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CÓDIGO FO.02.05 PERIODO Abr 2017-Jun 2017 

TÍTULO PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial 

SUBTÍTULO Estudo histórico e etnográfico 

DESCRIÇÃO Estudo do modo de vida das populações na zona do Vale do Tâmega afetadas pelos aproveitamentos, nomeadamente 
as formas de habitar e ocupar o território, incluindo as armações do terreno, as práticas económicas tradicionais, a 
densidade e movimentos populacionais na Época Moderna e Contemporânea. 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  Proposta apresentada à Direção Regional de Cultura (DRC) - Medidas de Minimização e de Compensação da 
Componente do Património Cultural - Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tâmega – Junho 2016 

CAPÍTULO DIA A.II.3, B.VIII.13 

MEDIDA MINIMIZADORA DIA  

ACTIVIDADES 1. Execução de textos com conteúdos requeridos para o efeito; 
2. Execução de relatório anual; 
3. Execução de relatório final. 

PERIODICIDADE 1. anual; 
2. anual; 
3. no final das atividades construtivas. 

DEFINIÇÃO INDICADOR Número de textos escritos. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

Foi realizada uma reunião com a tutela a 23/05/2017 para ser analisado este tema. Procedeu-se à análise e 
balizamento dos pressupostos que devem ser considerados para a realização do mesmo. A proposta final será 
entregue até final de julho para se iniciar o quanto antes. 
Nesse sentido, o indicador regista uma valor nulo (0 textos). 

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

Nada identificado no período. 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES Foi realizada uma reunião com a tutela a 30/01/2017 para ser analisado este tema. A DRC-N ficou de se pronunciar 
sobre os moldes em que a Iberdrola deveria avançar com o estudo histórico. Posteriormente, a 05/05/2017, foi 
realizada nova reunião entre a tutela e a Iberdrola. A Iberdrola enviou a última proposta do Estudo Histórico (revisão 
3) para que a DRC-N procede-se a uma análise e balizamento dos pressupostos que devem ser considerados para a 
realização do mesmo. A última reunião sobre este tema foi realizada a 23/05/2017 e foram fechados os pressupostos 
para a proposta final. A proposta final foi enviada para a DRC-N no dia 3 Agosto 2017. Aguarda-se resposta da tutela.. 
 

 

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS NA. 

FOTOS / CARTOGRAFIA/  OTROS 
ELEMENTOS 

NA. 

MOTIVO DA REVISÃO/ 
ALERAÇÕES EFETUADAS 
PROPOSTAS 

Proposta final será entregue até final de julho.  

 


