 - P13 Pn 810 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

3.03 - P12 - P13 Pn 799 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

3.03 - P12 - P13 Matos rasteiros 868 Limpeza do mato moto-manual

5 - P18 - P19 Ec 508 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

5.01 - P18 - P19 Ec 149 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

7 - P18 - P19 Matos rasteiros 2.245 Limpeza do mato moto-manual

8 P19 a P21 P18 - P22 Pn 9.228 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

8 P19 a P21 P18 - P22 Matos rasteiros 9.115 Limpeza do mato moto-manual

10 - P21 - P22 Ec + Pn 1.715 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

11 - P21 - P22 Ec + Pn 1.473 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

12 - P21 - P22 Ec + Pn 89 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

13 P22 e P23 P21 - P24 Ec + Pn 3.526 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

14 - P22 - P23 Ec + Pn 367 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

14.01 - P22 - P23 Ec + Pn 161 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

15 - P23 - P24 Ec + Pn 892 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

16 - P23 - P24 Ec + Pn 1.379 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

47 - P24 - P25 Cv 735 Limpeza do mato moto-manual

49 P25 P24 - P26 Pn 675 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

50 P26 P25 - P27 Pn 1.331 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

51 - P26 - P27 Matos rasteiros 1.180 Limpeza do mato moto-manual

52 - P26 - P27 Ec 1.492 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

52 - P26 - P27 Matos rasteiros 827 Limpeza do mato moto-manual

53 - P26 - P27 Pn 497 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

55 - P26 - P27 Ec 466 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

56 - P26 - P27 Ec 1.733 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

57 P27 P26 - P28 Ec 1.392 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

58 - P27 - P28 Ec 564 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

59 - P27 - P28 Ec 168 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

61 - P27 - P28 Pn 3.744 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

61 - P27 - P28 Matos rasteiros 814 Limpeza do mato moto-manual

63 P31 P30 - P32 Matos rasteiros 1.936 Limpeza do mato moto-manual

65 P32 a P34 P31 - P35 Pn 4.183 Limpeza do mato moto-manual, correcção de densidades excessivas e desramações

65 P32 a P34 P31 - P35 Matos rasteiros 12.635 Limpeza do mato moto-manual

67 P35 a P42 P34 - P43 Matos rasteiros 41843 Limpeza do mato moto-manual

69 P43

P42 - P1 

(Linha Lousã II-

Penela)

Matos rasteiros 1439 Limpeza do mato moto-manual

208.766

TABELA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

Linha Interligação do Parque Eólico de Picos - Vale do Chão à Linha Lousã II-Penela, a 60kV

Anexo-III.xls



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Peças Desenhadas 
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Anexo V – Planeamento do Plano de Controlo 
de Invasoras 
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Mod.001.04 

“Planear e apresentar as medidas de controlo de espécies exóticas a implementar na fase de exploração, 
de acordo com os resultados do acompanhamento ambiental da obra, recuperação das áreas 
intervencionadas e monitorização” 

O controlo de espécies exóticas invasoras seguirá o estabelecido no Plano de Controlo de Invasoras 
Lenhosas, sendo realizado em estreita articulação com a monitorização da flora e vegetação. Contemplará 
para esta fase do projeto - Fase de exploração, a cartografia de pormenor num buffer de 25m às áreas 
intervencionadas em fase de obra. A atualização da cartografia em cada ano permitirá o acompanhamento 
da evolução dos núcleos de espécies invasoras existentes na área de estudo, possibilitando a avaliação do 
sucesso das medidas implementadas.    

O controlo será realizado num buffer de 10m centrado nas áreas intervencionadas do projeto, utilizando as 
metodologias de controlo mais adequadas às espécies presentes e idade das plantas, em cada local. Desta 
forma prevê-se, no caso de indivíduos jovens, o arranque manual após a ocorrência de chuvas e no caso de 
indivíduos de grandes dimensões o corte seguido da aplicação de herbicida ou o descasque do tronco. Os 
restos vegetais serão eliminados de forma adequada, prevendo-se o seu encaminhamento para uma 
central de biomassa ou incineradora. 

Serão ainda marcados exemplares jovens das espécies invasoras lenhosas existentes na área de modo a 
que seja determinada a idade de primeira floração numa amostra da área de estudo. Deste modo, será 
possível programar a frequência dos trabalhos de controlo a efetuar nos anos seguintes, assegurando-se 
que o intervalo entre campanhas de controlo não permite o reforço do banco de sementes existente nas 
áreas invadidas. 

As ações de controlo serão realizadas em duas visitas anuais, na primavera e outono, sendo aplicadas de 
forma diferenciada, tendo em conta a época do ano mais adequada à sua aplicação. Prevê-se que sejam 
implementadas periodicamente entre 2016 e 2018, de acordo com o cronograma, abaixo apresentado, o 
que não dispensa de uma avaliação anual do sucesso do controlo e adaptação do Plano, caso se verifique 
necessário. 

A Monitorização da Flora e Vegetação consistirá na avaliação da recuperação da vegetação, através da 
realização de inventários florísticos em quadrados de amostragem localizados em áreas intervencionadas 
(distribuídos pelas diferentes estruturas do projeto) e áreas controlo. Estes quadrados serão amostrados 
duas vezes por ano, na primavera e verão, de modo a incluir as épocas de floração da maior parte das 
espécies, maximizando-se assim a identificação específica dos indivíduos encontrados. Para além da 
realização dos inventários florísticos nos quadrados de amostragem, toda a área do projeto será percorrida 
anualmente, com o intuito de detetar situações de recuperação anormal da vegetação (fora dos quadrados 
de amostragem), bem como a existência de fatores de perturbação, áreas ardidas, etc.  

As ações de monitorização decorrerão com periodicidade bianual entre 2016 e 2020, de acordo com o 
cronograma, abaixo apresentado. Em cada ano de monitorização será avaliada a situação da recuperação 
da vegetação na área de estudo, prevendo-se a recomendação de medidas de minimização adicionais, caso 
se verifique necessário.  



 

           2 

 

Mod.001.04 

 

Quadro 1 – Cronograma – Monitorização Ambiental do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão e respetiva LN 60kV. 

2016 Atividade 
J F M A M J J A S O N D 

Flora e vegetação             

   Ações de monitorização   x  x  x      
Controlo de invasoras 
lenhosas             

   Ações de controlo     x     x   

 

2017 Atividade 
J F M A M J J A S O N D 

Flora e vegetação             
   Ações de monitorização             
Controlo de invasoras 
lenhosas             

   Ações de controlo   x       x   

 

2018 Atividade 
J F M A M J J A S O N D 

Flora e vegetação             

   Ações de monitorização     x  x      
Controlo de invasoras 
lenhosas 

            

   Ações de controlo     x     x   

 

2020 Atividade 
J F M A M J J A S O N D 

Flora e vegetação             

   Ações de monitorização     x  x      
Controlo de invasoras 
lenhosas 

            

   Ações de controlo             
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Anexo VI – Registo das Constatações Ambientais 
 



 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico Vale do Chão S.A.   1 

 

 

CONSTATAÇÃO LOCALIZAÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS  MEDIDAS CORRETIVAS IMPLEMENTADAS PELA EE 

Local de implantação do 

aerogerador AG01 

Reforço da balizagem da área de 

intervenção com a colocação de 

fita de balizagem. 

 
Fotografia 1 – Área de implantação do aerogerador AG01 com 
balizagem da área de intervenção (19-03-2015). CA n.º 1  

(OBS n.º 1) 
As áreas intervencionadas não se 

encontram totalmente balizadas.  Local de implantação do 

aerogerador AG03 

Balizagem em toda a área de 

intervenção e depósito de terras 

 
Fotografia 2 – Depósito balizado junto da área de implantação 
do aerogerador AG03 (19-03-2015). 

 



 

Acompanhamento Ambiental da Construção do Parque Eólico Vale do Chão S.A.   2 

 

 

CONSTATAÇÃO LOCALIZAÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS  MEDIDAS CORRETIVAS IMPLEMENTADAS PELA EE 

Junto ao acesso construído na 

área de implantação do 

aerogerador AG02. 

Balizar o depósito. 

Enviar proposta de localização dos 

depósitos para validação da EAA. 

A EAA rececionou a proposta de localização dos depósitos, a qual 

foi devidamente aprovada. 

 
Fotografia 1 – Depósito balizado junto da do acesso construído 
para o local de implantação do aerogerador AG02. 

CA n.º 2  
(OBS n.º 2) 

Constituição de áreas de depósito 

temporário de terras vegetais e 

materiais de escavação sem 

aprovação prévia pela EAA. 

Junto ao EC-SE Interditar a colocação de terras 

no depósito constituído junto do 

Edifício de Comando. 

Enviar proposta de localização dos 

depósitos para validação prévia 

da EAA. 

A EAA rececionou a proposta de localização dos depósitos, a qual 

foi devidamente aprovada. 

Fotografia 2 - Depósito de terra vegetal balizado, proveniente 
da decapagem do Edifício de Comando. 
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Anexo VII – CD com projeto georeferenciado 
conforme implantado 
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Anexo VIII – Registo das ações de sensibilização 
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Anexo IX – Relatório final do património 
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Ficha Técnica 

 

Projeto 

 Parque Eólico de Picos-Vale do Chão  

e  

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 
da Linha Lousã II-Penela  

Fase Construção 

Concelhos Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis 

Equipa 

Coordenação geral: - 

Acompanhamento de obra: Vítor Dias e Ricardo 
Silva 

Relatório: Vítor Dias e Ricardo Silva 

Data de execução 15 Janeiro a 13 de Agosto de 2015 

Componentes do projeto 

1) Parque Eólico de Picos-Vale do Chão  

2) Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 
1 da Linha Lousã II-Penela 
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Introdução 
O presente documento reporta o acompanhamento arqueológico do projeto de construção do 

Parque Eólico (PE) de Picos-Vale do Chão e do projeto complementar de ligação ao Sistema 

Elétrico Público - Linha aérea (a 60kV) de interligação deste PE ao apoio 1 da Linha da Lousã II-

Penela, de acordo com as condicionantes culturais e respetivas medidas de minimização 

consagradas pela legislação de ambiente e património. 

O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: 

1) Parque Eólico de Picos – Vale do Chão; composto por 11 aerogeradores que se dispõem ao 

longo de uma cumeeira em plena serra da Lousã, na freguesia do Coentral (concelho de 

Castanheira de Pera) e na freguesia de Alvares (concelho de Góis). 

2) Linha a 60 kV de interligação do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão ao apoio n.º 1 da Linha 

aérea de interligação do Parque Eólico da Lousã II à Subestação de Penela. Com uma extensão 

aproximada de cerca de 9,6 km consumou a construção de 42 apoios de linhas elétricas. A linha 

desenvolveu-se na freguesia de Alvares (concelho de Góis), nas freguesias de Coentral e 

Castanheira de Pera (concelho de Castanheira de Pera) e na freguesia de Campelo (concelho de 

Figueiró dos Vinhos). 

Os trabalhos de movimentação de terras decorreram entre os dias 15 de janeiro e o dia 13 de 

Agosto de 2015. Neste período foi acompanhada a abertura das fundações dos 42 apoios, bem 

como dos 11 Aerogeradores e respetivos acessos, seguindo a ordem apresentada: 

 

Enquadramento legal 
O plano de trabalhos arqueológicos proposto enquadrou-se na categoria C, alínea c), n.º 1 do 

artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, 

com alteração introduzida pelo D. L. nº 287/2000 de 10 de novembro, que preconiza ações 
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preventivas a realizar no caso de empreendimentos públicos e privados, quer em meio rural, 

urbano ou subaquático. Ressalva-se também o cumprimento da Lei 107/2001 de 8 de setembro. E 

o “recentemente” Regulamento de Trabalhos Arqueológicos definido pelo Decreto-Lei nº 164 de 4 

de Novembro de 2014. 

O trabalho realizado pela equipa de arqueologia respeitou a legislação em vigor. A intervenção 

arqueológica foi precedida pela concessão da autorização para a executar através do ofício da 

Direção Regional da Cultura do Centro n.º S-2015/ 42, datada de 09/01/2015 – Proc. DRC –/2009/ 

06-06/249/PATA 4321 (C.S: 129961). 

Objetivos e metodologia 
O principal objetivo do acompanhamento arqueológico relacionou-se com a observação das 

operações de construção do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão e Linha aérea (a 60kV) de 

interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela que envolveram remoção de vegetação, 

revolvimento de solo, escavação e deslocação de maquinaria pesada. Pretendeu-se desta forma, 

acompanhar a aplicação das medidas de minimização anteriormente formuladas (em sede de EIA 

e RECAPE) em relação às ocorrências de interesse cultural referenciadas no terreno e prevenir a 

afetação de eventuais vestígios de interesse arqueológico que não tenham sido detetados em 

fases anteriores de avaliação. 

Interessaram ao acompanhamento arqueológico as seguintes unidades territoriais: 

o locais de fundação de aerogeradores e respetivas plataformas; 

o subestação / edifício de comando; 

o valas para colocação de condutores elétricos de ligação às subestações – edifícios de 

comando; 

o acessos a construir ou a beneficiar; 

o apoios da linha aérea de transporte de energia; 
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o locais destinados a estaleiros e outras instalações ou depósitos de apoio à obra; 

o monitorização dos trabalhos de arranjo paisagístico. 

A estratégia metodológica seguida nesta intervenção foi pautada em linhas gerais pelas seguintes 

ações: 

1) Pesquisa bibliográfica visando a identificação de vestígios arqueológicos já conhecidos na área 

envolvente da frente de trabalho, bem como a reconstituição da evolução desta região desde a 

antiguidade até aos nossos dias, de forma a contextualizar eventuais estruturas ou panoramas 

arqueológicos, históricos e patrimoniais detetados durante os trabalhos. Esta recolha foi 

complementada pela consulta da cartografia e pelas informações orais cedidas pela população 

local; 

2) Reconhecimento e confirmação dos locais arqueológicos referenciados nos estudos prévios, 

aplicação das respetivas medidas minimizadoras preconizadas e realização de algumas 

prospeções de campo nas zonas envolventes; 

3) Sinalização/delimitação com fita sinalizadora dos sítios arqueológicos, históricos e patrimoniais 

que se encontravam próximos de quaisquer frentes de obra, em zonas suscetíveis de afetação por 

qualquer interveniente no empreendimento; 

4) Sensibilização tanto de encarregados de obra como de manobradores de máquinas e outros 

trabalhadores para o património arqueológico/histórico/ patrimonial, e informação sobre os 

procedimentos a tomar no caso do eventual aparecimento de ocorrências arqueológicas; 

5) Vistoria prévia da área de implantação da subestação / edifício de comando, estaleiro de obra e 

prospeção do traçado dos novos acessos; 

6) Acompanhamento direto, permanente e presencial de todos os trabalhos que impliquem a 

remoção de terras, desmatações e decapagens, de forma a confirmar a inexistência de quaisquer 

outros vestígios não detetados à superfície do terreno. Foram também prospetadas, de uma forma 

extensiva, as áreas envolventes das zonas de implantação dos aerogeradores; 
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7) Monitorização dos trabalhos de arranjo paisagístico, essencialmente, a reparação dos acessos e 

plataformas dos aerogeradores, o reperfilamento e execução de valetas, execução de valetas e 

dispersão de aglomerados de terra vegetal resultantes de decapagens anteriormente 

referenciadas; 

8) Registo fotográfico do desenvolvimento dos trabalhos, dos perfis executados mecanicamente e 

de todas as ocorrências patrimoniais consideradas relevantes; 

9) Tratamento, compilação e cruzamento de toda a informação recolhida durante os trabalhos de 

campo e avaliação do impacte da obra no património arqueológico e cultural. Redação do relatório 

final com a descrição das atividades desenvolvidas e a interpretação dos dados obtidos de acordo 

com o estabelecido no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei 164/2004, de 4 de 

Novembro).  

A afetação dos vários membros da equipa foi efetuada em função do número de frentes de 

trabalho simultâneas. No caso de recolha material arqueológico este será entregue na Direção 

Regional de Cultura do Centro. O depósito provisório será na morada dos signatários. 

 

Quadro 1 – Distância entre ocorrências e componente de projeto mais próxima  

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela 

Ocorrência de interesse cultural Parte de projeto Distância 
Oc. 2 do EIA Apoios 24-25 e faixa 

de proteção 
Fora da faixa de proteção da Linha Eléctrica (mais 

de 200 m) 

Oc. 3 do EIA Apoios 24-25 e faixa 
de proteção 

Fora da faixa de proteção da Linha Eléctrica (mais 
de 200 m) 

 

Quadro 2 – Distância entre ocorrências e componente de projeto mais próxima   

Parque Eólico de Picos - Vale do Chão  

Ocorrência de interesse cultural Parte de projeto Distância 
Oc. 1  Aerogerador 01- Fora da área de execução de obra (mais de 200 m) 
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Caracterização sumária do património histórico 
arqueológico 

 

A área de implantação do projeto do Parque Eólico de Picos / Vale do Chão localiza-se sobre 

algumas das principais cristas da vertente nascente da Serra da Lousã. A área de estudo do 

Parque Eólico de Picos – Vale do Chão corresponde a um alinhamento de cumeadas cuja 

altimetria varia entre os 1 130 e os 800 metros, com vertentes mais ou menos abruptas. De igual 

modo, o traçado da linha elétrica desenvolve-se sobre encostas extremamente inclinadas e 

densamente povoadas por matos, pinhais e eucaliptais bastante densos. 

Esta vasta área de estudo situa-se na unidade morfo-estrutural mais antiga do continente (maciço 

hespérico) e apresenta formações geológicas de génese remota – o complexo xisto-grauváquico 

com camadas bastante dobradas e inclinadas – e encontra-se integrada na unidade mais vasta 

que é a cordilheira central (espinha dorsal da Península Ibérica), surgindo no prolongamento das 

serras da Estrela e do Açor. 

Hidrograficamente, esta área enquadra-se na bacia de rio Zêzere. Os principais cursos de água 

subsidiários do rio Zêzere são a Ribeira de Pera e a Ribeira de Mega, alimentadas por um conjunto 

mais ou menos vasto de pequenas linhas de água. O vale da Ribeira de Pera constitui a área do 

corredor de estudo que diverge significativamente da anterior caracterização. Embora não se trate 

de um vale muito amplo, constitui uma área aplana e bastante irrigada, particularmente propícia 

para a existência de unidades agrícolas e elementos edificados de cariz etnográfico. 

A pesquisa bibliográfica da qual salientamos a consulta do relatório de EIA (Fernandes e Fonseca, 

2009) permitiram traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este 

enquadramento procurou-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais 

amplo da diacronia de ocupação do território perspetivando as dificuldades do acompanhamento 

arqueológico com o objetivo de antecipar soluções.  

A ocupação pré-histórica desta vasta área encontra-se apenas atestada através da presença de 

alguns artefactos líticos registados nas proximidades da gruta do Supradouro do Algarinho (Santa 
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Eufémia, Penela). No entanto, permanece por comprovar uma efetiva ocupação de valor 

arqueológico no interior desta gruta (www.patrimoniocultural.pt). 

A mamoa de Safra (Calcolítico/Idade do Bronze, Castanheira de Pera) é o único monumento 

megalítico referenciado neste território (www.patrimoniocultural.pt). 

Os povoados fortificados de Moinho do Furadouro (Bronze Final/Idade do Ferro, Cumeeira, 

Penela), de Castro do Castelo do Sobral (Idade do Ferro, Cumeeira, Penela) e de Pedrógão 

Grande (Idade do Ferro, Figueiró dos Vinhos) destacam-se pela integração de linhas de muralha 

que se conjugam com a seleção de áreas de implantação providas de defensibilidade natural, de 

um significativo domínio visual sobre a paisagem envolvente e, por vezes, de contacto visual entre 

si (www.patrimoniocultural.pt). 

A este período (Idade do Bronze) corresponde também o achado de um machado de talão na 

Serra das Carrascas (Aguda, Figueiró dos Vinhos, www.patrimoniocultural.pt). 

Os vestígios de ocupação romana são identificados, sobretudo, nas imediações de povoações 

atuais, como Covelo (Foz de Arouce, Lousã); ou mesmo dentro do perímetro urbano de povoações 

atuais, como Fórnea (Cacilhas, Lousã), Avenida Coelho da Gama e Rua Sacadura Cabral (Lousã) 

e Cabeço da Igreja (Serpins, Lousã) (www.patrimoniocultural.pt).  

Registam-se as uillae, as grandes propriedades fundiárias de Rabaçal (datada do séc. IV, em vias 

de classificação, Rabaçal, Penela), de São Simão (Santa Eufémia, Penela), do Olival (Aguda, 

Figueiró dos Vinhos) e o habitat coevo de Vale (Carreira de Baixo, Podentes, Penela) 

(www.patrimoniocultural.pt). Finalmente, assinala-se a sepultura infantil da Quinta do Sítio (Lousã) 

(www.patrimoniocultural.pt). 

Embora sejam parcos os arqueossítios romanos na Serra da Lousã e no seu entorno imediato, são 

numerosas as galerias de exploração mineira antiga. Algumas destas galerias devem ser 

atribuídas à Idade Média (como a Mina do Lar de Vila Nova do Ceira, Góis) ou a épocas mais 

recentes, no entanto, os vestígios artefactuais romanos identificados sugerem a cronologia de 

alguns locais e atestam a de outros com maior segurança. Um brinco romano de ouro recolhido na 
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ribeira de Bordeiro indicia a exploração da mina de Eira dos Mouros (Góis). Dois picões de ferro 

recolhidos em Povorais (Góis) também representam fortes indícios desta atividade (ALARCÃO, 

1988: 129; NUNES et al., 1959). Na mina de Escádia Grande (Silbares, Góis), os poços descem a 

110 metros de profundidade e as galerias atingem 200 metros de comprimento. Aqui encontraram-

se lucernas romanas, ainda in situ nos seus nichos, 1,20 metros acima do solo e distando entre si 

cerca de 2 metros (TEIXEIRA, 1942: 244; ALARCÃO, 1983: 133; NUNES et al., 1959: 9). Nas 

Covas dos Ladrões (Góis) descobriram-se duas aras a uma divindade indígena, Ilurbeda. A mina 

do Cabeço do Eirinho (Pampilhosa da Serra) presume-se ser o local de proveniência de um 

tintinabulum de bronze romano (ALARCÃO, 1988: 129). A importância da área serrana da Lousã 

durante o período romano poderá resultar da existência de minas de ouro e prata, cuja exploração 

se encontra bem documentada (MONTEIRO, 1980: 169). 

O importante núcleo de gravuras rupestres datáveis da Idade do Bronze localizado em Amieiros 

(Alvares, Góis) adquiriu a designação de Pedra Letreira (IIP, Dec. n.º 67/97, DR 301 de 31 de 

Dezembro). Aqui, sobre um afloramento de xisto ante-câmbrico, na superfície horizontalmente 

aplanada foram gravadas diversas figuras (arcos, setas, alabardas, escudos e símbolos 

idoliformes) (NUNES et al., 1959; NOÉ, 1996). Um dito popular associa este painel a eventuais 

minas localizadas nas imediações. 

Durante o período medieval, sobretudo no século XII, o Castelo de Arouce ou da Lousã (MN, Dec. 

16-06-1910, DG 136 de 23 de Junho 1910, ZEP, DG 64 de 17 de Março de 1971), devido ao seu 

posicionamento estratégico (sobre a margem direita do rio Arouce), colocou esta região serrana no 

quadro das movimentações da reconquista cristã e consequente pacificação e reorganização do 

território, protagonizada por D. Sesnando. Esta fortificação enquadra-se na linha defensiva das 

terras de Coimbra, que integra outras fortificações como o castelo de Penela, fundado no mesmo 

ano de 1080 ou o Castelo do Germanelo, erigido no século XII, complementados por um sistema 

de atalaias, como Sobral e Germelo (ALÇADA et al., 1984/1996; ALÇADA & CRAVO, 2004; 

JESUS, 2000). 

Coimbra terá sido um importante centro moçárabe entre o século X-XII, cuja vida cultural e sócio-

económica se desenvolvera mais do que a de outras povoações do Norte do atual território 
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português. Por oposição a esta cidade, só no século XI, com a pacificação do vale do Mondego, 

deverá ter ocorrido o desenvolvimento da bacia da Lousã, quando as povoações deixaram de 

depender constantemente da proteção e refúgio dos muros do castelo em relação ao fossado 

vindo de Norte e da algarada vinda de Sul (http://www.cm-lousa.pt/historia.htm). A população 

voltava a deslocar-se para a várzea, onde se encontra a atual povoação da Lousã, considerando 

que esta já tivera sido ocupada durante o período romano. A igual período remonta ainda a 

necrópole cristã de Serpins (Lousã) (www.patrimoniocultural.pt). 

Os Poços da Neve (IIP, Dec. n.º 1/86, DR 2 de 03 Janeiro 1986) situados no Cabeço do Pereiro 

(monte fronteiro a Trevim), a 1058 metros de altitude, são mencionados na documentação desde 

1769. Nesta data já funcionavam as fábricas da neve de Julião Pereira de Castro, contratador da 

neve e primeiro neveiro-mor. A capela foi por si mandada erigir no ano de 1786. Ainda existem três 

poços de planta centralizada, dois ortogonais e um circular, com cúpula revestida a lajes de xisto. 

A neve e o gelo armazenados nos poços durante o Inverno eram calcados com pesados maços e 

cobertos por palha e fetos. No Verão eram enviados para Lisboa, em grandes blocos envoltos em 

palha, sarapilheira ou em caixotes, em carros de bois até Constância e dai em barco à vela. Esta 

neve abastecia as copas régias e era também vendida no Terreiro do Paço (MENDONÇA, 1991). 

Os Poços de Neve e a Capela de S. António das Neves consistem no único património classificado 

do concelho de Castanheira de Pera e a este é consagrado o Artigo 8º do Regulamento do Plano 

Director Municipal de Castanheira de Pera (Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/94, DR 1ª 

Série B, nº 218/94, de 20 de Setembro de 1994). É também o único elemento referenciado em fase 

de EIA para toda a zona do Parque Eólico (Fernandes e Fonseca, 2009: 14-15). Encontra-se a 

mais de 320 m da plataforma do aerogerador 01, estando salvaguardado o perímetro de 50 metros 

definido na legislação em vigor, pelo que se confirmou a inexistência de qualquer tipo de impacte 

direto e indireto. Afeto a estas estruturas foi identificado um troço de calçada em lajes de xisto, que 

ligaria o conjunto de dois poços octogonais conservados a sudoeste da fachada tardoz da Capela 

de S. António e vestígios de um poço entulhado e de superstrutura totalmente arruinada com 

pequeno edifício retangular adossado (também muito arruinado) situado no limite poente da 

mancha de carvalhal que envolve os neveiros (cfr, fichas de trabalho diário, ref 024, p. 57).  
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Em toda a área de implantação da Linha foram apenas assinaladas duas casas isoladas em ruínas 

– Casa de Cancelinhas 1 (cfr, fichas de trabalho diário, ref 010, p. 43) e Casa de Cancelinhas 2 

(cfr, fichas de trabalho diário, ref 010, p. 43), na freguesia do Coentral (Castanheira de Pêra) de 

cariz etnográfico e reduzido valor patrimonial (Fernandes e Fonseca, 2009: 15). Tratam-se de 

casas agrícolas de época contemporânea que se encontram, respetivamente, a certa de 65m e 

22m de distância do eixo central da linha. 

 

Caracterização do acompanhamento arqueológico 
Os trabalhos de acompanhamento da obra consistiram na observação de todas as ações de 

desmatação, raspagem de solo e escavação ocorridas no decurso da construção das fundações 

dos apoios e/ou aerogeradores da Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 

II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão. Os trabalhos de acompanhamento 

desenvolveram-se do seguinte modo: 

Janeiro 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos apoios: 31, 37, 39, 40, 41 e 42. 

Acessos dos apoios: 31, 35-38, 39 e 40.  

Fevereiro 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de aboucos dos Apoios: 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 36.  

Acessos dos apoios: 33, 34, 35-38.   

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Montagem do estaleiro. Fundação de caboucos dos aerogeradores: 01 e respetivo acesso. 
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A estratigrafia observada nos vários locais atingidos pela obra revelou-se muito uniforme e 

maioritariamente resume-se a duas unidades estratigráficas caracterizadas no Quadro 3, variando 

apenas a sua espessura, nos vários pontos atingidos pelas escavações. A zona selecionada para 

a montagem do estaleiro como coincidiu grosso modo com a área já revolvida pelo antigo 

aeródromo, confirmou-se como de impacte esporádico no solo e subsolo do estaleiro (cfr, 

fotografias da p. 23).  

Março 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos Apoios: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 32, 34, 35 e 38. 

Acessos dos apoios: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20.   

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Fundação de caboucos dos aerogeradores: 02, 03, 04, 05 e 06, respetivos acessos e subestação. 

A estratigrafia observada nos vários locais atingidos pela obra revelou-se muito uniforme e 

maioritariamente resume-se a duas unidades estratigráficas caracterizadas no Quadro 3, variando 

apenas a sua espessura, nos vários pontos atingidos pelas escavações.  

Abril 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos Apoios: 1, 2, 3, 6, 7 e 22. 

Acessos dos apoios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22.   

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Fundação de caboucos dos aerogeradores: 08, 09, 10 e 11, respetivos acessos e subestação. 
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A estratigrafia observada nos vários locais atingidos pela obra revelou-se muito uniforme e 

maioritariamente resume-se a duas unidades estratigráficas caracterizadas no Quadro 3, variando 

apenas a sua espessura, nos vários pontos atingidos pelas escavações.  

Maio 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos Apoios: 4, 5, 23 e 43.  

Acessos dos apoios: 4, 5, 23 e 43.    

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Fundação de caboucos dos aerogeradores: 10, e 11 respetivos acessos, subestação e vala de 

cabos. 

A estratigrafia observada nos vários locais atingidos pela obra revelou-se muito uniforme e 

maioritariamente resume-se a duas unidades estratigráficas caracterizadas no Quadro 3, variando 

apenas a sua espessura, nos vários pontos atingidos pelas escavações.  

Junho 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos Apoios: terminado.  

Acessos dos apoios: terminado.    

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Abertura mecânica e preparação de vala de cabos. 

A estratigrafia observada nos vários locais atingidos pela obra revelou-se muito uniforme e 

maioritariamente resume-se a duas unidades estratigráficas caracterizadas no Quadro 3, variando 

apenas a sua espessura, nos vários pontos atingidos pelas escavações.  
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Julho 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos Apoios: terminado.  

Acessos dos apoios: terminado.    

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Abertura mecânica e preparação de vala de cabos. 

Neste mês por ausência de trabalhos relacionados com o revolvimento de terras não foi 

acompanhada qualquer ação mecânica e/ou manual associada ao projeto. 

Agosto 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos dos Apoios: terminado.  

Acessos dos apoios: terminado.    

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Abertura mecânica e preparação de vala de cabos: terminado. 

Totais 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela  

Fundação de caboucos e respetivos acessos dos apoios: 1 a 42. 

Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

Aerogeradores, respetivos acessos e subestação: 1 a 11. 
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Quadro 3 – Tabela estratigráfica 

Código de Unidade 
estratigráfica Caracterização das Ue’s 

Ue 01 

Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, granulometria média e 
grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de pequena e média 
dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 

Ue 02 Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de 
vestígios arqueológicos; 

 

A zona selecionada para a montagem dos estaleiros como coincidiu na íntegra no caso da Linha 

aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela com a área já revolvida pelo 

campo de futebol de Castanheira de Pera, confirmou-se como de impacte nulo no solo e subsolo 

do estaleiro (cfr, fichas de trabalho diário, ref 001, p. 24). Situação idêntica materializou-se com o 

estaleiro do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão, cuja área selecionada se circunscreve a uma 

das zonas anteriormente ocupadas e revolvidas pelo aeródromo de Coentral, Trevim (cfr, fichas de 

trabalho diário, ref 021, p. 54). 

Durante o mês de janeiro também foi efetuado o reconhecimento das ocorrências arqueológicas 

registadas em anteriores fases de avaliação. 

No âmbito do acompanhamento arqueológico foram executadas as medidas de minimização 

consignadas no EIA e/ou Declaração de Impacte Ambiental (DIA), nomeadamente: 

o a prospeção dos locais de instalação de áreas funcionais da obra, nomeadamente o 

estaleiro, antes do início dos trabalhos de construção; 

o prospeção das partes do projeto que coincidiam com zonas de visibilidade deficiente; 

o acompanhamento por arqueólogo de todas as mobilizações de terras ou escavações. 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

17 

Não foi necessário proceder à vedação com fita sinalizadora de nenhuma ocorrência de interesse 

patrimonial e/ou cultural pelo facto de se localizarem significativamente afastadas das frentes de 

obra.  

No decurso do acompanhamento arqueológico não foi detetado qualquer novo elemento de 

interesse arqueológico. 

 

Considerações Finais 
No decurso do acompanhamento arqueológico não se identificaram ocorrências arqueológicas 

nem de interesse patrimonial e/ou cultural na área de incidência do projeto.  

Salienta-se que foram cumpridas as medidas de minimização previamente estabelecidas. 

Os Arqueólogos 

 

Ricardo Silva       Vítor Dias 
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Planta Geral - Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

21 

 
 
 

 

Planta Geral - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão  
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Planta Geral - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 
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Planta Geral - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão. Ortofotomapa. 
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Planta Pormenor - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão (AG 01-03). 
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Planta Pormenor - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão (AG 04-06). 
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Planta Pormenor - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão (AG 06-09). 
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Planta Pormenor - Parque Eólico de Picos-Vale do Chão (AG 10-11). 
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Anexo 1. Tipos de poste 

 

Tipo de poste: F30 CD 
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Tipo de poste: F65 CD 
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Tipo de poste: F95 CD 
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Tipo de poste: F165 CD 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Parque Eólico de Picos - Vale do Chão e Linhas aérea a 60 kV  de interligação ao apoio 1 
da Linha Lousã II-Penela 

 
 
 
 

 
 

Maciços de fundação 

 

 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

33 

Anexo 2. Fichas de Trabalho diário 
 

Janeiro 
 
 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 001 
Data 2015.01.15 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Estaleiro 
 
Caracterização reunião 
 
Enquadramento reunião de abertura de obra 
 
Resultados  Apresentação das diversas equipas de trabalho e distribuição de contatos 
 

Registo fotográfico 
 

 
Estaleiro da Linha aérea a 60 kV 

 

 

 
Estaleiro da Linha aérea a 60 kV 

 
  
  

 

Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 002 
Data 2015.01.21 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoio nº 42 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio nº 42 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco F95CA_15: (larg.: 170 cm; comp.: 170 cm; prof.: 330 cm)  
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações  

do Apoio 42 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações  

do Apoio 42  
  

 
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva   
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 003 
Data 2015.01.22 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios nº 36 - 37 
 
Caracterização Abertura mecânica de acessos aos apoios nº 36 – 37  
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_21; larg.: 130 cm; comp.: 180; prof.: 300; 
Dimensões do cabouco: F65CA_33 larg.: 175 cm; comp.:175; prof.: 330)  
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos dos Apoios 36 e 37 Abertura mecânica dos acessos dos Apoios 36 e 37 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 004 
Data 2015.01.23 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios nº 41 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio nº 41 e acessos nº 36 e 37 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_33) larg.: 145 cm; comp.: 145 cm; prof.: 145 cm;) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos do  

Apoio 41 
Abertura mecânica dos acessos e fundação do  

Apoio 41 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 005 
Data 2015.01.26 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoio nº 40 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio nº 40 e acessos nº 36 e 37 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_18) larg.: 120; comp.: 180; prof.: 300) a conferir 
com a documentação de obra) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos do Apoio 40 Abertura mecânica das fundações do Apoio 40 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 006 
Data 2015.01.27 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios nº 38- 39, 39 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio nº 39 e acesso (nº 38) 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_18) larg.: 120; comp.: 180; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos e fundação do Apoio 

39 
Abertura mecânica dos acessos e fundação do Apoio 

39 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 007 
Data 2015.01.28 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoio nº 37 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio nº 37 e acesso ao apoio nº 38 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA_33 larg.: 175 cm; comp.:175; prof.: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos e fundação do Apoio 

37 
Abertura mecânica dos acessos e fundação do Apoio 

37 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 008 
Data 2015.01.29 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios nº 31, 37 e 38 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio 31 e 37 e acesso ao apoio 38 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (31 F45CA_15) larg.: x; comp.: x; prof.: a conferir com a 
documentação de obra) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica de acessos e fundação do apoio nº 

31 
Abertura mecânica de acessos e fundação do apoio nº 

31 
 
 
 

 

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 009 
Data 2015.01.29 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios nº 31, 37 e 38 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio 31 e 37 e acesso ao apoio 38 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA_33 larg.: 175 cm; comp.:175; prof.: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica de acessos ao apoio nº 38 Abertura mecânica de acessos ao apoio nº 38 

  
 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 010 
Data 2015.01.30 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios nº 31, 37 e 38 
 
Caracterização Abertura mecânica da fundação do apoio 31 e 37 e acesso ao apoio 38 
 
Enquadramento Ocorrências inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (larg.: x; comp.: x; prof.: a conferir com a documentação de 
obra) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Ocorrência nº 2 do EIA Ocorrência nº 3 do EIA 

  
 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Fevereiro 
 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 011 
Data 2015.02.04 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 33, 36; acessos do apoio 38 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_33; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_21; larg.: 130; comp.: 180; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações do Apoio 33 Abertura mecânica do acessos do Apoio 36 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 012 
Data 2015.02.04 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 33, 36; acessos do apoio 38 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_33; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_21; larg.: 130; comp.: 180; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações do Apoio 33 Abertura mecânica das fundações do Apoio 36 
  

 
 
 

Arqueólogo executante  
 
Vítor Dias 
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 013 
Data 2015.02.06 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 29, 30; acessos do apoio 38 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_33; larg.: 130; comp.: 210; prof.: 300) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_21; larg.: 130; comp.: 180; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações do Apoio 29  
Abertura mecânica das fundações do Apoio 30 

  
 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 014 
Data 2015.02.06 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 29, 30; acessos do apoio 38 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_33; larg.: 130; comp.: 210; prof.: 300) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_21; larg.: 130; comp.: 180; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 29  Abertura mecânica das fundações do Apoio 30 

  
 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 015 
Data 2015.02.09 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 28, 32; acessos: 38 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_27; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_18) larg.: 120; comp.: 180; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 28 Abertura mecânica do acesso ao Apoio 32 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 016 
Data 2015.02.10 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 28, 32; acessos: 38  
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_18; larg.: 120; comp.: 180; prof.: 300) 
Dimensões do cabouco: (F45CA_27; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 28 Abertura mecânica das fundações do Apoio 32 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 017 
Data 2015.02.12 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 26, 27 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F95CA_30; larg.: 180; comp.: 180; prof.: 330) 
Dimensões do cabouco: (F65CA_24; larg.: 175; comp.: 175; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 

Abertura mecânica do acesso ao Apoio 26 
Abertura mecânica do acesso do Apoio 27 

 
  

 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 018 
Data 2015.02.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projecto Apoios: 25, 26, 27 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA_27; larg.: 175; comp.: 175; prof.: 330) 
Dimensões do cabouco: (F65CA_24; larg.: 175; comp.: 175; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 

 

 

 
Abertura mecânica do acesso ao Apoio 25 Abertura mecânica do acesso ao Apoio 27 

 
 
 

 

Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 019 
Data 2015.02.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 25, 26, 27 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA_27; larg.: 175; comp.: 175; prof.: 330) 
Dimensões do cabouco: (F65CA_24; larg.: 175; comp.: 175; prof.: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos; [02] - Sedimento areno-argiloso, de matiz 
laranja e amarela, compacto, de granulometria grosseira sem inclusões. Unidade 
geológica 

 
Registo fotográfico 

 

 

 

 
Abertura mecânica dos acessos ao Apoio 25 Abertura mecânica das fundações do Apoio 27 

 
 
 

 

Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 020 
Data 2015.02.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 26, 27 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F95CA_30; larg.: 180; comp.: 180; prof.: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 

 

Abertura mecânica do acesso ao Apoio 26 
Abertura mecânica do acesso do Apoio 26 

 
 
 

 

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 021 
Data 2015.02.18 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 24; Montagem do estaleiro do Parque Eólico 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: não se aplica 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Início da montagem do estaleiro do  

PE Picos-Vale do Chão  
Início da montagem do estaleiro do  

PE Picos-Vale do Chão 
  

 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 022 
Data 2015.02.19 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de acção Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 24; Montagem do estaleiro do Parque Eólico 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F95CA_33; larg.: 180; comp.: 180; prof.: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 24 Abertura mecânica das fundações do Apoio 24 

  
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 023 
Data 2015.02.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de acção Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 21; Montagem do estaleiro do Parque Eólico 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_33; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 21 Abertura mecânica das fundações do Apoio 21 

  
 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 024 
Data 2015.02.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 21 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 

Enquadramento 
Ocorrências de interesse patrimonial identificadas em EIA e localizadas fora da 
área de intervenção do presente projeto 

 

Resultados  

Dimensões do cabouco: não se aplica 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Exemplo de poço de neve Capela de Santo António 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 025 
Data 2015.02.23 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 21 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_33; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 21 Abertura mecânica das fundações do Apoio 21 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 026 
Data 2015.02.24 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoio: 21; Aerogerador: 01 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_33; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações do Apoio 21 Abertura mecânica das fundações do AG 01 
  

 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 027 
Data 2015.02.25 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador: 01 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do AG 01 Abertura mecânica das fundações do AG 01 

  
 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 028 
Data 2015.02.25 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoio: 19 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA_21; larg.: 145; comp.: 145; prof.: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do Apoio 19 Abertura mecânica das fundações do Apoio 19 

  
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 029 
Data 2015.02.26 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador: 01 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 
Abertura mecânica das fundações do AG 01 Abertura mecânica das fundações do AG 01 

  
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 030 
Data 2015.02.27 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento  
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Acesso apoio: 34; Aerogerador: 01 
 
Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e respetivos acessos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes  
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA_33 larg.: 175 cm; comp.:175; prof.: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
 
 

Abertura mecânica dos acessos do Apoio 34 Abertura mecânica das fundações do AG 01 
  

 
 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Março 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 031 
Data 2015.03.02 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 34; Aerogerador 01; 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (tipo F65CA 33: larg.: 180; comp.: 180; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 34 Conclusão da abertura mecânica do acesso do AG 01 
  

 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 032 
Data 2015.03.03 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios: 34; Aerogerador 01 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 33: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 34 Abertura mecânica do acesso e plataforma do AG 01 
  

 

Arqueólogo executante  Vítor Dias 
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 033 
Data 2015.03.04 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 35 e Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 15: larg.: 120; comp.: 170; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 35  Abertura mecânica das fundações do AG 03 
  

 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 034 
Data 2015.03.05 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 35 e Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 15: larg.: 120; comp.: 170; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 35  Abertura mecânica das fundações do AG 03 
  

 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 035 
Data 2015.03.06 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38 e Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 33: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 38  
Abertura mecânica da plataforma e das fundações do 

AG 03 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 036 
Data 2015.03.09 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38, 32; Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 33: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 38 Abertura mecânica do AP 32 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 037 
Data 2015.03.09 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38, 32; Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: - 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AG 03 Abertura mecânica das fundações do AG 03 
  

 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 038 
Data 2015.03.10 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38 32; Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 33: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_18: larg.: 120; comp.: 180; alt: 300)   
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológico 

 
Registo fotográfico 

 

 
 
 

 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 38 Abertura mecânica das fundações do AP 32 
  
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 039 
Data 2015.03.10 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38, 32; Aerogerador (AG) 03 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 

 
 
 

 

 
 
 

Abertura mecânica do acesso ao AG 03 Abertura mecânica do acesso ao AG 03 
  
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 040 
Data 2015.03.12 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38 32; Aerogerador (AG) 02 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 33: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Dimensões do cabouco: (F20CA_18: larg.: 120; comp.: 180; alt: 300)  
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 

 
 
 

 

 
 
 

Abertura mecânica das fundações do AP 38 Abertura mecânica das fundações do AP 32 
  
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 041 
Data 2015.03.12 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 38, 32; Aerogerador (AG) 02 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 02 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 02 
 

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

74 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 042 
Data 2015.03.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 18, 20; Aerogerador (AG) 02 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 21: larg.: 130; comp.: 180; alt: 300) 
 Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 

Abertura mecânica do acesso ao AP 20 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 20 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 043 
Data 2015.03.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 18, 20; Aerogerador (AG) 02 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 18: larg.: 120; comp.: 170; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 

 
 
 

 

Abertura mecânica da fundação do AP 18  
 

Abertura mecânica da fundação do AP 18 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 044 
Data 2015.03.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 18, 20; Aerogerador (AG) 02 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 02 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 02 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 045 
Data 2015.03.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos 14, 15, 16, 17; Aerogerador (AG) 04 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de 
vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos do AP 14 

 
 

Abertura mecânica dos acessos do AP 15 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 046 
Data 2015.03.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos 14, 15, 16, 17; Aerogerador (AG) 04; 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo;[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 047 
Data 2015.03.18 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 17; Aerogerador (AG) 04 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 18: larg.: 145; comp.: 145; alt: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo;[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 17 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 17 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 048 
Data 2015.03.18 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 17; Aerogerador (AG) 04; 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 04 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 049 
Data 2015.03.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 15; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 21: larg.: 145; comp.: 145; alt: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AP 15 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 15 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 050 
Data 2015.03.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 15; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 052 
Data 2015.03.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 15; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 06 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 06 
 

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias 
 
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

84 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 053 
Data 2015.03.23 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 14; Aerogerador (AG): 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 33: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 14 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 14 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

85 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 054 
Data 2015.03.23 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 14; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo;[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 06 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 06 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

86 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 055 
Data 2015.03.25 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 11, 16, 17; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 15: larg.: 120; comp.: 170; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 16 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 16 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 056 
Data 2015.03.25 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 11, 16, 17; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA 21: larg.: 145; comp.: 145; alt: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 17 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 17 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

88 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 057 
Data 2015.03.25 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 11, 16, 17; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 18: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 11 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 11 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 058 
Data 2015.03.25 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 11, 17; Aerogerador (AG) 04, 06 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 06 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 059 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA 24: larg.: 145; comp.: 145; alt: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 08 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 08 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 060 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 15: larg.: 120; comp.: 170; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 09 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 09 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 061 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA 24: larg.: 130; comp.: 190; alt: 300 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 10 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 10 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 062 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 18: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 13 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 13 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 063 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 
 

Abertura mecânica da plataforma/fundação do AG 05 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 064 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 06 
 
 

Abertura mecânica da fundação/plataforma do AG 06 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã 
II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Referência 065 
Data 2015.03.31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 8, 9, 10, 13; Aerogerador (AG) 04, 05, 06, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação da subestação 
 
 

Abertura mecânica da fundação da subestação 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Abril 
 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 066 
Data 2015.04.02 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador 05, acessos (04), subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos de 
pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica dos acessos junto do AG 04 Conclusão da abertura mecânica do acesso do AG 04 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 067 
Data 2015.04.02 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador 05, acessos (04), subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica da plataforma do AG 05 Abertura mecânica da fundação do AG 05 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 068 
Data 2015.04.02 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela 
e Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador 05, acessos, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno 
e médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios 
arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica das fundações da subestação Abertura mecânica das fundações da subestação 
 
 

 

Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 069 
Data 2015.04.07 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 12; Aerogerador (AG) 04, 07, acessos, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 12 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 12 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 070 
Data 2015.04.07 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 12; Aerogerador (AG) 04, 07, acessos, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 04 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

102 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 071 
Data 2015.04.07 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 12; Aerogerador (AG) 04, 07, acessos, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 072 
Data 2015.04.09 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): -; Aerogerador (AG) 07, acessos, subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 073 
Data 2015.04.10 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): Aerogerador (AG) 07, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica de acessos (AG 06 – AG 7) 

 
 

Abertura mecânica de acessos  (AG 06) 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 074 
Data 2015.04.10 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): -; Aerogerador (AG) 07, acessos, subestação 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 075 
Data 2015.04.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 12; Aerogerador (AG) 07, acessos, subestação 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F65CA 18: larg.: 175; comp.: 175; alt: 330) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 12 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 12 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 076 
Data 2015.04.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 12; Aerogerador (AG) 07, acessos, subestação 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 07 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 077 
Data 2015.04.14 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 01; Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 01 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 01 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

109 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 078 
Data 2015.04.14 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 01; Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos (AG 07 -  AG 08) 

 
 

Abertura mecânica dos acessos do (AG  07 – AG  08) 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 079 
Data 2015.04.14 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 01; Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 08 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 08 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 080 
Data 2015.04.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela 
e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 02, (acessos AP 03); Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 02 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 02 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 081 
Data 2015.04.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 02, (acessos AP 03); Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica de acessos (AP 03) 
 
 

Abertura mecânica de acessos (AP 03) 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 082 
Data 2015.04.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 02, (acessos AP 03); Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos (AG 07 -  AG 08) 

 
 

Abertura mecânica dos acessos do (AG  07 – AG  08) 
 

 
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 083 
Data 2015.04.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 02, (acessos AP 03); Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica das fundações do AG 08 

 
 

Abertura mecânica das fundações do AG  08 
 

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

115 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 084 
Data 2015.04.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AP 04 - 07); Aerogerador (AG) 09, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos (AP 04 - 07) 

 
 

Abertura mecânica dos acessos (AP 04 – 07) 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 085 
Data 2015.04.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AP 04 - 07); Aerogerador (AG) 09, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 09 
 
 

Abertura mecânica dos acessos do AG 09 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 086 
Data 2015.04.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AP 04 - 07); Aerogerador (AG) 09, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica de acessos (AG 06-AG7) 

 
 

Abertura mecânica dos acessos (AG 09) 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 087 
Data 2015.04.22 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 22; Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA 15: larg.: 145; comp.: 145; alt: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AP 22 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 22 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 088 
Data 2015.04.22 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 22; Aerogerador (AG) 08, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 08 
 
 

Abertura mecânica dos acessos do AG 08 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da 
Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-

Vale do Chão 
 

Referência 089 
Data 2015.04.23 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela 
e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AG 05 – AG 07); Aerogerador (AG) 09, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno 
e médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios 
arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos do (AG 05 – AG 07) 

 
 

Abertura mecânica dos acessos do (AG 06 – AG 07) 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 090 
Data 2015.04.23 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AG 05 – AG 07); Aerogerador (AG) 09, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 09 

 
 

Abertura mecânica dos acessos do AG 09 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 091 
Data 2015.04.24 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 

Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AG 05 – AG 07); Aerogerador (AG) 10, 11, 
acessos 

  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: 
xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos (AP 04 - 07) 

 
 

Abertura mecânica dos acessos (AP 04 – 07) 
 

  
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 092 
Data 2015.04.24 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 

Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AG 05 – AG 07); Aerogerador (AG) 10, 11, 
acessos 

  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: 
xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 10 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 10 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 093 
Data 2015.04.24 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 

Parte de projeto Apoios (AP): acessos (AG 05 – AG 07); Aerogerador (AG) 10, 11, 
acessos 

  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: 
xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 11 

 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 11 
 

Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 

Referência 094 
Data 2015.04.27 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): Aerogerador (AG) 11, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: 
xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 11 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 11 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da 
Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale 

do Chão 
 

Referência 095 
Data 2015.04.28 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 06; Aerogerador (AG) 11, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica dos acessos (AP 06) 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 06 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da 
Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-

Vale do Chão 

 
Referência 100 
Data 2015.04.28 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 06; Aerogerador (AG) 11, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e 
inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito 
erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 11 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 11 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da 
Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale 

do Chão 
 

Referência 101 
Data 2015.04.30 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 07; Aerogerador (AG) 10, 11, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
Abertura mecânica do acesso (AP 07) 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AP 07 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da 
Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale 

do Chão 
 

Referência 102 
Data 2015.04.30 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela 
e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): 07; Aerogerador (AG) 10, 11, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno 
e médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 11 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 11 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da 
Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale 

do Chão 
 

Referência 103 
Data 2015.04.30 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-
Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Apoios (AP): Aerogerador (AG) 10, 11, acessos 
  

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e 
aerogeradores e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistentes 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco 
compacto, granulometria média e grosseira, com a inclusão de 
elementos pétreos xistosos de pequena e média dimensão e inclusão 
de raízes de pequeno e médio calibre; Sedimento muito erodido 
resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio arbóreo; 
[02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 

 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 10 
 
 

Abertura mecânica da fundação do AG 10 
 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

131 

Maio 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 104 
Data 2015.05.04 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10, 11, acessos e subestação; Apoios AP acessos 04, 05 
 

Caracterização Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos junto do AG 10 Conclusão da abertura mecânica da fundação do AG 10 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 105 
Data 2015.05.04 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10, 11, acessos e subestação; Apoios AP acessos 04, 05 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica dos acessos (AP 04 – 05) Conclusão da abertura mecânica do acesso do AP 04 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 106 
Data 2015.05.05 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10, 11, acessos e subestação; Apoios AP acessos 04, 05 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 

Abertura mecânica dos acessos junto do AP 04 
Abertura mecânica dos acessos AG 04  

 
  
  

Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 107 
Data 2015.05.05 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10, 11, acessos e subestação; Apoios AP acessos 04, 05 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 10 Abertura mecânica da fundação do AG 10 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

135 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 108 
Data 2015.05.07 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10; acessos e subestação; Apoios AP 05, 23, acessos 04, 05 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F45CA 18: larg.: 145; comp.: 145; alt: 290) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 

Abertura mecânica dos acessos (AP 05) 
Abertura mecânica da fundação do  AP 05  

 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 109 
Data 2015.05.07 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10; acessos e subestação; Apoios AP 05, 23, acessos 04, 05 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_27: larg.: 130; comp.: 200; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 

Abertura mecânica dos acessos (AP 23) 
Abertura mecânica da fundação do AP 23  

 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 110 
Data 2015.05.08 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10; acessos e subestação; Apoios AP 04, acessos 04 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 

Abertura mecânica subestação 
Abertura mecânica da fundação do  AG 10  

 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

138 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 111 
Data 2015.05.08 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 10; acessos e subestação; Apoios AP 04, acessos 04 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (F20CA_27: larg.: 130; comp.: 200; alt: 300) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 

Abertura mecânica dos acessos (AP 23) 
Abertura mecânica da fundação do  AP 23  

 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 112 
Data 2015.05.11 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto Aerogerador AG 08; acessos e subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AG 08 Abertura mecânica da fundação do AG 08 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 113 
Data 2015.05.12 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: acessos e subestação; Apoio AP 43, acessos AP 43 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica dos acessos  Desenvolvimento dos trabalhos na subestação 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 114 
Data 2015.05.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: acessos e subestação; Apoio AP 43, acessos AP 43 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: - 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AP 43 Abertura mecânica da fundação do AP 43 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 115 
Data 2015.05.14 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: acessos e subestação; Apoio AP 43, acessos AP 43 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva 
para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica da fundação do AP 43 Abertura mecânica de acessos 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 116 
Data 2015.05.18 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: acessos e subestação 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de acessos Abertura mecânica de acessos  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 117 
Data 2015.05.19 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 04) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 04-05)  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

145 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 118 
Data 2015.05.19 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 05) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 05-04)  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 119 
Data 2015.05.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 06-07) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 06-07)  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 120 
Data 2015.05.20 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de acessos Abertura mecânica de acessos  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 121 
Data 2015.05.22 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 

 
 
 

 
 

Abertura mecânica de acessos Abertura mecânica de acessos 
  

 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 122 
Data 2015.05.22 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de acessos Abertura mecânica de acessos  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 123 
Data 2015.05.27 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores e 
respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de acessos Abertura mecânica de acessos  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 124 
Data 2015.05.29 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: subestação, acessos, e vala de cabos 
 

Caracterização 
Abertura mecânica dos caboucos das fundações de apoios e aerogeradores 
e respetivos acessos 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 06-07) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 06-07)  

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Junho 
 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 125 
Data 2015.06.01 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 126 
Data 2015.06.02 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 127 
Data 2015.06.03 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio 
calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para 
o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 09- AG 10) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 128 
Data 2015.06.04 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 129 
Data 2015.06.05 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o plantio 
arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha metamórfica: xisto. 
Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 07- AG 08) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 09- AG 10) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 130 
Data 2015.06.05 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 10- AG 11) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 10- AG 11) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 131 
Data 2015.06.08 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 132 
Data 2015.06.09 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 09) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 133 
Data 2015.06.10 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) 

  
 
Arqueólogo executante  Vítor Dias  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 134 
Data 2015.06.11 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 135 
Data 2015.06.15 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 136 
Data 2015.06.16 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 03) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 137 
Data 2015.06.17 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
 

Referência 138 
Data 2015.06.19 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos xistosos 
de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e médio calibre; 
Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem sucessiva para o 
plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. Rocha 
metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) Abertura mecânica de vala de cabos (AG 01 – AG 04) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 139 
Data 2015.06.22 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade geológica. 
Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (travessias AG 03) Abertura mecânica de vala de cabos (travessias AG 03) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Julho 
 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 140 
Data 2015.06.1-31 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 

Parte de projeto 
Não foram desenvolvidos trabalhos durante o mês de julho com afetação 
arqueológica e/ou patrimonial  

 

Caracterização 
Não foram desenvolvidos trabalhos durante o mês de julho com afetação 
arqueológica e/ou patrimonial 

 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  Não foram desenvolvidos trabalhos durante o mês de julho com afetação 
arqueológica e/ou patrimonial 

 
Registo fotográfico 

 
 
Não foram desenvolvidos trabalhos durante o mês de 
julho com afetação arqueológica e/ou patrimonial  

 
Não foram desenvolvidos trabalhos durante o mês de 

julho com afetação arqueológica e/ou patrimonial 
 
 
 
 

  
  

 
Arqueólogo executante    
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Agosto 
 

 

Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha 
Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do 

Chão 
 
 

Referência 141 
Data 2015.08.13 
Horário 8:00 - 17:00 

FICHA DE TRABALHO DIÁRIO 

Tipo de ação Acompanhamento arqueológico 
 

Empreitada 
Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão 

 
Parte de projeto PE: vala de cabos 
 
Caracterização Abertura mecânica de vala de cabos/travessias 
 
Enquadramento Ocorrências de interesse patrimonial/cultural inexistente 
 

Resultados  

Dimensões do cabouco: (não se aplica) 
Estratigrafia: [01] - Sedimento argiloso, matiz castanho, pouco compacto, 
granulometria média e grosseira, com a inclusão de elementos pétreos 
xistosos de pequena e média dimensão e inclusão de raízes de pequeno e 
médio calibre; Sedimento muito erodido resultante da provável ripagem 
sucessiva para o plantio arbóreo; [02] - Substrato rochoso. Unidade 
geológica. Rocha metamórfica: xisto. Ausência de vestígios arqueológicos 

 
Registo fotográfico 

 
 
 

 
Abertura mecânica de vala de cabos (travessias) Abertura mecânica de vala de cabos (travessias) 

  
 
Arqueólogo executante  Ricardo Silva  
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Anexo 3. Fotografias 
 

 
Trabalhos mecânicos no local de implantação do AP 24  

 

 
Trabalhos mecânicos para abertura de acessos aos AP 4, 5, 6 e 7  
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Trabalhos mecânicos no local de implantação do AG 01 
 
 

 
 

Trabalhos mecânicos no local de implantação do AG 02  
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Trabalhos mecânicos no local de implantação da subestação 
 
 

 
 

Abertura mecânica de acessos 
 
 



Acompanhamento Arqueológico da Construção do Linha aérea (a 60Kv) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e  
do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                                  

172 

AA
vv
aa
ll  
ii
aa
çç
ãã
oo    
  
pp
aa
tt
rr
ii
mm
oo
nn
ii
aa
ll 

Anexo 4. Ficha de Sítio 
 

Ficha de Sítio Geral/Trabalho Arqueológico 

Sítio 
Designação: Linha aérea (a 60kV) de interligação ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e do  
Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                             
          
 
Distrito: Leiria, Coimbra,                           Concelho: Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera; Góis,            

Freguesias: Campelo, Castanheira de Pera, Coentral, Alvares,       Lugar: - 

C.M.P.1:25.000 folha n.º: 252, 264  

Latitude N:    40.0756648º; Longitude W : -8.154985º 

 (Datum Wgs84)   Altitude (m): 1172 

Tipo de sítio** : florestal 

Período cronológico** : contemporâneo  
 

  

Descrição do sítio (15 linhas):  

 

O local da intervenção corresponde ao traçado aprovado para a implantação da Linha aérea (a 60kV) de interligação 
ao apoio 1 da Linha Lousã II-Penela e do Parque Eólico de Picos-Vale do Chão                                                                             
 
 
Bibliografia: Cfr. Anexo bibliográfico  

Proprietários: Parque Eólico de Picos-Vale do Chão  

Classificação: -  Legislação: - 

Estado de conservação** : -       Uso do solo** : florestal 

Ameaças** : -       Proteção/Vigilância** : - 

Acessos**: EN 17; N 236; CM 1148; 

 

 

 

LN Lousã II e PE Picos e Vale do Chão 
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Espólio  

Inexistente 

Local de depósito:  

Não se aplica 

Trabalho Arqueológico 2015  

Arqueólogo responsável: Vítor Dias; Ricardo Silva; 
 
Datas: de início: 15 de Janeiro de 2015                                    de fim: 13 de Agosto de 2015

 duração (em dias): 166 

Projeto de Investigação: - 

Objetivos (10 linhas): Os trabalhos propostos tiveram como principais objetivos: 

Pretendeu-se desta forma, acompanhar a aplicação das medidas de minimização anteriormente formuladas (em 
sede de EIA e RECAPE) em relação às ocorrências de interesse cultural referenciadas no terreno e prevenir a 
afetação de eventuais vestígios de interesse arqueológico que não tenham sido detetados em fases anteriores de 
avaliação. 
Interessaram ao acompanhamento arqueológico as seguintes unidades territoriais: 

o locais de fundação de aerogeradores e respetivas plataformas; 
o subestações / edifícios de comando; 
o valas para colocação de condutores elétricos de ligação às subestações – edifícios de comando; 
o acessos a construir ou a beneficiar; 
o apoios no solo das linhas aéreas de transporte de energia; 
o locais destinados a estaleiros e outras instalações ou depósitos de apoio à obra. 

A metodologia aplicada pretendeu evitar e minimizar impactes patrimoniais negativos nos trabalhos que suscitam 
afetação no subsolo e registar toda a informação no sentido da contextualização estratigráfica e estrutural da 
área em causa. 

Resultados (15 linhas): As ações desenvolvidas surgem na sequência do cumprimento da legislação ambiental 

e patrimonial. A intervenção arqueológica confirmou os seguintes resultados:  

1- ausência de ocorrências arqueológicas; 

2- ausência de unidades estratigráficas de carácter arqueológico e/ou histórico; 

3- confirmação de sedimentos geológicos de xisto associados a ripagens profundas para o plantio de 

eucalipto; 

4- identificação/caracterização/descrição de novas unidades estratigráficas. 

 

** Preenchido de acordo com a lista do Theasaurus do ENDOVÉLICO.  
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1 Caracterização do projeto 

O presente Plano de Gestão de Resíduos diz respeito à construção do Parque Eólico de Picos - Vale do 
Chão sito na freguesia de Alvares do Concelho de Góis e na freguesia do Coentral do Concelho de 
Castanheira de Pêra, sujeito a alterações de acordo com a execução do Parque Eólico, cumprindo desta 
forma com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 
 
As instalações destinam-se exclusivamente à produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e 
não poluente (o vento). Serão instalados turbinas eólicas (aerogeradores) ao longo das cumeeiras da serra, 
em altitudes compreendidas entre os 918 m e 1179 metros, cuja via de acesso tem uma extensão total de 
3500m.  
 
 

1.1 Elementos constituintes do projeto 
No conjunto, o parque eólico, será composto pelos seguintes elementos: 

 Aerogeradores (11 no total) 
 Acessos às plataformas dos aerogeradores 
 Valas de condução de cabos 
 Subestação 

 
 

Tabela 1. Breve descrição dos elementos 

Elementos Descrição 

Aerogeradores 

Os aerogeradores são constituídos por uma torre tubular cónica que suporta uma unidade 
geradora constituída por um rotor de três pás ancorado numa cabine “nacelle”. 
Os aerogeradores terão uma potência unitária de 2,05 MW e são, nos aspetos  relevantes a este 
PSS, constituídos por uma torre com cerca de 80 m de altura e de forma tronco-trónica, com 
diâmetro na base de 4,0m. Esta torre é construída em aço, dispondo no seu topo de uma cabine 
giratória, contendo o gerador de 2050 kW e dando apoio ao rotor de 3 pás com cerca de 92 m de 
diâmetro. 
A fundação de cada torre é realizada em betão armado, com planta de base quadrada, 
fazendo-se a ligação com a base da torre através de um plinto cilíndrico. O volume de terras 
escavado para a sua execução é posteriormente recolocado sobre a sapata, sendo que em todas 
as zonas onde seja necessária a construção de um sistema de drenagem, serão construídas as 
respetivas bacias de retenção de sedimentos. 

Acessos 

Os arruamentos previstos destinam-se apenas a montagem dos aerogeradores e posterior acesso 
pontual para manutenção. Tanto quanto possível serão utilizados caminhos já existentes, 
procedendo-se apenas à beneficiação destes arruamentos. Junto dos aerogeradores será criada 
uma plataforma para localização da grua de montagem dos equipamentos. 
O acesso ao parque é efetuado a partir da atual via pavimentada existente. 
As vias de serviço têm 5,00 m de largura, em terreno compactado. As transições laterais nas 
zonas de aterro são em talude com inclinação de H/V = 3/2, e nas zonas de escavação terão uma 
vala de drenagem, com profundidade de 0,25 m e inclinações laterais de H/V= 1/1. Os taludes de 
escavação de solo terão uma inclinação máxima de H/V=1/1. 
O pavimento será constituído por uma camada de ABGE (tout-venant), compactado a 98% do 
ensaio Proctor Modificado (P.M), na maioria da extensão das vias de acesso e plataformas. 
A inclinação transversal do pavimento é para cada lado a partir do eixo de 2%. 



 
PLANO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

Doc.: QH.SVPT.FM.0096.00
Page/Pág.: 8of/de 47

Validfrom/Válido desde: 2015-01-22

 

This document in printed form is not subject to the updating service/ A versão impressa deste documento não assegura a sua 
atualização 

Valas de 
cabos 

Serão criadas valas de cabos, ao lado dos caminhos de acesso aos aerogeradores (sempre que 
possível e preferencialmente), e que fazem a ligação entre o edifício de comando/subestação e os 
diferentes aerogeradores. 
A rede subterrânea de cabos secos de média tensão, 20 Kv, isolados a polietileno reticulado com 
condutor de alumínio, entre todos os aerogeradores e o Posto de Corte, montado no edifício de 
comando. Será sinalizada por marcos pintados a branco, bem visíveis entre si. Nas travessias dos 
acessos onde se prevejam passar grandes cargas, serão enfiados em tubos envolvidos em betão, 
entre caixas de visita. Em vala normal os cabos serão envolvidos por almofada de areia ou pó de 
pedra. 

Edifício de 
comando e 
Subestação 

Edifício de Comando é basicamente, um edifício técnico, com função específica, destinado à 
instalação dos quadros elétricos de comando, controlo e proteções, e das celas interiores da 
subestação. 
O edifício será composto por um corpo por duas entradas independentes, uma para o armazém e 
outra para a sala onde estarão os Quadros de Comando e Controlo, Proteções (QCCP). Os 
espaços interiores que compõem o edifício de comando foram organizados da seguinte forma: a 
entrada é feita diretamente para o armazém ou para a sala dos QCCP. Desta sala tem-se acesso 
ao grupo diesel, à instalação sanitária, à sala de carregadores e baterias e ao armazém. O 
armazém e a sala de QCCP são os únicos que comunicam com o pátio coberto, através de portas 
duplas. O pátio, por sua vez, é limitado e coberto. No recinto pavimentado e vedado com painéis 
ficará instalado o transformador 20/63 Kv, o transformador dos serviços auxiliares e reactância de 
neutro (TSA/RN) em cela própria e todo o equipamento constituinte do painel de saída de linha a 
60 Kv. 
O acesso à subestação será realizado pelo alçado lateral direito e o acesso ao edifício de 
comando efetuado pelo alçado principal, usando o pátio coberto de modo a servir de resguardo 
aos seus utilizadores. 
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2 Identificação dos diversos intervenientes 

2.1 Identificação dos diversos intervenientes na gestão ambiental 
A identificação dos diversos intervenientes na gestão ambiental é fundamental para a gestão das 
responsabilidades e fluidez de comunicação. Na tabela seguinte identificam-se os intervenientes e registam-
se os contatos diretos de cada um deles. 

 
Tabela 2. Identificação dos diversos intervenientes e respetivos contactos 

Intervenientes Contactos 

Dono de Obra Nome: Parque Eólico de Vale do Chão, S.A. 
Endereço: Rua Tomás da Fonseca, Torre C 1600-209 Lisboa 
Contacto: (+351) 217 240 993 

Coordenação Ambiente em obra Nome: Cláudia Almeida 
Endereço:calmeida@recurso.com.pt 
Contacto: 968 321 493 

Entidade executante Nome: Senvion S.A.  
Endereço: Rua Tristão da Cunha, n.º263 4150-738 Porto 
Contacto:22 012 7061 

Diretor de projeto Nome: Alastair Taylor 
Endereço: Alastair.Taylor@Senvion.com 
Contacto: (+44) 131 623 9362 

Diretor de obra Nome: Paulo Jorge de Carvalho Moreira 
Endereço:paulo.moreira@Senvion.com 
Contacto: (+351) 912 579 858   

Diretor de QHSE Nome: Filipe Campelo 
Endereço: filipe.campelo@senvion.com 
Contacto: (+351) 935 991 167 

Coordenador de QHSE Nome: Sílvia Gouveia 
Endereço: silvia.gouveia.ext@senvion.com 
Contacto: (+351) 964 781 804 

Responsável pela gestão de resíduos em 

obra 

Nome: Rita Araújo 
Endereço: rita.araujo@grupoisidoro.pt 
Contacto: (+351) 963 085 664 

Centro de gestão documental Nome: Gedoc Senvion 
Endereço: gedoc.senvion@aisp.pt 
Contacto: (+351) 234 040 475 
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mailto:Endere�o:paulo.moreira@Senvion.com
mailto:filipe.campelo@senvion.com
mailto:silvia.gouveia.ext@senvion.com
mailto:rita.araujo@grupoisidoro.pt
mailto:gedoc.senvion@aisp.pt


 
PLANO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS 

Doc.: QH.SVPT.FM.0096.00
Page/Pág.: 10of/de 47

Validfrom/Válido desde: 2015-01-22

 

This document in printed form is not subject to the updating service/ A versão impressa deste documento não assegura a sua 
atualização 

 
 
 
 

2.2 Organograma funcional 
O organograma funcional que se apresenta de seguida indica os postos funcionais e estabelece as 
dependências hierárquicas e/ou funcionais. 

 

Organograma 1 -Organograma do estaleiro  

 

 
 

3 Gestão de resíduos 

3.1 Objetivo 
A gestão de resíduos permite gerir os resíduos desde a sua produção até à fase de valorização/tratamento, 
contemplando todas as fases intermédias como: 

 Acondicionamento; 

 Recolha/transporte; 

 Triagem (aplicável apenas às frações recolhidas seletivamente); 

 Valorização (por reciclagem ou por valorização energética) ou tratamento/eliminação (deposição 
em aterro). 

O objetivo fundamental é a promoção, sempre que possível, da recolha, triagem e valorização dos materiais 
resultantes da empreitada e, quando tal não for possível, proceder à correta eliminação dos mesmos, 
procurando-se desta forma encontrar os destinos finais mais adequados para os resíduos. 
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Neste sentido, procede-se à definição de medidas estruturais e funcionais na implementação e exploração 
do estaleiro de obra, nomeadamente: 

 Identificar o tipo e fonte dos resíduos produzidos; 

 Definir os locais e condições para armazenagem temporária de resíduos; 

 Programar as inspeções e operações de manutenção para os locais de armazenamento de 
resíduos 

 Definir medidas de gestão para as várias tipologias de resíduos; 

 Identificar as empresas licenciadas para a recolha e tratamento dos resíduos; 

 Definir as ações de formação e sensibilização relacionada com a gestão de resíduos; 

 Cumprir a legislação aplicável. 

 

3.2 Identificação e classificação de resíduos 
Para o correto planeamento e gestão dos resíduos produzidos será necessário antecipar a sua produção. 
Assim, tendo em conta os métodos construtivos e materiais utilizados pode ser feita uma estimativa dos 
resíduos presentes durante o projeto de construção. 

A estimativa da quantidade de resíduos produzidos fornece informações úteis para o dimensionamento dos 
locais de armazenamento e contentores a instalar no estaleiro e frentes de obra. Esta será apenas 
indicativa já que depende em muito do planeamento e desenvolvimento dos trabalhos. 

No anexo 1 incorpora-se a tabela indicativa com a previsão de resíduos  

 

3.3 Medidas de gestão 
Durante o planeamento e gestão do projeto serão tidas em conta as medidas de minimização de impactes 
ambientais:  

 Sempre que possível serão tomadas medidas por forma a minimizar 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; 

 Será maximizada a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de materiais 
reciclados e recicláveis. 

 
Todos os resíduos gerados nas atividades serão integrados no sistema de gestão de resíduos da 
empreitada: 

 Os trabalhadores receberão a formação necessária para que compreendam e cumprem o plano de 
gestão de resíduos; 

 Serão colocados nas frentes de obra e estaleiros meios que permitam a triagem e correto 
armazenamento dos resíduos gerados; 

 Os resíduos perigosos e/ou líquidos serão colocados no parque de armazenamento temporário de 
resíduos perigosos de cada estaleiro; 

 Os resíduos não perigosos serão colocados no parque de armazenamento temporário de resíduos 
do estaleiro; 

 Sempre que seja necessário e atempadamente, serão contactadas as empresas que irão recolher 
os resíduos. 
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 Durante a recolha, serão preenchidas, de acordo com a legislação em vigor, as Guias de 
Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição (Portaria nº 417/08 de 11 de Junho), 
conforme o resíduo a ser recolhido e a sua origem.  

 
 

3.3.1 Reutilização de resíduos de RCD  (MG 1) 
Tal como preconizado no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, é da responsabilidade da SENVION 
promover a reutilização de materiais em obra: 

 Ferro/Resíduos de ferro: poderão ser utilizados na construção de equipamentos de apoio ou integrar 
a construção de outras peças ou elementos construtivos. 

 Resíduos de embalagens de madeira: as embalagens de madeira serão reutilizadas em armazém 
ou nas frentes de obra para a colocação de peças e materiais. 

  Resíduos de embalagens de plástico: poderão ser utilizados para armazenamento de peças e 
materiais ou impermeabilização/proteção de áreas de trabalho. 

 
O procedimento para a gestão de resíduos não perigosos está descrito na tabela de gestão de resíduos 
incorporada no anexo 1 onde constam os locais e meios de armazenamento bem como o operador de 
resíduos e destino final.  
 

3.3.2 Resíduos urbanos e equiparados incluindo frações recolhidas selectivamente (MG 
2) 

Os resíduos produzidos no estaleiro em razão da sua natureza e composição, são equiparáveis a resíduos 
sólidos urbanos (RSU). Será assegurada, sempre que possível, a separação segundo as diferentes frações. 
Serão criados ecopontos destinados à deposição seletiva de acordo com as suas características e fileiras 
(vidro, papel/cartão, madeira, metal, materiais compósitos e outros).  
Os RSU serão recolhidos pela empresa subcontratada e colocados no circuito municipal , visto a quantidade 
prevista não excede os 1100 l/dia.  
 

3.3.3 Embalagens (MG 3) 
As embalagens são provenientes do embalamento de materiais de construção, de equipamentos e de 
produtos auxiliares de manutenção. 
Sempre que possível será adotado o regime de “tara”, sendo a embalagem devolvida ao fornecedor. 
Pretende-se desta forma diminuir a produção de resíduos de embalagem. 
 

Embalagens não contaminadas 
Os resíduos de embalagem não contaminados serão segregados de acordo com a tipologia dos materiais 
que os constituem (madeira, papel/cartão, metal, materiais compósitos e plásticos), pelo que existirão locais 
separados para armazenagem temporária. 
 
No processo de gestão desta tipologia de resíduos serão garantidas as seguintes medidas: 

 As embalagens, os materiais filtrantes e absorventes não contaminados serão separados na fonte 
dos materiais contaminados; 

 As embalagens reutilizáveis não contaminadas serão, sempre que possível, retornadas aos 
respetivos fornecedores; 
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 Os espaços para o armazenamento temporário dos resíduos de embalagem não reutilizáveis serão 
delimitados e identificados usando meios adequados; 

 As embalagens não reutilizáveis e os materiais absorventes e filtrantes não contaminados serão 
armazenados em ecopontos destinados à deposição seletiva dos resíduos de acordo com as suas 
características e fileiras (papel/cartão, madeira, metal, materiais compósitos); 

 As embalagens, os materiais filtrantes e absorventes contaminados serão armazenados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, separando-os de acordo com o material 
contaminante; 

 Quando a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária, será 
desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade licenciada; 

 O transporte será acompanhado com a guia de acompanhamento de resíduos. 
 

Embalagens contaminadas e/ou perigosas 
Os resíduos de embalagem contaminados serão segregados de acordo com a tipologia dos materiais que 
contêm pelo que existirão locais separados para armazenagem temporária: 

 As embalagens, os materiais filtrantes e absorventes contaminados serão armazenados em 
contentores especificamente destinados para o efeito, separando-os de acordo com o material 
contaminante; 

 As embalagens de aerossóis deverão ser segredadas e armazenadas em local próprio, 
devidamente identificado devendo estar garantido que não são ultrapassados os 50ºC; 

 Quando a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária, será 
desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade licenciada; 

 O transporte será acompanhado com a guia de acompanhamento de resíduos. 
 

3.3.4 Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (MG 4) 
Prevê-se uma produção residual de óleos usados e combustíveis. Não serão efetuadas manutenções de 
máquinas e equipamentos em obra e pretende-se que o óleo utilizado seja incorporado nas peças, sistemas 
e equipamentos integrantes do projeto de construção do parque eólico.  
No entanto, e caso de verifique a necessidade de gerir este tipo de resíduos serão garantidas as seguintes 
medidas: 

 Os óleos usados deverão ser armazenados no parque de resíduos, em tambores de 200 l, 
diferenciados de acordo com as suas características, óleos hidráulicos e de motor usados para 
gestão diferenciada, devidamente assinalados; 

 Quando a quantidade armazenada ultrapassar os 400 L de óleos usados será desencadeado o 
processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade licenciada; 

 Quando, durante a carga, o percurso ou a descarga de um veículo se verificar um derrame de óleos 
usados, a zona contaminada será imediatamente limpa, sendo os resíduos resultantes da utilização 
dos produtos absorventes e/ou adsorventes obrigatoriamente encaminhados para um destino 
devidamente legalizado para o seu tratamento ou eliminação; 

 O transporte será acompanhado com a guia de acompanhamento de resíduos. 
 

3.3.5 Resíduos de tintas, vernizes e diluentes ou colas e vedantes (MG 5) 
A proteção de peças e equipamentos será feita com a aplicação de tintas e vernizes pelo que poderão ser 
produzidos, ainda que em pequenas quantidades resíduos perigosos provenientes da pintura e limpeza de 
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materiais. Também na união de materiais e serão utilizadas colas e vedantes. Na gestão deste tipo de 
resíduos serão garantidas as seguintes medidas: 

 Os restos de tintas, vernizes, diluentes, colas e vedantes, na medida das quantidades produzidas 
deverão ser separadas por tipo e, preferencialmente, composição; 

 Deverão ser armazenados no parque de resíduos na embalagem original, em isocontentores 
devidamente identificados; 

 Quando, durante a carga, o percurso ou a descarga de um veículo se verificar um derrame, a zona 
contaminada será imediatamente limpa, sendo os resíduos resultantes da utilização dos produtos 
absorventes e/ou adsorventes obrigatoriamente encaminhados para um destino devidamente 
legalizado para o seu tratamento ou eliminação; 

 O transporte será acompanhado com a guia de acompanhamento de resíduos. 
 

3.3.6 Outros resíduos de construção e demolição (MG 6) 
Serão produzidos resíduos de construção e demolição que pela quantidade produzida ou tipologia não 
carecem de medidas específicas de gestão. Serão geridos em cumprimento com a legislação em vigor, 
caderno de encargos e Plano de Gestão Ambiental: 

 Todos os RCDs serão separados na fonte de acordo com a tipologia e perigosidade e colocados em 
contentor/área própria; 

 Os resíduos perigosos serão armazenados separadamente dos resíduos não perigosos; 
 Os materiais filtrantes e absorventes contaminados serão armazenados em contentores 

especificamente destinados para o efeito, separando-os de acordo com o material contaminante; 
 Quando a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporária, será 

desencadeado o processo de expedição para tratamento/valorização numa entidade licenciada; 
 O transporte será acompanhado com a guia de acompanhamento de resíduos. 

 

3.3.7 Resíduos produzidos por empresas subcontratadas (MG 7) 
Os resíduos produzidos por empresas subcontratadas poderão integrar o sistema de gestão de resíduos 
próprio. Cada empresa terá que enviar pelo menos mensalmente à SENVION evidências do correto 
acondicionamento dos resíduos, transporte e encaminhamento. 

3.4 Armazenamento de resíduos 
Todos os trabalhadores em serviço depositarão os resíduos que produzem nas suas atividades de forma 
seletiva nos recipientes identificados para o efeito, de acordo com o estabelecido na gestão de resíduos. 
Estas obrigações estendem-se a todos os trabalhadores das empresas subcontratadas. 
O Responsável pela gestão de resíduos em obra e o Coordenador de QHSE comprovam que a deposição 
de resíduos se está a processar de forma correta, corrigindo eventuais desvios ao plano de gestão de 
resíduos e atuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de deposição dos resíduos. 
Os resíduos não devem permanecer no local de produção por mais tempo que o estritamente necessário. 
Assim, serão transportados logo que possível para os seus locais e recipientes próprios definidos no plano 
de gestão de resíduos. No final do turno, as frentes de obra deverão estar limpas e arrumadas. 
 

3.5 Contentores/recipientes 
Os contentores deverão ter os seguintes requisitos: 
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 Ter capacidade adequada, devendo o adjudicatário indicar capacidade escolhida para cada um dos 
recipientes e produção estimada (m3/mês) dos resíduos que ai se irão colocar (poderão ser 
colocados vários recipientes de cada tipo); 

 Serem de material resistente, tendo em conta os resíduos a depositar; 
 Compatíveis com as operações de recolha e transporte; 
 Deverão estar sinalizados com uma indicação clara de quais os resíduos que se podem colocar em 

cada um deles  
 Os recipientes para resíduos líquidos ou pastosos ou para embalagens e equipamento que 

encerrem resíduos líquidos devem ser completamente estanques, devidamente tratados nas juntas 
para evitar a fuga de líquidos, devendo o adjudicatário propor para aprovação o tipo de recipientes 
escolhidos para estes resíduos; 

 Os recipientes para resíduos que libertem odores desagradáveis (mistura de urbanos e 
biodegradáveis) devem possuir uma tampa para minimizar a libertação de odores. 

 

3.6 Identificação 
Os recipientes a colocar em obra estarão devidamente identificados com a identificação do resíduo, código 
LER e com a descrição de “O que pode colocar” e “O que não deve colocar”. 
 

3.7 Inspeção e manutenção 
Toda as áreas de trabalho e especialmente os locais de armazenamento temporário de resíduos serão alvo 
de uma inspeção e manutenções regulares no âmbito da aplicação do Plano de Gestão de Resíduos. Com 
esse propósito será mantido um Programa de Inspeções e Operações de Manutenção para os Locais de 
Armazenamento Temporário de Resíduos (PIOMLATR), que será incorporado no anexo 2. 
 
O PIOMLATR consta no seguinte: 
I - Para além das inspeções regulares feitas nas visitas à obra e aos parques de resíduos, deverá ser feita 
mensalmente uma verificação exaustiva das zonas de armazenamento de resíduos de forma a: 

 Detetar situações incorretas em termos de deposição de resíduos (deposição fora dos locais de 
armazenamento e deposição em recipientes errados); 

 Detetar situações em que recipientes estejam quase completos e necessitem de ser recolhidos para 
o exterior. 

 Detetar a necessidade de limpeza dos pavimentos nos locais de armazenamento; 
 Detetar defeitos ou danos estruturais nos locais de armazenamento e nos recipientes; 
 Detetar defeitos ou danos na sinalização dos recipientes. 

 
II - O Responsável Ambiental, ou alguém por si designado, deverá acompanhar as operações de recolha de 
resíduos por empresa externa com o objetivo de garantir o cumprimento dos requisitos legais e detetar 
eventuais irregularidades. 
 
III – Para além das reparações efetuadas sempre que forem detetados danos ou estragos nas estruturas, 
deverá ser feita a manutenção dos espaços para armazenamento de resíduos: 

 Limpeza dos locais de trabalho – Diariamente nas frentes que o exijam ou antes da entrega da 
frente de trabalho 

 Limpeza dos locais de armazenamento de resíduos – Mensalmente 
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Os resultados das atividades de inspeção e manutenção serão registados em documento específico e 
facultados ao Dono da Obra sempre que por ele solicitados. As operações de manutenção que surjam de 
irregularidades detetadas nas inspeções serão também registadas nesses documentos. 
 

3.8 Recolha, transporte e eliminação de resíduos 

3.8.1 Gestão operacional 
Todos os trabalhadores em obra depositarão os resíduos decorrentes das suas atividades nos locais 
adequados, sendo esta deposição verificada pelos encarregados em obra e responsável Ambiental do 
departamento de QHSE. Os resíduos produzidos serão posteriormente recolhidos por operador licenciado. 
 
Qualquer alteração devida à introdução de um novo operador ou ao alargamento do âmbito, em termos de 
resíduos recolhidos ou destino final dos resíduos por determinado operador, deve ser sujeita à aprovação 
do Dono da Obra, nos termos anteriormente mencionados. 
 
No anexo 3 incorporam-se as licenças dos operadores. 
 
 

3.8.2 Recolha de resíduos 
Na marcação das recolhas de resíduos, será tido em consideração que o tempo de armazenamento dos 
resíduos nunca poderá ser superior a 1 ano no caso dos resíduos não perigosos e 3 meses para resíduos 
perigosos. Será solicitado o licenciamento simplificado, de acordo com o artigo 32º do DL nº 178/2006, na 
sua atual redação, caso o prazo de armazenamento ultrapasse esse prazo. 
As recolhas de resíduos serão marcadas pontualmente, sempre que houver necessidade, garantindo-se 
que não se esgotam completamente os volumes disponíveis nos contentores para deposição dos resíduos 
nos locais de armazenamento temporário. 
A fiscalização será informada das datas em que se irão realizar as operações de recolha de resíduos para 
que possa acompanhar esses trabalhos.  
Tal como referido anteriormente, as operações de recolha de resíduos serão acompanhadas pelo 
responsável ambiental do departamento de QHSE ou alguém por si designado. 
Durante as operações de recolha de resíduos, o Adjudicatário deve preencher as guias de 
acompanhamento de resíduos de construção e demolição 
No caso de derrames acidentais de produtos poluentes durante as operações de recolha de resíduos, será 
feita de imediato limpeza do local e no caso de ocorrer contaminação do solo, removidos os solos 
contaminados utilizando os meios disponíveis para o efeito. 
 

3.9 Registos 

3.9.1 Guias de acompanhamento de resíduos e certificados de receção 
Sempre que ocorrer uma operação de recolha de resíduos para fora da obra devem ser preenchidas as 
Guias de Acompanhamento de Resíduos, conforme normativo legal em vigor. Apenas a recolha dos 
resíduos urbanos indiferenciados (mistura de resíduos urbanos) não necessita do preenchimento das guias 
de acompanhamento de resíduos. 
O operador deverá enviar prazo máximo de 30 dias o certificado de receção referente aos resíduos 
recolhidos com a indicação do peso e destino final de cada tipo. 
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As guias e certificados de receção serão apresentados ao Dono de Obra e Fiscalização nos relatórios 
mensais de acompanhamento ambiental ou sempre que por eles solicitado e incorporados no anexo 3 
 

3.9.2 Registo de produção de resíduos 
Será mantido atualizado o Registo de Produção de Resíduos, registo onde deverão constar as recolhas 
efetuadas bem como a quantificação da produção de cada tipo de resíduo. 
No anexo 3 incorpora-se o mapa de produção de resíduos. 
 

3.9.3 Registo de resíduos 
Anualmente deverá ser preenchido on-line o mapa de registo de resíduos industriais através do Portal do 
disponível na página da APA. 
Sempre que o Dono de Obra assim o entender será facultado o acesso ao mapa de registos atualizado. 
 

3.10 Monitorização da gestão de resíduos 

3.10.1 Monitorização da gestão de resíduos 
Os objetivos fundamentais da monitorização da gestão dos resíduos são os seguintes: 

 Verificar o cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos  e legislação em vigor, bem como permitir 
responder a eventuais reclamações, que se relacionem diretamente com a produção e gestão de 
resíduos; 

 Avaliar a eficácia das medidas de gestão de resíduos adotadas em todas as fases de construção; 
 Verificar a necessidade de implementação de novas medidas de minimização; 
 Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos de gestão ambiental das entidades 

executantes e do dono de obra. 
 

3.10.2 Parâmetros a monitorizar 
Será feita a monitorização dos seguintes parâmetros para a generalidade dos resíduos gerados durante a 
construção: 

 Quantidade de resíduos produzida por tipologia; 
 Fração de resíduos enviada para valorização e respetivos destinatários; 
 Fração de resíduos não passível de valorização enviada para eliminação e respetivos destinatários 
 Será ainda verificada toda a documentação associada à gestão de resíduos mencionada no Plano 

de Gestão de Resíduos. 
 

A verificação dos dados relativos a estes parâmetros será verificada no decurso de todo o projeto, 
nomeadamente nos estaleiros e nas frentes de trabalho. 
Caso se verifique alguma reclamação, serão desencadeadas campanhas de monitorização específicas, de 
forma a serem verificadas eventuais não conformidades e tomadas as medidas adequadas à resolução das 
situações detetadas. 
Durante o decorrer da empreitada poderão ser feitas alterações aos parâmetros a monitorizar por forma a 
melhor adequar a monitorização à produção de resíduos. 
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Caso a monitorização indique a existência de problemas na gestão dos resíduos produzidos deverão ser 
adotadas novas medidas de gestão ou reforçadas as já existentes e referidas neste Plano de Gestão de 
Resíduos.  
 
No anexo 3 incorpora-se o registo de monitorização. 
 

3.10.3 Relatórios de monitorização e critérios para a revisão do programa 
O programa de monitorização deve cessar com a conclusão das ações do projeto geradoras de resíduos. 
O Programa de Monitorização deve ser revisto com base na análise dos resultados do primeiro relatório de 
monitorização. 
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4 Formação e informação 

Pretende-se com a formação fornecer a informação dos direitos e das obrigações dos trabalhadores em 
matéria de ambiente e segurança em Obra, de forma a motivar um empenho permanente e 
comportamentos responsáveis e seguros de parte de cada um e assegurar a formação contínua destes em 
matéria de ambiente e segurança, tendo em conta as funções que desempenham e o posto de trabalho 
que ocupam, os aspetos e impactes que as suas atividades geram, conforme obrigação da entidade 
empregadora ao abrigo da legislação 

Todos os trabalhadores em obra terão formação nos procedimentos ambientais estabelecidos, incluindo em 
gestão de resíduos. 
 
No anexo 4 incorporam-se os modelos para registo das ações de acolhimento e sensibilização assim como 
as formações realizadas. 
 



Nome LER Quantidade Unidade Nome Matrícula Nome NIF

CRRCD004/20
15

13-07-2015 Betão 170101 16,96 ton
Isidoro Correia da Silva, 
Lda.

10-74-IJ
Isidoro Correia da Silva, 
Lda.

501558411 R13 Sim

CRRCD003/20
15

24-07-2015
Misturas betuminosas não
abrangidas em 170301

170302 31 m3 Isidoro Correia da Silva, 
Lda.

43-LQ-71
Isidoro Correia da Silva, 
Lda.

501558411 R13 Sim

Embalagens de papel e cartão 150101 0,737 ton R13

Embalagens de plástico 150102 0,234 ton R13

SRT577 08-09-2015
Outros resíduos urbanos e
equiparados, incluindo mistura de
resíduos

200301 1,189 ton
SRI - Gestão de 
Resíduos, Lda.

17-GQ-88 Correia & Correia 502069732 D15 Sim

Embalagens de madeira 150103 0,023 ton R13

Embalagens de papel e cartão 150101 0,18 ton R13

Embalagens de plástico 150102 0,017 ton R13

SRT576 22-09-2015
Outros resíduos urbanos e
equiparados, incluindo mistura de
resíduos

200301 1,04 ton
SRI - Gestão de 
Resíduos, Lda.

17-GQ-88 Correia & Correia 502069732 D15 Sim

Embalagens contendo ou
contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas

150110* 94 kg R13

Absorventes, materiais filtrantes
(incluindo filtros de óleo não
anteriormente especificados),
panos de limpeza e vestuário de
protecção, contaminados por
substâncias perigosas

150202* 161 kg D15

CRRCD013/20
15

14-10-2015

Misturas de resíduos de
construção e demolição, não
abrangidos em 170901, 170902 e
170903

170904 4220 kg
Isidoro Correia da Silva, 
Lda.

19-47-ZJ
Isidoro Correia da Silva, 
Lda.

500142459 R13 Sim

Cabos de aluimínio revestidos
com plástico (MT)

170411 0,78 ton R13

Cabos de aluimínio revestidos
com plástico (BT)

170411 1,44 ton R13

Misturas de resíduos de
construção e demolição, não
abrangidos em 170901, 170902 e
170903

170904 0,7 ton R13

Sim27686 16-12-2015
RDUZ - Gestão Global 
de Resíduos, S.A.

96-07-VF RDUZ, S.A. 507225740

Correia & Correia 502069732 Sim

SRT570 22-09-2015
SRI - Gestão de 
Resíduos, Lda.

17-GQ-88 Correia & Correia 502069732

SRT571 23-09-2015
Correira & Correia, 
Lda.

11-08-XX

Sim50206973208-09-2015

Sim

SRT565
SRI - Gestão de 
Resíduos, Lda.

17-GQ-88 Correia & Correia

Certificado 
ou 3ª via

n.º guia data
Resíduo Transportador Destinatário Destino 

final



 

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Designação da obra: Construção da Linha a 60kV, de Interligação do Parque Eólico de 

Picos - Vale do Chão à Linha de 60 kV Lousã II – Penela 
 

 

Referência EIP:  

E743 
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I -DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA 
       

a) Parque Eólico de Vale do Chão, S.A. 

b) Rua Tomás da Fonseca, Torre C 
     1600-209 Lisboa 

c) NIPC 508 266 297 

d)  

e) 

 
II - DADOS GERAIS DA OBRA 

       

a) Tipo de obra – Construção da Linha a 60kV, de Interligação do Parque Eólico de Picos - Vale do Chão à Linha de 60 kV 
Lousã II – Penela 

b) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – 2161 

c) Identificação do local de implantação - Distrito de Coimbra, Concelho de Góis e Distrito de Leiria, Concelho de 
Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos 

d)  

 
III - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

       

1. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

a) Caracterização sumária da obra a efectuar: 
A obra a executar compreende a construção de 1 linha elétrica a 60 kV, com um comprimento total de cerca 9,6km, sendo 
equipada com 43 apoios. 
 
 

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no artº 2º do Decreto-Lei 
n.º 46/2008, de 12 de Março: 
 
• Instalação do estaleiro e parque de material – Para estas áreas selecionam-se, habitual e preferencialmente, 
plataformas infra-estruturadas, próximas das áreas de trabalho. 
 
• Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos – São utilizados, sempre que possível, os acessos existentes, 
promovendo-se a sua melhoria quando necessário. Nos casos em que existe a necessidade de proceder à abertura de 
novos acessos, os respectivos traçados serão acordados com os respectivos proprietários, tendo em conta a utilização dos 
terrenos e a época mais propícia (por exemplo, após as colheitas, no caso de um terreno agricultado). Os acessos deverão 
permitir a passagem dos equipamentos de maiores dimensões afectos à obra que, normalmente, correspondem às gruas 
para montagem dos apoios (largura de cerca de 4 m). Os equipamentos utilizados para esta actividade envolvem, 
geralmente, a utilização de corta-matos ou destroçador e, caso seja necessário proceder à regularização do terreno, de 
retroscavadora. 
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•Desmatação – Esta actividade cinge-se à envolvente dos locais de implantação dos apoios, numa área variável. 
Consoante as dimensões dos apoios a implementar e a densidade da vegetação, a área a desmatar varia, genericamente, 
entre 100 e 200 m2. Quando em povoamento florestal cerrado, e de modo a permitir o funcionamento dos equipamentos 
afectos à obra e a circulação dos trabalhadores, a área a desmatar é de cerca de 400 m2, procedendo-se ao abate de 
arvoredo com o recurso a motosserras. 

• Abertura da faixa de protecção – Abertura de corredor centrado no eixo da linha eléctrica, visando garantir as 
distâncias de segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança de 
Linhas de Alta tensão - RSLEAT). Para tal, procede-se ao corte das árvores, no caso de povoamentos de eucalipto e 
pinheiros, ou ao seu decote, no caso das restantes espécies florestais. Esta actividade é realizada com o recurso a 
motosserras. 

• Trabalho de topografia – Esta actividade inclui a piquetagem e a marcação de caboucos dos apoios. 
 
• Abertura de caboucos – Esta actividade corresponde à escavação das áreas onde serão colocadas as sapatas dos apoios. 
A dimensão da área a escavar é definida caso a caso, dependendo do tipo de apoio e das características geológicas dos 
respectivos locais de implantação. De modo a minimizar a interferência com áreas não afectas à obra, a circulação de 
maquinaria (retroescavadoras) ocorre numa área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 
Também os materiais resultantes da escavação são depositados, provisoriamente e até à conclusão da betonagem dos 
maciços, junto dos caboucos (onde estes materiais serão, posteriormente, reutilizados). A eventual utilização de 
explosivos para a realização desta actividade carece de autorização do Dono de Obra. A apreciação do Dono de Obra tem 
em conta as características do solo, que podem justificar o recurso a explosivos, e as condicionantes locais, que podem 
impedir a sua utilização. A utilização de explosivos está regulamentada, carecendo de autorização da polícia e de 
realização por pessoal com habilitações específicas. 
 
• Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Esta actividade envolve operações de betonagem no 
local, com recurso, normalmente, a betão pronto (proveniente de centrais de fabrico de betão licenciadas). A área de 
trabalho é de cerca de 400 m2 na envolvente do local de implantação do apoio, recorrendo-se a betoneiras. A dimensão 
das fundações, constituídas por maciços de betão, é definida caso a caso, dependendo das características geológicas dos 
respectivos locais de implantação. São realizados acabamentos apenas na parte do maciço de betão que não se encontra 
enterrada. Os espaços compreendidos entre os maciços de betão e o topo dos caboucos são preenchidos com os 
materiais resultantes da escavação e temporariamente depositados junto dos caboucos. 
 
• Montagem dos apoios – Esta actividade inclui o transporte, a assemblagem, o levantamento das estruturas metálicas, o 
reaperto de parafusos e a montagem de conjuntos sinaléticos. Para além dos veículos de transporte, nestas operações 
recorre-se maioritariamente a gruas ou, quando tal não é possível, a mastros de carga. Tal como nas restantes 
actividades, de modo a minimizar a interferência com áreas não afectas à obra, a área de trabalho definida é de cerca de 
400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 

• Montagem dos cabos – Nesta actividade estão contempladas as operações de desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda, a realizar na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de 
implantação do apoio. Sempre que, durante os trabalhos de montagem, ocorra cruzamento e sobrepassagem de 
obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas, etc., são montadas estruturas porticadas, 
para sua protecção.  
 
Este tipo de obras é responsável por uma reduzida quantidade de resíduos de construção e demolição; os resíduos 
resultam, fundamentalmente, das operações de escavação para abertura das fundações dos apoios da linha, dos restos de 
embalagens e cofragens (madeira, papel / cartão, vidro, metal) e de aparas de material. Podem ainda ser produzidos 
resíduos devido a derrames acidentais de betão (utilizado no preenchimento das fundações dos apoios), cabos ou outros 
elementos defeituosos. Os materiais passíveis de incorporação na própria obra são referidos no Quadro 3 (Prevenção de 
resíduos), devendo os restantes resíduos ser recolhidos e objecto de triagem que permita a sua entrega a operadores 
especializados na sua reciclagem, em função dos respectivos materiais componentes, ou objecto de devolução ao seu 
produtor, para eventual reutilização. 
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2. INCORPORAÇÃO DE RECICLADOS 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD: dada a quantidade de matéria-prima a utilizar e a necessidade 
de cumprir com exigentes padrões de segurança e qualidade dos materiais, não se prevê a incorporação de materiais 
reciclados na obra. 

 

b) Reciclados de RCD integrados na obra: não há integração de reciclados de RCD na obra. 

                  Identificação dos reciclados Quantidade integrada na obra (t) 
Quantidade integrada relativamente ao 

total de materiais usados (%) 

 -  -  - 

                     Valor Total 

3. PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 

 
a) Metodologia de prevenção de RCD: realização de acções de formação direcionadas para os trabalhadores e 
encarregados; manuseamento de produtos químicos com utilização de meios de contenção secundária; lavagem dos 
resíduos de betão das calhas de betonagem junto das terras que serão utilizadas no aterro das fundações; sinalização da 
área a desmatar / decotar; pré-moldagem das armaduras; reutilização de bobines de madeira e paletes. 
 
b) Materiais a reutilizar em obra: solos e resíduos de rocha não contaminados, provenientes das escavações para 
construção dos caboucos dos apoios da linha (terras de escavação); restos de betão do preenchimento dos caboucos dos 
apoios. 

Identificação dos materiais Quantidade a reutilizar (t) 
Quantidade a reutilizar relativamente ao 

total de materiais usados (%) 

Solos e Rochas 1 599,75 t 62,30 % 

Betão 2,15 t 0,49 % 

   

   

   

Valor Total 1 601,9 t 62,79 % 

4. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM 

a) Métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma:  
 
- separação dos resíduos, de acordo com as suas características físicas e químicas, e tendo em conta a classificação dos 
resíduos que consta da Lista Europeia de Resíduos (códigos LER); 
- triagem efetuada na frente de obra, sendo os resíduos acondicionados no contentor respetivo, localizado no estaleiro. O 
local de armazenamento temporário, escolhido para cada tipo de resíduo, será devidamente delimitado, devendo cada 
tipo de resíduo aí armazenado ser identificado por meio de uma Ficha de Identificação de Resíduos; 
- Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos será efetuado de forma a não provocar qualquer dano 
para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, 
devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos e 
que estão, regra geral, associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas 
presentes no resíduo em questão. 
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- O armazenamento temporário de resíduos será efetuado em local apropriado, encontrando-se disponíveis os meios 
de contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas, de modo a minimizar o risco de 
contaminação de solos e águas. 
 
- De forma a permitir um correcto armazenamento e recolha selectiva dos resíduos em estaleiro, serão 
implementadas as seguintes medidas: 
 
- disponibilização de meios de contentorização ou embalagens de recolha com resistência e capacidade de contenção 
adequadas; 
- disponibilização dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames de reservatórios ou embalagens contendo 
substâncias perigosas passíveis de originar situações de emergência ambiental; 
- manutenção adequada dos contentores e outros meios de contenção/retenção de fugas ou derrames; 
- substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se encontrem em 
bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de emergência ambiental; 
- separação e correcto acondicionamento de todos os resíduos durante o armazenamento temporário em estaleiro. 
- Apresenta-se de seguida a tipologia de contentorização prevista para o acondicionamento dos resíduos produzidos 
em obra, bem como os meios de contenção/retenção de possíveis fugas ou derrames: 
- mistura de RCD contaminados com substâncias perigosas: contentor metálico de capacidade adequada e coberto 
(contentor marítimo);  
 -  isoladores de vidro: caixas de madeira, com capacidade adequada (reutilizadas a partir dos resíduos de embalagens 
de materiais); 
- metais e pontas de cabos: caixas de madeira, com capacidade adequada (reutilizadas a partir dos resíduos de 
embalagens de materiais); 
-   plásticos: estrutura fechada, constituída por rede plástica, de forma e evitar a dispersão de plásticos pelo vento; 
- disponibilização de contentores em polipropileno para acondicionamento de RCD contaminados com substâncias 
perigosas ( de cor vermelho e preto), armazenados em contentor; 
- disponibilização de bacias de retenção sempre que se verifique o manuseamento de produtos químicos; 
- disponibilização de material absorvente no estaleiro e nas frentes de obra. 
 
c) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade:  

 
 - Em obra será implementada a triagem de resíduos. 
 

5. PRODUÇÃO DE RCD 

Código LER 
Quantidades 

produzidas (t) 

Quantidade 
para 

reciclagem (%) 

Operação de 
reciclagem 

Quantidade 
para 

valorização (%) 

Operação de 
Valorização 

Quantidade 
para eliminação 

(%) 

Operação de 
eliminação 

15 01 01 
Embalagens de 
papel e cartão 

0,5 3,74 R13 -- -- -- -- 

17 02 01 
Madeira 

6 44,84 R13 -- -- -- -- 

15 01 10 (*) 
Embalagens 

contaminadas 
0,1 0,75 R13 -- -- -- -- 

15 02 02 (*) 
Absorventes, 

materiais 
filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário 

de protecção 
contaminados 

por substâncias 
perigosas 

0,25 -- -- -- -- 1,87 D15 

17 02 02 
Vidro 

0,01 0,07 R13 -- -- -- -- 

17 02 03 
Plástico 

1 7,47 R13 -- -- -- -- 

17 04 11 
Cabos não contendo 

Substâncias 
perigosas 

 

3 22,42 R13 -- -- -- -- 
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Código LER 
Quantidades 

produzidas (t) 
Quantidade para 

reciclagem (%) 
Operação de 
reciclagem 

Quantidade para 
valorização (%) 

Operação de 
Valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

17 04 05 
Ferro e aço 

1 7,47 R13 -- -- -- -- 

17 05 03 (*) 
Solos e rochas 

Contendo 
substâncias 
perigosas 

0,02 -- -- -- -- 0,15 D15 

02 01 07 
Resíduos Silvícolas  

1,5 -- -- -- -- 11,21 D15 

Total 13,38 86,77    13,23  

(*) Resíduos considerados perigosos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 

Daniel Pereira 

Verificado por: 

Paulo Chasqueira 

Data: 

05/03/2015 
 



Nome LER Quantidade Unidade Nome Matrícula Nome NIF

Resíduos silvícolas 020107 0,6 ton R13

Embalagens de papel e cartão 150101 0,08 ton R13

Madeira 170201 1,08 ton R13

Plástico 170203 0,141 ton R13

Ferro e aço 170405 0,539 ton R13

solos e rochas 170503* 0,75 kg

embalagens contaminadas 150110* 0,025 kg

114/15RCD 07-12-2015 Resíduos silvícolas 020107 6,2 ton Linhambiente, S.A. 55-OX-86 Linhambiente, S.A. 508485975 D15 Sim

Destinatário Destino 
final

SimEurico Ferreiro, S.A. 71-LF-60
Centro de Logistica da 
Eurico Ferreira, S.A.

501455795 R1329-09-20156024

Linhambiente, S.A. 30-HL-58

Certificado 
ou 3ª via

076/15RCD 29-09-2015 SimLinhambiente, S.A. 508485975

n.º guia data
Resíduo Transportador
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