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CÓDIGO FO.02.01 PERIODO Abr2017-Jun2017 

TÍTULO PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial 

SUBTÍTULO Acompanhamento arqueológico (inclui Desmonte/Destruição e Registos gráficos) 

DESCRIÇÃO Observação permanente de todas as ações que possam revelar e interferir com elementos de valor patrimonial, com 

especial incidência nos trabalhos que impliquem movimentação de terras, de acordo com o definido na DIA/RECAPE, 

no PSP e na legislação em vigor. Realização de fichas de inventário de património de tipo 1 ou tipo 2 para as 

Ocorrências Patrimoniais (OP’s) identificadas em fase de acompanhamento e afetadas direta ou indiretamente pelo 

projeto, de acordo com o definido no PSP. 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões – 
Outubro 2015 

CAPÍTULO DIA Cond13, A.II.3, B.III.17, B.VIII.1, B.VIII.4, B.VIII.5 (Penouças), B.VIII.6 (Sta.Bárbara), B.VIII.9, B.VIII.10, B.VIII.11, B.VIII.12, 
B.VIII.13 

MEDIDA MINIMIZADORA DIA 1,4,5,6,8,21 

ACTIVIDADES 1.acompanhamento de todas as operações que impliquem movimentação de terras (desmatações, escavações, 
terraplanagens, decapagens, regularização de solo, etc.) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias (abertura de caminhos, implantação de estaleiros, etc.); 
2.acompanhamento de todos os trabalhos de desmonte ou demolição (desconstrução) de elementos patrimoniais; 
3.elaboração de relatórios de progresso; 
4.elaboração de relatório final; 
5.registo documental dos elementos patrimoniais identificados e alvo de afetação pelo projeto. Este registo pode ser 
de tipo 1 ou de tipo 2; 

PERIODICIDADE 1. diário; 

2. sempre que ocorra; 

3. mensal; 

4. no final dos trabalhos construtivos; 

5. sempre que identificado algum elemento patrimonial alvo de afetação direta pelo projeto. 

DEFINIÇÃO INDICADOR 1. Número ocorrências identificadas em obra. 
2. Número de ocorrências demolidas em obra. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

1. Entre abril e junho foram identificadas 120 ocorrências patrimoniais. 
2. No período (abril-junho) foi realizada a demolição de 25 ocorrências. 

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

Nada identificado no período. 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES O acompanhamento arqueológico decorreu tal como esperado e definido na DIA/RECAPE/PSP e legislação vigente, 
não havendo nada de relevante a destacar. 
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EVIDÊNCIAS/ ANEXOS - Plano de Salvaguarda Patrimonial (mediante pedido); 
- Relatórios mensais de Acompanhamento Arqueológico (abril2017 – junho2017); 
- Carta de condicionantes patrimoniais e respetiva tabela de ocorrências. 

FOTOS / CARTOGRAFIA/  OTROS 
ELEMENTOS 

   

    
 

  
Figuras 1 a 4 – Exemplos de acompanhamento arqueológico de frentes de obra. 
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