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Desenho 3 – Realimentação da praia da franquia planta geral e implantação (sem escala, ajustado para A3) 
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Desenho 4 – sistemas de retenção sedimentar e drenagem das águas pluviais da av. Marginal – implantação e definição (sem escala, ajustado para A3) 
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Desenho 5 – Acesso pedonal ao areal - plantas, alçado e cortes (sem escala, ajustado para A3) 
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Anexo III – Plano de Gestão Ambiental 
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1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

O presente Plano de Gestão Ambiental (PGA) foi desenvolvido com base na legislação ambiental em vigor e na 

norma NP EN ISO 14 001 e constitui-se como uma peça contratual, que deverá ser considerada pelo empreiteiro no 

desenvolvimento da “Empreitada de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão 

Dunar, no Âmbito da Intervenção Polis Litoral Sudoeste”.  

No âmbito de um acompanhamento ambiental eficaz das empreitadas, importa objetivar e assegurar a correta 

implementação de medidas que minimizem, nas principais componentes ambientais, os impactes decorrentes das 

atividades de obra. 

Os principais objetivos do PGA são: 

� Garantir o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares ou normativos aplicáveis; 

� Garantir os requisitos da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do “Projeto de transposição de sedimentos 

da foz do rio Mira para reforço do cordão dunar da praia da Franquia”, de forma a minimizar impactos 

negativos; 

� Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da definição de 

procedimentos de gestão ambiental; 

� Promover, tanto quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados, bem como a racionalização 

do consumo de matérias-primas; 

� Promover a aplicação das melhores práticas ambientais; 

� Prevenir situações de risco ambiental. 

� Promover a sensibilização de todos os colaboradores e subempreiteiros para a responsabilidade da 

preservação e proteção do ambiente, assegurando a formação e educação adequadas a cada função; 

 

2. PLANIFICAÇÃO AMBIENTAL  

A planificação ambiental deverá fazer parte do processo geral de planificação integrada da fase de obra, pelo que 

ambas deverão ser realizadas em simultâneo.  

Este processo permitirá identificar os aspetos ambientais das atividades de obra que poderão ter impactes 

ambientais significativos, os requisitos legais aplicáveis, definir objetivos ambientais e estabelecer 

procedimentos/medidas de minimização a aplicar em todas as suas fases (planeamento e preparação dos trabalhos, 

a fase de execução e a fase de desmobilização). 
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2.1 ASPETOS AMBIENTAIS 

O conhecimento dos aspetos ambientais associados ao desenvolvimento da empreitada é fundamental para se 

realizar um controlo eficaz dos mesmos, alcançando assim um bom nível de desempenho ambiental na obra.  

Os aspetos ambientais associados às atividades da obra (que poderão envolver demolições, movimentação de 

veículos, entre outros), bem como os objetivos que se pretendem alcançar com a implementação do PGA 

encontram-se sistematizados no Quadro I, de acordo com as várias componentes ambientais. 

 

Quadro I - Principais aspetos ambientais e respetivos objetivos 

COMPONENTE  ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS 

Geral 
Alteração da qualidade ambiental decorrentes 
das atividades gerais de obra 

Minimizar os impactes decorrentes das atividades gerais de 
obra  

Ruído Emissão de ruído para o exterior 
Minimizar os níveis de ruído associados às obras, 
movimentação de equipamentos e viaturas 

Qualidade do Ar 
Emissão de poeiras e de outros poluentes 
para a atmosfera 

Reduzir a acumulação e a ressuspensão de poeiras por ação 
do vento, da circulação de veículos afetos à obra e do 
transporte e armazenagem de materiais pulverulentos 

Controlar a emissão para a atmosfera de gases de escape 

Meio Hídrico - 
Sedimentos 

 

Alteração do fundo aluvionar e ressuspensão 
de sedimentos 

 

Minimizar impactes ao nível da qualidade da água 

 

Meio Hídrico – 
Qualidade da Água 

Derrame/descarga de substâncias perigosas/ 
indesejáveis (óleos, entre outros) 

Controlar as águas de escorrência ou outros produtos 
resultantes das obras, por forma a evitar o derrame e 
contaminação das águas superficiais marítimas e de transição 

Património 
Arquitetónico e 
Arqueológico 

Danos no património arquitetónico ou 
arqueológico, e/ou em potenciais valores 
arqueológicos 

Evitar a destruição de potenciais valores arqueológicos 

Ocupação e Uso do 
Solo 

Degradação das áreas afetas à obra Repor, no mínimo, as condições iniciais 

Flora e Fauna Afetação da flora e da fauna locais 
Minimizar a afetação das espécies de flora e fauna locais, 
contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos no 
Plano sectorial da Rede Natura 2000 

Gestão de 
Resíduos 

Produção de resíduos  

Regular a deposição e gestão de resíduos promovendo, 
sempre que possível a recolha, triagem e valorização dos 
materiais e cumprir o Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) 

Sócio-Economia Afetação da qualidade de vida da população  

Sensibilizar os trabalhadores afetos a obra para o valor 
ambiental do local 

Minimizar os riscos e incómodos associados à presença das 
atividades de obras junto da população local 

Otimizar os percursos existentes para a circulação de veículos 
afetos à obra 

 

2.2 REQUISITOS LEGAIS 

Sem prejuízo de demais legislação vigente e aplicável à presente empreitada, encontram-se sistematizados no 

Anexo A, por temas, os principais diplomas legais de índole ambiental, cuja aplicação é obrigatória. 
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3. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL  

Neste capítulo definem-se os procedimentos e as medidas de minimização a aplicar durante a fase de obra.  

No Anexo B encontram-se sistematizadas as medidas/ações que deverão ser implementadas pelo Empreiteiro e 

que, por um lado, são impostas pelos requisitos obrigatórios aplicáveis à obra e, por outro, previnem ou reduzem 

os impactes ambientais decorrentes dos aspetos ambientais significativos previamente identificados em sede do 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental deste projeto, sem prejuízo de outras medidas de minimização 

ambiental que venham a ser solicitadas pela Fiscalização, Dono da Obra e entidades oficiais, durante o decorrer 

da Empreitada.  

Além das medidas constantes neste PGA, o Empreiteiro é também responsável por concretizar integralmente as 

medidas de minimização constantes na DCAPE que se apliquem, bem como quaisquer medidas ou 

ajustamentos que a Autoridade de AIA considere adequados para minimizar ou compensar significativos efeitos 

ambientais negativos, não previstos, ocorridos durante a fase de construção. 

De seguida descreve-se a estrutura de responsabilidades na implementação do PGA e estabelecem-se 

procedimentos de comunicação e organização da documentação de controlo operacional e de prevenção e 

capacidade de resposta a emergências. 

 

3.1 ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADES 

A correta definição das responsabilidades e autoridade de cada interveniente no PGA é fundamental para se 

assegurar o sucesso dos objetivos definidos no mesmo. 

Na gestão ambiental da obra intervêm as seguintes entidades: 

� Empreiteiro, através do seu Responsável Ambiental; 

� Fiscalização, através do seu Responsável pela Fiscalização Ambiental; 

� Dono da Obra. 

Após a adjudicação, o Empreiteiro deverá indicar um Responsável Ambiental (que poderá acumular com as 

funções de técnico de segurança da obra) que terá as seguintes funções principais: 

� Zelar pela implementação das medidas de minimização previstas no PGA, bem como o cumprimento de 

toda a legislação ambiental em vigor aplicável à Empreitada e, sempre que necessário, definir e corrigir 

os procedimentos ambientais;  

� Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subcontratados para a importância da correta 

implementação das medidas de minimização de impactes ambientais; 

� Assegurar a implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e 
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Demolição; 

� Efetuar inspeções ambientais periódicas às áreas e instalações da obra, bem como aos equipamentos 

afetos à obra; 

� Proceder à elaboração dos “Registos Ambientais” com a estrutura definida no Anexo C; 

� Organizar, manter atualizado e apresentar à Fiscalização, um arquivo de documentos relevantes para o 

acompanhamento ambiental, tal como definido no ponto 3.3; 

� Efetuar, sempre que se justifique, um registo sobre as principais ocorrências ambientais em Livro de 

Obra. 

A Fiscalização será responsável por nomear um Responsável pela Fiscalização Ambiental, que terá as seguintes 

funções principais: 

� Verificar a implementação de todos os procedimentos e medidas de minimização/ações previstas e 

outras que venham a ser solicitadas pelo Dono de Obra; 

� Acompanhar o Empreiteiro na identificação de impactes não previstos e definição de medidas corretivas; 

� Informar a ocorrência de acidentes suscetíveis de provocar impactes ambientais significativos e indicar 

os procedimentos adotados para a sua minimização; 

� Verificar os registos ambientais efetuados pelo Empreiteiro, bem como os comprovativos e licenças 

necessárias, nomeadamente para a deposição de resíduos, utilização de áreas de empréstimo e depósito 

de materiais, entre outras; 

� Organizar, manter atualizado e apresentar ao Dono de Obra um arquivo de documentos relevantes para o 

acompanhamento ambiental da obra, tal como definido no ponto 3.3, onde se inclui a entrega mensal do 

Relatório Ambiental; 

� Comunicar com as entidades interessadas no desenvolvimento dos trabalhos e com a população em geral 

sempre que o Dono da Obra o solicitar. 

O Dono de Obra terá como principais funções acompanhar a implementação do PGA e promover o diálogo entre 

as várias entidades intervenientes neste processo. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

Constituem um sistema de circulação, gestão e registo, por forma a garantir a transmissão de informação 

relevante sobre o decorrer da obra entre Empreiteiro, Fiscalização e Dono de Obra. 

O Empreiteiro, através do Responsável Ambiental, tem a obrigação de assegurar os seguintes processos de 

comunicação: 

� Comunicar aos seus colaboradores as medidas de minimização de impactes e de gestão ambiental e 
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respetivos procedimentos; 

� Comunicar à Fiscalização o ponto da situação relativo à aplicação das medidas de minimização/ações 

previstas; 

� Comunicar à Fiscalização, através de relatórios específicos, a ocorrência de acidentes passíveis de 

provocar impactes no ambiente e a aplicação de medidas preventivas e corretivas, entre outras; 

� Manter e fornecer à Fiscalização um registo atualizado com cópias de todas as comunicações escritas, 

recebidas ou transmitidas e de todas as licenças e autorizações; 

� Informar a Fiscalização de todas as dificuldades sentidas na aplicação dos procedimentos e medidas de 

minimização/ações previstas. 

A Fiscalização irá comunicar, mensalmente, ao Dono de Obra a sua avaliação relativamente à implementação 

das medidas de minimização/ações. Esta informação poderá ser integrada no relatório mensal ou ser entregue 

em relatório próprio. Sempre que solicitado deverá também fornecer informações destinadas às entidades 

oficiais, através de comunicações escritas submetidas à apreciação do Dono de Obra. A Fiscalização terá ainda 

que informar o Empreiteiro da existência de situações não conformes com o PGA e comunicar-lhe a eventual 

necessidade de aplicação de novas medidas de minimização ou de alterações aos procedimentos aprovados. 

O Dono de Obra poderá, quando necessário, informar a Fiscalização da necessidade de implementação de 

novas medidas de minimização através de comunicações escritas ou reuniões periódicas. 

Todas as comunicações escritas devem ser devidamente datadas e assinadas pelos respetivos responsáveis. 

 

3.3 DOCUMENTAÇÃO 

O registo de documentação a efetuar compreende documentos de conformidade legal e de controle de 

operações. No Quadro II descrevem-se os vários tipos de documentos que deverão ser apresentados, bem 

como o respetivo responsável pela sua elaboração. 

A Fiscalização deverá ainda manter um arquivo de toda esta documentação, podendo este ser consultado a 

qualquer momento pelo Dono de Obra. 
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Quadro II - Tipos de documentos 

TIPOS DE DOCUMENTOS RESPONSABILIDADE PERIODICIDADE 

Conformidade 
Legal 

Identificação das empresas envolvidas na recolha, 
valorização, tratamento ou eliminação de resíduos. 

Empreiteiro 
Entrega à Fiscalização 

até 30 dias após a 
consignação da obra 

Guias de acompanhamento de Resíduos de 
Construção e Demolição e certificados de receção 
de Resíduos de Construção e Demolição 

Empreiteiro 
Entrega Mensal à 

Fiscalização 

Controle de 
operações 

Registos Ambientais (Anexo C), nos quais devem 
constar: 

- Identificação dos principais processos que 
geram impactes ambientais;  

- Descrição dos trabalhos realizados no âmbito 
da concretização das medidas de minimização 
propostas;  

- Justificação de eventuais deficiências, erros 
ou omissões na execução ou na aplicação das 
medidas de minimização; 

- Propostas de possíveis alterações das 
medidas de minimização previstas; 

- Ocorrência de impactes ambientais não 
previstos e ações corretivas aplicadas. 

Empreiteiro 
Entrega Mensal à 

Fiscalização 

Cópias de registos e comunicações efetuadas  Empreiteiro 
Entrega à Fiscalização 

para aprovação 

Relatório ambiental, no qual deve constar, sempre 
que aplicável: 

- Registos Ambientais preenchidos pelo 
Empreiteiro; 

- Registo de não conformidades 

- Registo de contactos com entidades externas 
e reclamações da população, na área de 
ambiente; 

- Reuniões efetuadas; 

- Ações de sensibilização/formação realizadas; 

- Cópia de documentação legal. 

Fiscalização 
Entrega mensal ao Dono 

de Obra 

 

 

3.4 PREVENÇÃO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS 

As situações de emergência e potenciais acidentes devem ser identificados antes do início dos trabalhos, de 

forma a que possam ser definidos os procedimentos de atuação considerados necessários para prevenir e 

reduzir os impactes associados, devendo igualmente ser identificada a estrutura de responsabilidades nestes 

casos. 

Assim, no início da obra, o Empreiteiro deverá elaborar um Plano de Prevenção e Resposta a Emergências 

Ambientais, no qual identifique: 

� A situação de emergência ambiental cuja ocorrência é expectável; 
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� As medidas a adotar, caso a caso; 

� O modo de atuação dos trabalhadores em caso de emergência ambiental; 

� Os Responsáveis/entidades a contactar. 

Caso ocorram acidentes ambientais, o Empreiteiro deverá elaborar um relatório específico, para entrega à 

Fiscalização, no qual procederá à descrição e avaliação da ocorrência, incluindo as causas, consequências e 

necessárias correções nos processos, por forma a evitar a reincidência de situações semelhantes.  
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COMPONENTE DIPLOMA RESUMO 

 DL 239/2012 2 novembro Estabelece o regime jurídico da REN alterando o DL 116/2008 de 22 de agosto 

Geral 

DL 173/2008 27 agosto Estabelece o regime jurídico relativo à prevenção e controlo integrados da poluição 

DL 266/2007 24 julho Proteção sanitária dos trabalhadores contra riscos de exposição ao amianto 

Lei 50/2006  29 agosto 
Lei-Quadro das contraordenações ambientais. Republicada pela Lei 89/2009, de 31 de agosto (alterada pela D. Retificação 
70/2009, de 1 de outubro, que também procede à segunda republicação da Lei 50/2006)  

 Lei nº 11/87 7 Abril Lei de Bases do Ambiente 

Ruído 

DL 9/2007 17 janeiro 
Aprova o Regulamento Geral do Ruído. Retificado pela D. Retificação 18/2007, de 16 de março. Alterado pelo DL 278/2007, de 
1 de agosto  

DL 221/2006 8 novembro Regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior 

DL 182/2006 6 setembro Prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devido ao ruído 

DL 146/2006 31 julho Avaliação e gestão do ruído ambiente 

Património 
Lei nº 107/2001 8 Setembro Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural 

D.L. nº 270/99 15 Julho Regulamento de trabalhos arqueológicos 

Qualidade do 
Ar 

DL 102/2010 23 setembro Estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente 

DL 181/2006 6 setembro 
Estabelece o regime de limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes da utilização de solventes 
orgânicos em determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos. Retificado pela D. Retificação 75/2006, de 3 
de novembro 

DL 152/2005 31 agosto 
Regula a aplicação na ordem jurídica interna do artigo 16º e do ponto 1 do artigo 17º do Regulamento (CE) 2037/2000, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono. Alterado 
pelo DL 35/2008 de 27 de fevereiro 

DL 242/2001 31 agosto 
Limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas atividades 
de instalações 

 DL 432/99 25 outubro Fixa os padrões de emissão e os processos de homologação dos motores a instalar em máquinas móveis não rodoviárias 
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COMPONENTE DIPLOMA RESUMO 

Recursos Hídricos 

DL 159/2012 24 julho 
Regula a elaboração e a implementação dos PAOC’s e estabelece o regime sancionatório aplicável as infrações praticadas na 
orla costeira. 

DL 130/2012 22 junho 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo a Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para 
a gestão sustentável das águas 

DL 103/2010 24 setembro 
Estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da política da água, revogando algumas disposições do DL 236/2008, 
de 1 de agosto, com as respetivas alterações 

Port. 1450/2007 12 novembro Fixa as regras de que depende a aplicação do DL 226-A/2007, de 31 de maio 

DL 306/2007 27 agosto Estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano 

DL 226-A/2007 31 maio 
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. Alterado pelos seguintes diplomas: DL 391-A/2007, de 21 de dezembro 
e DL 93/2008, de 4 de junho (por sua vez retificado pela D. Retificação 32/2008) 

DL 353/2007 26 outubro Estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento de delimitação do domínio público hídrico 

Lei 58/2005 29 dezembro Aprova a Lei da Água. Retificada pela D. Retificação 11-A/2006, de 23 de fevereiro 

Lei 54/2005 15 novembro Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Retificado pela D. Retificação 4/2006, de 16 de janeiro 

D.L. nº 390/99 30 Setembro 
Fixa os valores limite a considerar na fixação das normas de descarga de águas residuais na água e no solo, os objetivos de 
qualidade para certas substâncias ditas ‘perigosas’, os métodos de referência e o respetivo processo de controlo, com vista a 
eliminar ou reduzir a poluição que podem provocar nesses meios. 

DL 236/98 1 agosto 

Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 
águas em função dos seus principais usos. Alterado pelos seguintes diplomas: DL 52/99, DL 53/99 e DL 54/99 (todos de 20 de 
fevereiro); DL 56/99, de 26 de fevereiro; DL 431/99, de 22 de outubro; DL 506/99, de 20 de novembro; DL 306/2007, de 23 de 
agosto; e DL 103/2010, de 24 de setembro 

DL 152/97 19 junho 
Disposições aplicáveis à recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático. Alterado pelos seguintes 
diplomas: DL 348/98, de 9 de novembro; DL 149/2004, de 22 de junho; e DL 198/2008, de 8 de outubro 

Resíduos 

DL 73/2011 17 junho Terceira alteração ao DL 178/2006, de 5 de Setembro e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos 

DL 41-A/2010 29 abril Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas. Retificado pela D. Retificação 18/2010, de 28 
de junho 

DL 183/2009 10 agosto Estabelece o regime jurídico de deposição de resíduos em aterro. Retificado pela D. Retificação 74/2009, de 9 de outubro 

Despacho 10287/2009 20 abril Estabelece os princípios e as normas aplicáveis à gestão de embalagens e resíduos de embalagens 

DL 6/2009 6 janeiro Estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e 
eliminação dos resíduos de pilhas e de acumuladores. Retificado pela D. Retificação 18-A/2009, de 9 de março 
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COMPONENTE DIPLOMA RESUMO 

Port. 417/2008 11 junho Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o transporte de resíduos de construção e demolição 

DL 46/2008 12 março Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e demolição. Alterado pelo DL 73/2011, de 17 de junho 

Resíduos 
(cont.) 

Port. 50/2007 9 janeiro Aprova o modelo de alvará de licença para realização de operações de gestão de resíduos 

Port. 1408/2006 18 dezembro Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos. Alterada pela Port. 
320/2007, de 23 de março 

Port. 1023/2006 20 setembro Define os elementos que devem acompanhar o pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização e eliminação de resíduos 

DL 178/2006 5 setembro Aprova o Regime Geral de Resíduos. Alterado pelos seguintes diplomas: DL 173/2008, de 27 de agosto; DL 183/2009, de 10 de 
agosto; e DL 73/2011, de 17 de junho, que o republica 

DL 230/2004 10 dezembro 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos. Alterado pelos 
seguintes diplomas: DL 174/2005, de 25 de outubro; DL 178/2006, de 5 de setembro; e DL 132/2010, de 17 de dezembro 

Port. 209/2004 3 março Aprova a Lista Europeia de Resíduos 

DL 153/2003 11 julho 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos e usados. Alterado pelo DL 178/2006, de 5 de setembro; 
e pelo DL 73/2011, de 17 de junho 

Desp. 25297/2002 27 novembro Proibição de deposição e descarga de resíduos de toda a espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água 

DL 111/2001 6 abril 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pneus usados. Alterado pelos seguintes diplomas: DL 178/2006, de 5 
de setembro; DL 43/2004, de 2 de março; e DL 73/2011, de 17 de junho. 

DL 277/99 23 julho 
Estabelece as regras a que ficam sujeitas as eliminações de PCB usados, tendo em vista a sua total destruição. Alterado pelo 
DL nº72/2007 de 27 de Março e retificado pelo DL nº72/2007 de 25 de Maio 

Port. 459/98 11 maio 
Regula os processos de autorização das operações de gestão de resíduos industriais, sólidos urbanos e outros tipos de 
resíduos 

DL 366-A/97 20 dezembro 
Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Alterado 
pelos seguintes diplomas: DL 162/2000, de 27 de julho; DL 92/2006, de 25 de maio; e DL 73/2011, de 17 de junho 

Desp. 8943/97 9 outubro Identifica as guias a utilizar para o transporte de resíduos 

Port. 335/97 16 maio Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional 
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Anexo B 
 

Medidas/Ações do Plano de Gestão Ambiental 
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GERAL 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Alteração da qualidade ambiental decorrentes das atividades gerais de obra Minimizar os impactes decorrentes das atividades gerais de obra 

CÓDIGO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES 

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ger-01 Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 
objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 
acessibilidades; 

Ger-02 Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar 
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

Ger-03 A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais 
marítimas e de transição e que contemple as medidas de minimização que se vierem a definir; 

Ger-04 O estaleiro deve ser objeto de integração paisagística no que se refere à vedação, em particular se se situar próximo da área urbana ou próximo de vias. Deve recorrer-se a materiais 
que ofereçam níveis de qualidade estética – quer quanto à sua natureza quer quanto a motivos ou tonalidades – fundamentalmente do lado exterior, compatíveis com o contexto; 

Ger-05 Deve elaborar-se um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, 
dos corredores de acesso, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a preservar; 

Ger-06 Os trabalhos a realizar devem respeitar as melhores práticas ambientais para este tipo de operações; 

Ger-07 Informar a Capitania do Porto de Sines e o Comando Local da Polícia Marítima bem como as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil, nomeadamente os 
corpos de bombeiros locais e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Odemira devem ser informados sobre o início e o término das obras; 

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Ger-08 Deve implementar-se uma plataforma para recolha de sugestões e reclamações sobre a execução dos trabalhos; 

Ger-09 Não deve ser obstruída totalmente a navegação no rio para que as embarcações de emergência/salvamento possam ter permanentemente um canal disponível para navegar; 

Ger-10 Deve providenciar-se para que, em momento algum, seja impedido o acesso de viaturas policiais ou de socorro à rotunda do Farol, assim como devem ser acautelados acessos 
pedonais seguros àquela mesma zona, com informação/sinalização adequada dos perigos inerentes aos trabalhos ali em curso; 

Ger-11 As ações pontuais de remoção da vegetação e limpeza de solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra; 
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GERAL 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Alteração da qualidade ambiental decorrentes das atividades gerais de obra Minimizar os impactes decorrentes das atividades gerais de obra 

CÓDIGO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES 
 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Ger-12 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

Ger-13 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos, as obras devem ser realizadas de modo a 
reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas a intervir. Em particular, no caso das intervenções entre a Avenida Marginal e a praia do Carreiro da Fazenda, 
em que será necessária a passagem de máquinas e equipamentos através do campo dunar, recomenda-se a definição de uma única via coincidente com áreas sem vegetação, que 
permita o acesso nos dois sentidos até aos locais desejados, procedendo-se posteriormente à recuperação de áreas que forem degradadas; 

Ger-14 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 
atividade das populações; 

Ger-15 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; 

Ger-16 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização 
das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído; 

 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ger-17 A área de estaleiro deverá ficar livre de qualquer instalação, equipamento, materiais ou resíduos; 

Ger-18 Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos; 

Ger-19 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou 
destruídos; 

Ger-20 Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 
da obra; 

Ger-21 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção; 
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RUÍDO 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Emissão de ruído para o exterior Minimizar os níveis de ruído associados às obras, à movimentação de equipamentos e viaturas 

CÓDIGO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES 

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ru-01 Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de atividades de dragagem e depósito de sedimentos que gerem elevado ruído apenas ao 
período diurno (das 08h00 às 20h00) e nos dias úteis, e tendo em atenção o estabelecido no artigo 14° do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro; 

Ru-02 Deverá ser solicitada uma Licença Especial de Ruído se houver necessidade de laborar, (i) na proximidade de edifícios de habitação, nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, ou aos 
sábados, domingos e feriados, assim como (ii) na proximidade de escolas, durante o respetivo horário de funcionamento, ou (iii) de hospitais ou estabelecimentos similares 
(DL 9/2007, de 17 de janeiro); 

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Ru-03 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, (…) minimizando a passagem no 
interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas); 

Ru-04 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível; 

Ru-05 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 
conservação/manutenção; 

Ru-06 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

Ru-07 Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos de trabalho que gerem menos ruído; 

Ru-08 Isolar acusticamente, sempre que possível, os equipamentos que se possam revelar fontes significativas de emissão sonora; 

Ru-09 Garantir que todo o equipamento exibe a marcação “CE”, a indicação do nível de potência sonora e se faz acompanhar de uma declaração CE de conformidade 

Ru-10 Utilizar veículos e maquinaria de apoio às obras, projetadas para evitar e controlar a geração de ruído e assegurar a sua manutenção; 

Ru-11 Programar a circulação de veículos e maquinaria que operam ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a geração de ruído, garantindo o maior afastamento possível dos recetores 
sensíveis localizados nas zonas adjacentes às obras; caso o afastamento referido não seja possível (e.g. transporte de materiais), os veículos deverão circular a velocidade reduzida; 

Ru-12 No caso da existência de L.E.R., os trabalhos que provoquem níveis de ruído mais elevados deverão ser minimizados durante o período noturno, fins-de-semana e feriados; 
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RUÍDO 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Emissão de ruído para o exterior Minimizar os níveis de ruído associados às obras, à movimentação de equipamentos e viaturas 

CÓDIGO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES 

 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

- - 
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QUALIDADE DO AR 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Emissão de poeiras e outros poluentes para a atmosfera 
Reduzir a acumulação e ressuspensão de poeiras devido à circulação de maquinaria/veículos 
afetos à obra e no transporte e armazenagem de materiais pulverulentos 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ar-01 Delimitar a área afeta à obra, recorrendo a vedações com dimensão adequada para limitar a dispersão de poeiras; 

Ar-02 Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos de trabalho que não gerem a emissão e dispersão de poluentes atmosféricos; 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Ar-03 Durante o transporte por meios terrestres, sempre que os materiais transportados sejam sujeitos a serem arrastados pelo vento, devem ser tomados cuidados acrescidos na cobertura 
de materiais, bem como assegurado o transporte adequado; 

Ar-04 Garantir que todo o equipamento exibe a marcação “CE”, a indicação dos índices de emissão gasosa e se faz acompanhar de uma declaração CE de conformidade; 

Ar-05 Racionalizar a circulação e assegurar a manutenção de veículos e maquinaria de apoio às obras, nomeadamente ao nível das emissões gasosas; 

Ar-06 Conferir cuidados especiais nas operações de carga e descarga de materiais de construção e/ou residuais, nomeadamente através do acondicionamento controlado durante a carga e 
a adoção de menores alturas de queda durante a descarga; 

Ar-07 Proceder à limpeza regular dos acessos e vias de circulação dos veículos afetos à obra, e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por 
ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra; 

Ar-08 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

- - 
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MEIO HÍDRICO – SEDIMENTOS  

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Alteração do fundo aluvionar e ressuspensão de sedimentos Minimizar impactes ao nível da qualidade da água  

CÓDIGO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES 

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

SRD-01 Caracterização de sedimentos na área de extensão do canal a dragar. Propõe-se que previamente à empreitada se efetue a recolha de amostras de sedimentos em duas estações a 
distribuir pela área de extensão do canal a dragar. As amostras de sedimentos deverão ser representativas da coluna sedimentar a dragar. Os sedimentos deverão ser sujeitos a 
análises físicas e químicas de acordo com a tabela 2 do Anexo III da Portaria nº 1450/2007 de 12 de novembro – diploma que fixa as regras do regime de utilização dos recursos 
hídricos, e a gestão do material dragado deve ser efetuado em consonância com a sua classificação. 

SRD-02 As dragagens devem ser executadas com recurso a métodos, técnicas e equipamentos adequados à não dispersão dos sedimentos na coluna de água. Para controlar a dispersão de 
partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a minimizar os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de dragagem, devem ser usadas barreiras de contenção 
Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt). A turbidez da água altera a sua transparência, que se reflete como um impacte visual significativo; 

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

SRD-03 A realização das dragagens deve efetuar-se durante um período contínuo, de forma a reduzir a possibilidade de recolonização dos espaços intervencionados pela fauna antes do 
término dos trabalhos, evitando a sua nova perturbação; 

SRD-04 Os equipamentos a utilizar – embarcações e batelões de apoio – devem estar certificados para o efeito e ser previamente vistoriados por um perito da Autoridade Marítima Local; 

SRD-05 Devem ser previstos mecanismos de controlo em contínuo das embarcações de materiais dragados no estuário; 

SRD-06 Deve efetuar-se o acompanhamento das ações de repulsão/rejeição de dragados através de uma fiscalização eficaz e rigorosa, de forma a evitar a contaminação da água por via 
direta ou indireta, cumprindo nomeadamente as seguintes normas de boa prática ambientais na execução das mesmas: 

• Evitar descargas acidentais de material dragado; 
• Manter a draga parada durante a descarga dos sedimentos, de forma a minimizar o efeito de dispersão dos materiais para fora das áreas designadas para o efeito; 

• Sensibilizar a empresa dragadora e os seus trabalhadores para os impactes ambientais associados a este tipo de operações; 

SRD-07 Apresentar medidas de minimização, caso as obras de desassoreamento, ao permitirem um melhor escoamento das águas na vazante, provoquem erosão na margem norte na curva 
onde presentemente se encontram amarradas as embarcações de recreio e as marítimo-turísticas; 

SRD-08 Sendo que as areias dragadas são maioritariamente adequadas à realimentação de praia, a areia utilizada para realimentar a zona dunar da praia da Franquia deve corresponder a 
areia fina a média, sendo a areia grosseira colocada nos níveis inferiores da praia;  
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MEIO HÍDRICO – SEDIMENTOS  

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Alteração do fundo aluvionar e ressuspensão de sedimentos Minimizar impactes ao nível da qualidade da água  

CÓDIGO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES 

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

SRD-09 Deve ser garantida a adequada sinalização dos meios usados nos trabalhos de desassoreamento, especialmente se os trabalhos decorrem durante a noite;  

SRD-10 Minimizar a circulação de pessoas, viaturas pesadas e equipamentos sobre os sistemas dunares; 
 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

- - 
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MEIO HIDRICO – QUALIDADE DA ÁGUA 

ASPETOS AMBIENTAIS  OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Derrame/descarga de substâncias perigosas/indesejáveis  Controlar as águas de escorrência ou outros produtos resultantes das obras, por forma a evitar o 
derrame e contaminação das águas superficiais marítimas e de transição 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ag-01 Deverá realizar-se um inventário dos elementos de drenagem existentes nas zonas afetas às obras; 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Ag-02 Tanto a nível de estaleiro, como do funcionamento da maquinaria, devem ser dadas totais garantias de controlo para evitar o derrame acidental de substâncias perigosas; 

Ag-03 Incorporar um Sistema de Drenagem de Águas Residuais da área afeta à obra, com as seguintes características: 

• Descarga no coletor municipal: 

- as águas sanitárias deverão ser encaminhadas para o coletor municipal e deverá ser obtida, junto da Câmara Municipal autorização de descarga nos coletores municipais 

- deverá cumprir os procedimentos e periodicidade indicados na licença atribuída ou, na sua ausência, pela legislação vigente; 

• Drenagem para o meio hídrico ou solo: 

- se não for possível a ligação à rede de drenagem, as águas residuais deverão ser encaminhadas para uma fossa séptica provisória, para um tanque estanque ou outro 
elemento similar e os efluentes deverão ser previamente submetidos a tratamento adequado até cumprirem o disposto no Anexo XVIII do DL 236/98; 

- a área de tratamento deverá localizar-se próxima das zonas de obra; 

- solicitar, junto da entidade competente, a Licença de Rejeição de Águas Residuais para descargas na água ou solo; 

- manter um registo atualizado dos valores de controle da qualidade da água e, caso solicitado, envio do registo para a entidade e com periodicidade indicadas na licença; 

Ag-04 Deverá realizar-se manutenção periódica e adequada ao Sistema, por forma a garantir a sua regular desobstrução e condições de manutenção e funcionamento dos equipamentos de 
retenção e drenagem de águas residuais temporários; 

Ag-05 Não descarregar no meio hídrico substâncias indesejáveis ou perigosas, tais como óleos, combustíveis e produtos químicos, entre outros; 

Ag-06 Solicitar à entidade competente a captação de águas superficiais ou subterrâneas, para meios de extração com potência inferior a 5CV ou furos de profundidade inferior a 20m; 
 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ag-08 Na fase de fim de obra deverá assegurar-se a limpeza de todos os elementos de drenagem nas áreas adjacentes à obra, de forma a evitar problemas de obstrução; 
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PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO OU ARQUEOLÓGICO 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Danos no património arquitetónico ou arqueológico, e/ou em potenciais valores arqueológicos Evitar a destruição de potenciais valores arqueológicos 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Pa-01 Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com particular cuidado para as áreas que apresentaram reduzida visibilidade ou que não 
foram objeto de prospeção; 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Pa-02 Devem executar-se as eventuais propostas de minimização definidas aquando da identificação dos valores patrimoniais até à presente fase; 

Pa-03 Deve realizar-se um programa de ação de formação/sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação 
relevante relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a 
ter com a gestão e proteção do Património Cultural referenciado; 

Pa-04 A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem 
como estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar; 

Pa-05 Deve assegurar-se o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os 
trabalhos de dragagem e deposição de dragados, instalação de estaleiros, remoção do coberto vegetal, colocação de tubagens, decapagem para a reconstrução dunar, bem como de 
eventual escavação, revolvimento de solos, abertura de acessos, desmatações, instalação de infraestruturas, assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, entre outros que 
impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As dragagens devem ser acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no local de deposição dos 
sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais;  

Pa-06 A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela 
e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser 
apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação 
indireta atendendo às eventuais alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos 
conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavados;  

Pa-07 Devem realizar-se trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas de deposição de dragados em meio terrestre;  

Pa-08 O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de 
tal forma que não se degrade o seu estado de conservação; 
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PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO OU ARQUEOLÓGICO (CONT.) 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Danos no património arquitetónico ou arqueológico, e/ou em potenciais valores arqueológicos Evitar a destruição de potenciais valores arqueológicos 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Pa-09 Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode 
ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para 
depositar esses bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico durante a fase 
de execução. Desta forma, na equipa deve haver um elemento de conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de meio 
submerso;  

Pa-10 Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve 
ser comunicada, previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de Tutela para parecer; 

Pa-11 As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que permita detetar eventuais 
vestígios arqueológicos submersos não identificados nas campanhas de prospeção arqueológica, serem autopropulsionadas e terem capacidade de posicionamento estável pelos 
seus próprios meios. A draga ou outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho;  

Pa-12 Para as eventuais ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, elementos do património marítimo-fluvial ou relacionado com os recursos hídricos, entre outros). Deve-se contemplar a 
proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico, (desenho/topografia e fotografia) e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado 
de conservação, e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de 
maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse património deve haver um parecer prévio da 
entidade de Tutela; 

Pa-13 Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para informação geoarqueológica, que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações 
que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica;  

Pa-14 Deve elaborar-se um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que 
vierem a ser descobertas, apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico 
(devidamente cotado) e fotográfico de cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, 
tratamento e acondicionamento de espólio que for durante a intervenção arqueológica;   

 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

- - 
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OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Degradação das áreas afetas às obras Repor, no mínimo, as condições iniciais 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

- - 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Us-01 Reduzir, o quanto possível, as zonas afetas às obras para acessos temporários e todas as atividades, atendendo às condicionantes da zona; 

Us-02 Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, de forma a evitar a sua compactação e a diminuição da taxa de infiltração; 

Us-03 Minimizar a circulação de pessoas, viaturas pesadas e equipamentos sobre os sistemas dunares; 

Us-04 No caso da gestão de maquinaria e equipamento afetos à obra ser realizado no local de intervenção, garantir que existe uma área impermeabilizada e coberta, devidamente 
delimitada e identificada, destinada a: 

• execução de operações de abastecimento de combustível e manutenção de equipamento 

• execução de mudanças de óleo, que deverão ser posteriormente recolhidos e devidamente acondicionados 

• limpeza da maquinaria afeta à obra, com um sistema de recolha dos efluentes gerados 

Us-05 Na área de estaleiro, caso não seja utilizada uma área impermeabilizada, deve definir-se uma área de trabalho menor possível, a fim de evitar danos nos terrenos circundantes; 

Us-06 Construir passadiços para peões, devidamente sinalizados, em áreas que tenham sido afetadas, por forma a garantir os acessos pedonais; 

Us-07 Adotar medidas que visem minimizar a perturbação em infraestruturas, equipamentos e serviços existentes nas zonas adjacentes às obras; 

 APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

Us-08 Desativar totalmente as zonas afetas às obras com remoção de todo o material e equipamento e reposição das condições iniciais; 
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FLORA E FAUNA 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Afetação da flora e da fauna locais 
Minimizar a afetação das espécies de flora e fauna locais, contribuindo para a implementação 

dos objetivos definidos no Plano sectorial da Rede Natura 2000 

CÓDIGO   

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ff-01 A execução de dragagens deve respeitar o ciclo de vida das espécies estuarinas e em particular da ictiofauna evitando a perturbação do período de reprodução/desova; 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Ff-02 Devem ser eliminadas, apenas por processos físicos, ou seja sem recurso a qualquer químico, todos os exemplares existentes de espécies vegetais exóticas invasoras existentes na 
área de duna. Para cada espécie em causa devem ser utilizadas as metodologias específicas atualmente com resultados comprovados;  

Ff-03 Todas as ações de recuperação dunar, que sejam consideradas implementar, no atual corredor onde se propõe a colocação de um passadiço, devem ser realizadas com propágulos 
e material vegetal unicamente proveniente da duna em causa;  

Ff-04 No caso de se vir a detetar a presença de espécies Zostera marina e/ou Zostera noltii associadas a pradarias marinhas, devem ser apresentadas as medidas adequadas para a sua 
preservação; 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

Ff-05 Recuperação paisagística, quando justificável, das áreas utilizadas para estaleiros e zonas de obra repondo, no mínimo, as condições iniciais;  
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GESTÃO DE RESÍDUOS 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Produção de resíduos de obra, resíduos sólidos urbanos e resíduos de demolição 
Regular a deposição e gestão de resíduos, promovendo, sempre que possível a recolha, triagem e 

valorização dos materiais e cumprir o PPGRCD 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Re-01 Entrega à Fiscalização da Metodologia a adotar para o cumprimento do PPGRCD, que englobe: 

• definição das zonas de depósito temporário de resíduos, de acordo com a legislação em vigor; 

• procedimentos, sempre que possível, para o reprocessamento dos produtos das demolições (reciclagem por meios próprios); 

• Nome da(s) empresa(s) retomadora(s) dos resíduos, morada e situação de licenciamento; 

• Condições de receção de materiais por parte da empresa(s) retomadora(s); 

• Modo e condições de transporte dos resíduos, especificando se é efetuado pelo Empreiteiro, empresa(s) retomadora(s) ou terceiros 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Re-02 São proibidas queimas a céu aberto; 

Re-03 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; 

Re-04 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem; 

Re-05 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

Re-06 Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 
recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento; 

Re-07 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 
equipada com um separador de hidrocarbonetos; 

Re-08 Os materiais deverão ser objeto de triagem na obra, com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização; 

Re-09 As instalações de triagem estão sujeitas aos requisitos técnicos constantes na legislação em vigor; 

 



 

 Abril 2016 – Anexo B | Pág. 28/42 
   

GESTÃO DE RESÍDUOS (CONT.) 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Produção de resíduos de obra, resíduos sólidos urbanos e resíduos de demolição 
Regular a deposição e gestão de resíduos, promovendo, sempre que possível a recolha, triagem e 

valorização dos materiais e cumprir o PPGRCD 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Re-10 Os contentores de deposição de resíduos deverão ter a identificação do seu conteúdo e o pictograma de perigosidade, quando aplicável; 

Re-11 Após a triagem dos materiais, estes deverão acondicionados e armazenados temporariamente em boas condições, de modo a que não ocorra degradação, nem mistura de resíduos 
de natureza distinta; 

Re-12 Se não for possível realizar a triagem dos RCD em obra, estes deverão ser encaminhados para operador de gestão licenciado para o efeito; 

Re-13 Os resíduos domésticos produzidos nos estaleiros ou áreas afetas à obra, deverão ser depositados em contentores apropriados (a instalar na zona afeta à obra); 

Re-14 Os óleos usados de veículos e maquinaria afeta à obra devem ser recolhidos separadamente para contentores estanques amovíveis e armazenados separadamente, consoante os 
vários tipos de óleo, evitando misturas com águas ou resíduos não oleosos; 

Re-15 No transporte de óleos usados deverá garantir-se que as embalagens são estanques e que a sua taxa de enchimento não ultrapassa 98%; 

Re-16 No caso de ocorrer um derrame de óleo ou combustíveis, deverá ser realizada de imediato a limpeza da zona, recorrendo a produtos absorventes. Os produtos derramados e os 
utilizados para a recolha dos derrames deverão ser posteriormente tratados como resíduos; 

Re-17 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 
ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

Re-18 Sempre que surjam dúvidas quanto à classificação de perigosidade de determinado produto que eventualmente possa ocorrer, caso seja necessário, deverão ser realizadas análises, 
após a aprovação do Dono de Obra; 

Re-19 Todos os encargos com o transporte dos materiais valorizáveis para o exterior são por conta do Empreiteiro, para quaisquer distâncias de empresas retomadoras; 

Re-20 Todos os encargos e/ou contrapartidas financeiras que o Empreiteiro venha a obter com a valorização exterior dos resíduos serão por sua conta; 

Re-21 Todos os encargos com a gestão dos resíduos são por conta do Empreiteiro; 
 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 
 

Re-22 A área de estaleiro deverá ficar livre de qualquer instalação, equipamento, materiais ou resíduos; 
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GESTÃO DE RESÍDUOS (CONT.) 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Produção de resíduos de obra, resíduos sólidos urbanos e resíduos de demolição 
Regular a deposição e gestão de resíduos, promovendo, sempre que possível a recolha, triagem e 

valorização dos materiais e cumprir o PPGRCD 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

Re-23 Validação pela Fiscalização/Dono de Obra do cumprimento dos requisitos definidos no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 
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SÓCIO-ECONOMIA 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Afetação da qualidade de vida das populações 

Sensibilizar os trabalhadores afetos à obra para o valor ambiental do local. 

Minimizar os riscos e incómodos associados à presença de atividades de obra junto da 
população. 

Otimizar os percursos existentes para a circulação de veículos afetos à obra. 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

ANTES DO INÍCIO DA OBRA/ATIVIDADE 

Se-01 Deverá ser colocada vedação e sinalização adequada nas zonas de obra; 

Se-02 O estaleiro deve ser objeto de integração paisagística no que se refere à vedação, em particular se se situar próximo da área urbana ou próximo de vias. Deve recorrer-se a materiais 
que ofereçam níveis de qualidade estética – quer quanto à sua natureza quer quanto a motivos ou tonalidades – fundamentalmente do lado exterior, compatíveis com o contexto; 

Se-03 A calendarização dos trabalhos deve prever que as obras se realizem fora da época balnear, tendo em conta o peso relativo das atividades balneares na economia local; 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Se-04 Os trabalhos em terra deverão ser articulados com entidades que exercem atividade nas praias (p.ex concessionários de praia e organização de atividades de canoagem);  

Se-05 Deve articular-se a realização das dragagens com entidades que habitualmente desenvolvem atividades de navegação no estuário (p.ex navegação de embarcações de passageiros, 
recreio, canoagem, vela e pesca);  

Se-06 Devem equacionar-se alternativas que salvaguardem a passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência, dando particular atenção ao eventual aumento do fluxo de trânsito 
provocado pela movimentação de veículos afetos às obras;  

Se-07 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 
população local. Deverão criar-se esquemas alternativos de circulação da população, implementado a necessária sinalização, evitando o tráfego de veículos pesados nas horas mais 
críticas e limitando a velocidade de circulação dos veículos afetos às obras;. 

Se-08 Deverá ser assegurada a continuidade dos pavimentos nos acessos localizados na zona de obras; 

Se-09 Deverá ser assegurada uma boa iluminação nas zonas envolventes à obra; 
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SÓCIO-ECONOMIA 

ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS 

Afetação da qualidade de vida das populações 

Sensibilizar os trabalhadores afetos à obra para o valor ambiental do local. 

Minimizar os riscos e incómodos associados à presença de atividades de obra junto da 
população. 

Otimizar os percursos existentes para a circulação de veículos afetos à obra. 

CÓDIGO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / AÇÕES  

 

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE 

Se-10 Os principais locais de obra deverão apresentar painel informativo contendo a descrição do empreendimento, objetivo, natureza e duração das obras; 

Se-11 Deve equacionar-se a acomodação temporária (no portinho do Canal) das embarcações de pesca habitualmente ancoradas no cais da Câmara Municipal. 

APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/ATIVIDADE 

- - 
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Anexo C 
 

Registos Ambientais 
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DADOS GERAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO 

NOME  

 

MORADA 

 

CONTACTOS (Tel, Fax, Email) 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

TIPO DE ATIVIDADE  

DATA DE INÍCIO  

DATA DE CONCLUSÃO   

Nº TOTAL DE TRABALHADORES  

RESPONSÁVEL AMBIENTAL  

DIRETOR DE OBRA  

ATIVIDADES MENSAIS  

MÊS:  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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RUÍDO  

 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM RUÍDO  

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  

 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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QUALIDADE DO AR  

 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM EMISSÕES GASOSAS E PO EIRAS 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  

 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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QUALIDADE DA ÁGUA  

 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM DESCARGAS DE ÁGUAS RE SIDUAIS / OUTRAS 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  

 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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VIBRAÇÕES  
 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM VIBRAÇÕES  

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM PERTURBAÇÕES NA OCUPA ÇÃO E USO DO SOLO 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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FLORA E FAUNA 

 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM PERTURBAÇÕES NA OCUPA ÇÃO E USO DO SOLO 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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RESÍDUOS 1/2 

 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM RESÍDUOS 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

CLASSIFICAÇÃO, QUANTIDADE, ESTADO FÍSICO DO RESÍDUO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE GESTÃO REALIZADA  

REUTILIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO OU ELIMINAÇÃO 
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RESÍDUOS 2/2 
 

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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SÓCIO-ECONOMIA 
 

PRINCIPAIS PROCESSOS QUE GERAM PERTURBAÇÕES SÓCIO -ECONÓMICAS 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IMPLEMENTADAS  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
IMPACTES E/OU OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS  

DESCRIÇÃO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
DATA:             

RESPONSÁVEL AMBIENTAL:  
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PLANO DE TRABALHOS A REALIZAR 
 

Designação do Projecto: Elaboração dos elementos arqueológicos a integrar no RECAPE do Projecto de 

Execução de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço Dunar (Vila Nova de Milfontes). 

 

I - INTERVENÇÃO EM MEIO TERRESTRE 

Datas previstas: 

Início dos trabalhos – 18 de Abril de 2016 

Fim dos trabalhos – 29 de Abril de 2016 

Duração em dias – 10 dias   

 

Constituição da equipa: 

Direcção científica   

Eduardo Porfírio, Arqueólogo, diretor científico, licenciado em História, variante de Arqueologia pela Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra (1999). Mestrando em Arqueologia e Território na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra. Membro dos quadros técnico – científicos permanentes da Palimpsesto, Lda. 

Investigador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património. 

 

Equipa de arqueologia  

João Miguel Jones Nunes, Arqueólogo, director científico, licenciado em História, variante de Arqueologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2004. 

 

1 – Objetivos 

a) caracterização arqueológica através de prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência directa e 

indirecta, em meio terrestre e subaquático, nomeadamente as zonas que poderão vir a ter alterações 

hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado, nomeadamente Foz do Mira 1, Angra do Lastro, zona 

entre a Barca de Passagem e Vila Nova de Milfontes e os sítios de época Moderna e Contemporânea (CA 1490, 

3129, 3626, 3629, 4255, 5453, 7418, 9020, 9037).  

b) realização de memória descritiva e registo arqueológico pormenorizado dos sítios arqueológicos seguintes: 

Tanque das Mouras (CS 23805), dos vestígios associados ao Forte de São Clemente (CS 33826), Angra das 

Mós e Rampa. 

c) dar cumprimento aos Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos 

de Impacte Ambiental, Circular de Setembro de 2004, documento este que preside à todas as 

poções metodológicas e procedimentos que regem a realização deste trabalho arqueológico. 

 

2 – Metodologia da intervenção  

a) pesquisa de gabinete (levantamento dos valores patrimoniais inventariados, bem como de toda a 

bibliografia da especialidade referente à área em estudo); 

b) consulta a entidades públicas e privadas acerca da realidade patrimonial da área abrangida pelo 

projecto; 

c) prospecção sistemática intensiva (método de “field walking” da área a ser directamente afectada pelo 

projecto em avaliação, nomeadamente das áreas referidas no ponto 1 - Objectivos; 

d) registo fotográfico (cor/digital, formato mínimo 300 dpi’s) dos sítios identificados na área do projecto; 
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e) preenchimento de ficha de sítio (localização, descrição, diagnóstico sumário; grau de impacte da obra, 

medidas recomendadas);  

f) cartografia dos sítios arqueológicos identificados e elaboração de uma base de dados com a descrição 

do valor científico e patrimonial dos sítios inventariados; 

g) organização dos registos arqueológicos, com referenciação individual e legendagem dos registos 

fotográficos, vectorização dos registos gráficos;  

h) elaboração do relatório final da intervenção 

 

3 - Estado atual dos conhecimentos e caraterização sumária 

No que respeita à faixa litoral situada tanto a Norte como a Sul da Foz do rio Mira, os vestigios 

arqueológicos mais antigos remontam ao Paleolítico Inferior, integrando-se na cultura Acheulense. Este 

complexo cultural é, apesar de tudo, muito mal conhecido para esta zona, sendo que os materiais com ele 

relacionados surgem frequentemente dispersos ao longo da costa, muito embora existam áreas de maior 

concentração que têm sido associadas a áreas de habitat de carácter provisório.  

Para períodos mais avançados do Paleolítico, nomeadamente para a sua fase Superior, conhecem-se 

na freguesia de Milfontes alguns sítios de ar livre, dos quais se destaca claramente a Pedra do Patacho (CNS 

7067), cuja área de ocupação estimada ronda os 2 Km². Este sítio tem também uma ocupação do período 

Mesolítico. Toda a zona ocupada encontra-se actualmente ocultada por dunas móveis, cuja cota máxima atinge 

os 18m. Os níveis ocupacionais materializam-se num estrato típico de concheiro (Littorina Littorea)  que atinge os 

25cm de potência. A indústria lítica recolhida foi tallhada essencialmente em grauvaque e quartzito, destacando-

se um importante conjunto de macro-utensilagem de tipo “mirense”. Apesar de  na actualidade o sítio se localizar 

junto à linha de costa, em tempos pré-históricos o mar situar-se-ia a cerca de 5Km de distância, sendo todo este 

espaço ocupado por uma extensa planície litoral.  

Para o período Neolítico as estações arqueológicas mais importantes são, sem margem para dúvidas, 

o sítio do Monte das Pedras (CNS 14749) e o da Quinta do Mira (CNS 15060). Ambos, foram identificados no 

âmbito do PNTA: Proto-História do médio e baixo vale do Mira – a arqueologia do rio que teve como investigador 

principal Jorge Vilhena. No primeiro destes sítios foi recolhido um conjunto de materiais constituído por um 

machado de anfibolite de secção oval, uma raspadeira em quartzito e uma macro-lasca, no segundo, identificou-

se no terreno argiloso, uma dispersão de pedras de xisto, gneiss e de seixos aos quais estavam associados 

escassos elementos de pedra lascada. 

Relativamente ao período Calcolítico cumpre destacar o sítio Palheirão Furado 2 (CNS 11053) e o 

povoado da Eira da Pedra/Bica da Areia (CNS 6753). O primeiro destes sítios trata-se de um grande povoado 

que controla visualmente toda a Foz do Mira, que na actualidade encontra-se bastante afectado pela erosão 

eólica e pelo trânsito de veículos. Os vestigios da coupação humana são constituídos principalmente por 

cerâmica de fabrico manual  e por malacofauna (Monodonta e Patella), encontram-se num estrato de matriz 

areno-argilosa, sob a duna consolidada. A Eira da Pedra/Bica da Areia é um extenso povoado de ar livre, situado 

a cerca de 50 m do mar. O espólio recolhido é numeroso, sendo composto por fragmentos de bordo 

almendrado, por lascas e núcleos em grauvaque, quartzo leitoso, quartzito, sílex e outras rochas siliciosas. 

Quanto à Idade do Bronze local, é de referir um conjunto de informações orais que apontam a 

existência de uma necrópole de cistas no local designado por Vila Nova de Milfontes 1 (CNS 10957). Segundo a 

base de dados Endovelico a identificação das cistas terá ficado a dever-se a Abel da Silva Ribeiro, muito embora 

com o passar do tempo se tenham perdido as referências ao local exacto. Segundo informações orais de 

António  Quaresma  e de Jorge Vilhena o espólio das cistas terá sido atirado ao rio durante umas obras no local 
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(Nemus, 2015a: 231). De referir ainda que a realização de valas para a colocação de cabos eléctricos identificou 

o, que pela descrição, poderá corresponder a uma sepultura de tipo cista. 

Uma outra informação, de validação ainda mais dificil, é fornecida por João de Almeida que aponta a 

existência de um povoado fortificado para o local onde actualmente se situa a igreja de São Sebastião (Nemus, 

2015a: 231). Também de datação incerta, mas pertencdo prova 

Os vestigios arqueológicos do período sidérico abundam no termo de Odemira e, de certo modo, 

também na freguesia de Vila Nova de Milfontes. Apesar de tudo, o sítio mais importante, a necrópole do Galeado 

1 (CNS 4927),  é já da II Idade do Ferro. Como é típico desta fase, trata-se de uma necrópole de incineração, 

onde foram identificadas três urnas dispostas em outras tantas fossas escavadas no solo (Beirão e Gomes, 

1986. De datação incerta, mas pertencendo provavelmente a este período, podemos referir o achado de uma 

piroga identificada numa camada de lodo, no Esteiro da Galé, durante o Inverno de 1876 (Veiga, 1891: 142). 

Do longo período durante o qual Roma dominou a Península Ibérica, existem vestigios numerosos na 

freguesia de Milfontes e na própria povoação. Assim, pode-se referir o sítio designado como Vila Nova de 

Milfontes 2 (CNS 3855) onde foram identificados numerosos materiais de construção (tegulae, pedra 

aparelhada), cerâmica comum e fragmentos de escória. Outros materiais atribuíveis a este período (um conjunto 

de pregos e um recipiente metálico) foram documentados aquando da instalação de um poste de iluminação no 

parque desportivo do Instituto de Nossa Senhora de Fátima (CNS 33 805). Estas evidências deverão 

contextualizar-se numa ocupação mais ampla e que aponta para a localização de um possível vicus, cujas 

estruturas ocupariam toda a área situada desde a ponte sobre o rio Mira até à zona do cais. Neste contexto, 

terão desempenhado papel de relevo na fixação e incremento do povoamento, as estruturas portuárias aqui 

existentes (CNS 10 958), e que se localizariam no local onde seriam implantadas as fundações do encontro 

Norte da ponte sobre o rio Mira. Neste local e numa área de cerca de 200m de ao longo da margem do rio, foram 

identificados numerosos materiais arqueológicos: cerâmica comum e de construção, pedra aparelhada e blocos 

de argamassa. Foi ainda identificado um tanque rectangular (130 x 70cm) escavado na rocha base (xisto). 

Também deste período contamos com mais uma referência de Abel Silva Ribeiro (século XIX) à 

existência de cetárias e de outros vestigios do período romano na praia da Franquia (CNS 23 805). Foi 

avanaçada a hipótese de se tratar de um erro de localização, confundindo estas estruturas com outras de índole 

semelhante existentes no sítio Tanque das Mouras (CNS 23 805), junto à foz do Rio ou então com outras 

localizadas na margem Sul, pouco acima das Praia das Furnas (NEMUS, 2015a: 231). 

Aos locais arqueológicos identificados em terra, teremos de acrescentar alguns achados recolhidos em 

meio aquático, nomeadamente um cepo de âncora e uma ânfora junto à ponte sobre o rio Mira e um outro cepo 

de âncora em chumbo proveniente de águas oceânicas (CNS 23 846). 

As estruturas portuárias de Milfontes continuam a desempenhar um papel importante em períodos 

históricos posteriores, nomeadamente durante a Idade Média e a Idade Moderna, para este facto certamente 

terá contribuído as boas condições de atracagem. Assim e na área de estudo contamos para estas datas com 

duas estruturas: o Forte de São Clemente (CNS 33826) e um poço que remontam ambos ao século XVII, muito 

embora a construção do reduto fortificado remonte já aos finais do século anterior.  A edificação do Forte de Sã 

Clemente deverá ter acacarretado importantes transformações na geomoforlogia da zona, não devendo ser 

esquecidas as implicações hidrodinâmicas. Por outro lado e, para além do afeiçoamento dos afloramentos 

situados junto ao reduto defensivo, poderão ter sido utilizadas como pedreiras zonas de rocha que na 

actualidade estão submersas. Neste sentido, é de referir a existência, imediatamente a oeste do forte, de uma 

zona onde a pedra foi afeiçoada, não sendo possível averiguar se o foi para a obtenção de blocos para a 

construção, se para a criação de uma rampa dedicada às avtividades portuárias, ou até para as duas 

funcionalidades em simultâneo.  Certo parece ser a localização, durante a Idade Moderna, do principal 
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ancoradouro nesta zona, conforme o parece confirmar o topónimo “Praia da Franquia”.  Só mais tarde , e em 

consequência do assoreamento desta zona, as infra-estruturas portuárias são deslocadas para este do Forte de 

São Clemente. Por outro lado, o topónimo “Angra do Lastro” parece indiciar a existência de uma área específica 

para o desembarque do lastro das embarcações (NEMUS, 2015a: 232). 

 

4 - Plano de divulgação pública de resultados 

No caso dos trabalhos arqueológicos permitirem a deteção de vestígios relevantes, a Palimpsesto Lda. 

diligenciará junto da entidade contratante no sentido de se proceder à organização de um encontro/ conferência 

de divulgação dos resultados destinada ao público em geral. De igual modo, caso a natureza dos vestígios 

arqueológicos o justifique e após a anuência da entidade contratante, também se prevê a redação de artigos de 

divulgação no sítio da empresa Palimpsesto, para além dos órgãos de comunicação locais, dando notícia dos 

principais resultados obtidos e da evolução dos trabalhos arqueológicos em curso. 

 

5 – Cronograma da equipa de arqueologia 

A equipa de arqueologia apresentada neste Plano de Trabalhos apresenta uma componente curricular que 

assegura a execução de todas as actividades que constituem esta prestação de serviços, tendo 

consequentemente capacidade para a realização dos mesmos. Mais se informa que todos os directores, tanto 

da vertente subaquática como da terrestre, estarão integral e presencialmente afectos aos trabalhos a tempo 

inteiro. 

 

 

II - INTERVENÇÃO EM MEIO AQUÁTICO 

Datas previstas: 

Início dos trabalhos – 16 de Abril de 2016 

Fim dos trabalhos – 29 de Abril de 2016 

Duração em dias – 10 dias   

 

Constituição da equipa: 

Direcção científica 

Joana Baço, Arqueóloga, co-responsável, licenciada (2011) e mestre (2015) em Arqueologia pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Responsável de Investigação Científica da 

ARCHAEOFACTORY (TMF, Lda), com 8 anos de experiência em trabalhos de campo em contextos terrestres e 

subaquáticos. Participante em vários projectos de Investigação com equipas nacionais e internacionais.  

 

Equipa de arqueologia  

Jorge Freire: Mestre em Arqueologia, Doutorando em História, variante em Arqueologia. Investigador 

responsável de diversos projectos de Arqueologia Náutica. Período Cronológico: Romano a 

Contemporâneo. 

 

Cristiana Simões, Licenciada em Arqueologia e História, pela Universidade de Coimbra. Pós-graduada em 

Arqueologia Náutica e Subaquática, pelo Instituto Politécnico de Tomar em parceria com a Universidade do 

Algarve. Experiência em escavações de diferentes períodos cronológicos, desde a escavação de necrópole 

medieval a projectos de investigação subaquáticos. 
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Carolina Santos, Licenciada em Arqueologia, pela Universidade Nova de Lisboa. Mestranda em História 

Marítima, pela Universidade de Lisboa, em colaboração com a Escola Naval. Possui experiência de campo e de 

cultura material, desde os períodos Romano ao Moderno. 

 

Tiago Dores, Licenciado em Geografia e Planeamento Regional, pela Universidade Nova de Lisboa. Mestre em 

Geomática, pela Universidade do Algarve, com especialização em análise de Sistemas Ambientais. Experiente 

mergulhador técnico, com participação em diversos projectos de investigação científica. 

 

1 – Objetivos 

a) caracterização arqueológica através de prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência directa e 

indirecta, em meio terrestre e subaquático, nomeadamente as zonas que poderão vir a ter alterações 

hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado, nomeadamente Foz do Mira 1, Angra do Lastro, zona 

entre a Barca de Passagem e Vila Nova de Milfontes e os sítios de época Moderna e Contemporânea (CA 1490, 

3129, 3626, 3629, 4255, 5453, 7418, 9020, 9037).  

b) realização de memória descritiva e registo arqueológico pormenorizado dos sítios arqueológicos seguintes: 

Tanque das Mouras (CS 23805), dos vestígios associados ao Forte de São Clemente (CS 33826), Angra das 

Mós e Rampa. 

c) dar cumprimento aos Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos 

de Impacte Ambiental, Circular de Setembro de 2004, documento este que preside à todas as 

poções metodológicas e procedimentos que regem a realização deste trabalho arqueológico. 

 

2 – Metodologia da intervenção  

a) pesquisa de gabinete (levantamento dos valores patrimoniais inventariados, bem como de toda a 

bibliografia da especialidade referente à área em estudo); 

b) Registo gráfico e fotográfico, de pormenor dos sítios Tanque das Mouras , dos  Afeiçoamentos relativos ao 

interface marítimo defronte ao Forte de S. Clemente e da Rampa e Angra do Lastro. 

c) Caracterização e Inventariação de todas as ocorrências arqueológicas. 

d) Preenchimento de ficha de sítio (localização, descrição, diagnóstico sumário; grau de impacte da obra, 

medidas recomendadas). 

e) cartografia dos sítios arqueológicos identificados e elaboração de uma base de dados com a descrição 

do valor científico e patrimonial dos sítios inventariados; 

f) organização dos registos arqueológicos, com referenciação individual e legendagem dos registos 

fotográficos, vectorização dos registos gráficos;  

 

3 – Métodos eletromagnéticos 

Nestes sítios arqueológicos para os quais se prevê a realização de prospecção e de caracterização 

arqueológica não está prevista a utilização de meios eletromagnéticos. Tratam-se de locais identificados 

previamente em trabalhos realizados em Outubro de 2014, não existindo consequentemente necessidade de 

utilizar esta metodologia. 

 
4 - Estado atual dos conhecimentos e caraterização sumária 

No que respeita à faixa litoral situada tanto a Norte como a Sul da Foz do rio Mira, os vestigios 

arqueológicos mais antigos remontam ao Paleolítico Inferior, integrando-se na cultura Acheulense. Este 

complexo cultural é, apesar de tudo, muito mal conhecido para esta zona, sendo que os materiais com ele 
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relacionados surgem frequentemente dispersos ao longo da costa, muito embora existam áreas de maior 

concentração que têm sido associadas a áreas de habitat de carácter provisório.  

Para períodos mais avançados do Paleolítico, nomeadamente para a sua fase Superior, conhecem-se 

na freguesia de Milfontes alguns sítios de ar livre, dos quais se destaca claramente a Pedra do Patacho (CNS 

7067), cuja área de ocupação estimada ronda os 2 Km². Este sítio tem também uma ocupação do período 

Mesolítico. Toda a zona ocupada encontra-se actualmente ocultada por dunas móveis, cuja cota máxima atinge 

os 18m. Os níveis ocupacionais materializam-se num estrato típico de concheiro (Littorina Littorea)  que atinge os 

25cm de potência. A indústria lítica recolhida foi tallhada essencialmente em grauvaque e quartzito, destacando-

se um importante conjunto de macro-utensilagem de tipo “mirense”. Apesar de  na actualidade o sítio se localizar 

junto à linha de costa, em tempos pré-históricos o mar situar-se-ia a cerca de 5Km de distância, sendo todo este 

espaço ocupado por uma extensa planície litoral.  

Para o período Neolítico as estações arqueológicas mais importantes são, sem margem para dúvidas, 

o sítio do Monte das Pedras (CNS 14749) e o da Quinta do Mira (CNS 15060). Ambos, foram identificados no 

âmbito do PNTA: Proto-História do médio e baixo vale do Mira – a arqueologia do rio que teve como investigador 

principal Jorge Vilhena. No primeiro destes sítios foi recolhido um conjunto de materiais constituído por um 

machado de anfibolite de secção oval, uma raspadeira em quartzito e uma macro-lasca, no segundo, identificou-

se no terreno argiloso, uma dispersão de pedras de xisto, gneiss e de seixos aos quais estavam associados 

escassos elementos de pedra lascada. 

Relativamente ao período Calcolítico cumpre destacar o sítio Palheirão Furado 2 (CNS 11053) e o 

povoado da Eira da Pedra/Bica da Areia (CNS 6753). O primeiro destes sítios trata-se de um grande povoado 

que controla visualmente toda a Foz do Mira, que na actualidade encontra-se bastante afectado pela erosão 

eólica e pelo trânsito de veículos. Os vestigios da coupação humana são constituídos principalmente por 

cerâmica de fabrico manual  e por malacofauna (Monodonta e Patella), encontram-se num estrato de matriz 

areno-argilosa, sob a duna consolidada. A Eira da Pedra/Bica da Areia é um extenso povoado de ar livre, situado 

a cerca de 50 m do mar. O espólio recolhido é numeroso, sendo composto por fragmentos de bordo 

almendrado, por lascas e núcleos em grauvaque, quartzo leitoso, quartzito, sílex e outras rochas siliciosas. 

Quanto à Idade do Bronze local, é de referir um conjunto de informações orais que apontam a 

existência de uma necrópole de cistas no local designado por Vila Nova de Milfontes 1 (CNS 10957). Segundo a 

base de dados Endovelico a identificação das cistas terá ficado a dever-se a Abel da Silva Ribeiro, muito embora 

com o passar do tempo se tenham perdido as referências ao local exacto. Segundo informações orais de 

António  Quaresma  e de Jorge Vilhena o espólio das cistas terá sido atirado ao rio durante umas obras no local 

(Nemus, 2015a: 231). De referir ainda que a realização de valas para a colocação de cabos eléctricos identificou 

o, que pela descrição, poderá corresponder a uma sepultura de tipo cista. 

Uma outra informação, de validação ainda mais dificil, é fornecida por João de Almeida que aponta a 

existência de um povoado fortificado para o local onde actualmente se situa a igreja de São Sebastião (Nemus, 

2015a: 231). Também de datação incerta, mas pertencdo prova 

Os vestigios arqueológicos do período sidérico abundam no termo de Odemira e, de certo modo, 

também na freguesia de Vila Nova de Milfontes. Apesar de tudo, o sítio mais importante, a necrópole do Galeado 

1 (CNS 4927),  é já da II Idade do Ferro. Como é típico desta fase, trata-se de uma necrópole de incineração, 

onde foram identificadas três urnas dispostas em outras tantas fossas escavadas no solo (Beirão e Gomes, 

1986. De datação incerta, mas pertencendo provavelmente a este período, podemos referir o achado de uma 

piroga identificada numa camada de lodo, no Esteiro da Galé, durante o Inverno de 1876 (Veiga, 1891: 142). 

Do longo período durante o qual Roma dominou a Península Ibérica, existem vestigios numerosos na 

freguesia de Milfontes e na própria povoação. Assim, pode-se referir o sítio designado como Vila Nova de 
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Milfontes 2 (CNS 3855) onde foram identificados numerosos materiais de construção (tegulae, pedra 

aparelhada), cerâmica comum e fragmentos de escória. Outros materiais atribuíveis a este período (um conjunto 

de pregos e um recipiente metálico) foram documentados aquando da instalação de um poste de iluminação no 

parque desportivo do Instituto de Nossa Senhora de Fátima (CNS 33 805). Estas evidências deverão 

contextualizar-se numa ocupação mais ampla e que aponta para a localização de um possível vicus, cujas 

estruturas ocupariam toda a área situada desde a ponte sobre o rio Mira até à zona do cais. Neste contexto, 

terão desempenhado papel de relevo na fixação e incremento do povoamento, as estruturas portuárias aqui 

existentes (CNS 10 958), e que se localizariam no local onde seriam implantadas as fundações do encontro 

Norte da ponte sobre o rio Mira. Neste local e numa área de cerca de 200m de ao longo da margem do rio, foram 

identificados numerosos materiais arqueológicos: cerâmica comum e de construção, pedra aparelhada e blocos 

de argamassa. Foi ainda identificado um tanque rectangular (130 x 70cm) escavado na rocha base (xisto). 

Também deste período contamos com mais uma referência de Abel Silva Ribeiro (século XIX) à 

existência de cetárias e de outros vestigios do período romano na praia da Franquia (CNS 23 805). Foi 

avanaçada a hipótese de se tratar de um erro de localização, confundindo estas estruturas com outras de índole 

semelhante existentes no sítio Tanque das Mouras (CNS 23 805), junto à foz do Rio ou então com outras 

localizadas na margem Sul, pouco acima das Praia das Furnas (NEMUS, 2015a: 231). 

Aos locais arqueológicos identificados em terra, teremos de acrescentar alguns achados recolhidos em 

meio aquático, nomeadamente um cepo de âncora e uma ânfora junto à ponte sobre o rio Mira e um outro cepo 

de âncora em chumbo proveniente de águas oceânicas (CNS 23 846). 

As estruturas portuárias de Milfontes continuam a desempenhar um papel importante em períodos 

históricos posteriores, nomeadamente durante a Idade Média e a Idade Moderna, para este facto certamente 

terá contribuído as boas condições de atracagem. Assim e na área de estudo contamos para estas datas com 

duas estruturas: o Forte de São Clemente (CNS 33826) e um poço que remontam ambos ao século XVII, muito 

embora a construção do reduto fortificado remonte já aos finais do século anterior.  A edificação do Forte de Sã 

Clemente deverá ter acacarretado importantes transformações na geomoforlogia da zona, não devendo ser 

esquecidas as implicações hidrodinâmicas. Por outro lado e, para além do afeiçoamento dos afloramentos 

situados junto ao reduto defensivo, poderão ter sido utilizadas como pedreiras zonas de rocha que na 

actualidade estão submersas. Neste sentido, é de referir a existência, imediatamente a oeste do forte, de uma 

zona onde a pedra foi afeiçoada, não sendo possível averiguar se o foi para a obtenção de blocos para a 

construção, se para a criação de uma rampa dedicada às avtividades portuárias, ou até para as duas 

funcionalidades em simultâneo.  Certo parece ser a localização, durante a Idade Moderna, do principal 

ancoradouro nesta zona, conforme o parece confirmar o topónimo “Praia da Franquia”.  Só mais tarde , e em 

consequência do assoreamento desta zona, as infra-estruturas portuárias são deslocadas para este do Forte de 

São Clemente. Por outro lado, o topónimo “Angra do Lastro” parece indiciar a existência de uma área específica 

para o desembarque do lastro das embarcações (NEMUS, 2015a: 232). 

 

5 - Plano de divulgação pública de resultados 

No caso dos trabalhos arqueológicos permitirem a deteção de vestígios relevantes, a Palimpsesto Lda. 

diligenciará junto da entidade contratante no sentido de se proceder à organização de um encontro/ conferência 

de divulgação dos resultados destinada ao público em geral. De igual modo, caso a natureza dos vestígios 

arqueológicos o justifique e após a anuência da entidade contratante, também se prevê a redação de artigos de 

divulgação no sítio da empresa Palimpsesto, para além dos órgãos de comunicação locais, dando notícia dos 

principais resultados obtidos e da evolução dos trabalhos arqueológicos em curso. 
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6 – Cronograma da equipa de arqueologia 

A equipa de arqueologia apresentada neste Plano de Trabalhos apresenta uma componente curricular que 

assegura a execução de todas as actividades que constituem esta prestação de serviços, tendo 

consequentemente capacidade para a realização dos mesmos. Mais se informa que todos os directores, tanto 

da vertente subaquática como da terrestre, estarão integral e presencialmente afectos aos trabalhos a tempo 

inteiro. 
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PLANO DE TRABALHOS A REALIZAR 
 

Designação do Projecto: Elaboração dos elementos arqueológicos a integrar no RECAPE do Projecto de 

Execução de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço Dunar (Vila Nova de Milfontes). 

 

Datas previstas: 

Início dos trabalhos – 18 de Abril de 2016 

Fim dos trabalhos – 29 de Abril de 2016 

Duração em dias – 10 dias   

 

Constituição da equipa: 

Direcção científica:  

Eduardo Porfírio, Arqueólogo, diretor científico, licenciado em História, variante de Arqueologia pela Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra (1999). Mestrando em Arqueologia e Território na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra. Membro dos quadros técnico – científicos permanentes da Palimpsesto, Lda. 

Investigador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património
1
. 

 

Joana Baço, Arqueóloga, co-responsável, licenciada (2011) e mestre (2015) em Arqueologia pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Responsável de Investigação Científica da 

ARCHAEOFACTORY (TMF, Lda), com 8 anos de experiência em trabalhos de campo em contextos terrestres e 

subaquáticos. Participante em vários projectos de Investigação com equipas nacionais e internacionais.  

 

Tiago Miguel Fraga, co-responsável. Mestre em Antropologia, pela Universidade Texas A&M, Nautical 

Archaeology Program. Experiência em Arqueologia Preventiva, desde 1999. Autor, Professor e antigo Delegado 

Português da UNESCO. A liderar missões arqueológicas de investigação e salvaguarda desde 2006. Foram-lhe, 

já, atribuídos inúmeros prémios e bolsas de investigação - National Geographic, Wyatt Foundation, FCT, Texas 

A&M, Calouste Gulbenkian, Fundação Luso-Americana. 

 

Equipa de arqueologia (subaquática) 

Jorge Freire, Mestre em Arqueologia, Doutorando em História, variante em Arqueologia. Investigador 

responsável de diversos projectos de Arqueologia Náutica. Período Cronológico: Romano a 

Contemporâneo. 

 

Cristiana Simões, Licenciada em Arqueologia e História, pela Universidade de Coimbra. Pós-graduada em 

Arqueologia Náutica e Subaquática, pelo Instituto Politécnico de Tomar em parceria com a Universidade do 

Algarve. Experiência em escavações de diferentes períodos cronológicos, desde a escavação de necrópole 

medieval a projectos de investigação subaquáticos. 

 

Carolina Santos, Licenciada em Arqueologia, pela Universidade Nova de Lisboa. Mestranda em História 

Marítima, pela Universidade de Lisboa, em colaboração com a Escola Naval. Possui experiência de campo e de 

cultura material, desde os períodos Romano ao Moderno. 

 

                                                      
1
 Desempenhará funções de coordenação geral dos trabalhos, nomeadamente ao nível da relação com as entidades da tutela 

e com o Dono de Obra, não interferindo com a direcção específica dos trabalhos de arqueologia subaquática in loco. 
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Tiago Dores, Licenciado em Geografia e Planeamento Regional, pela Universidade Nova de Lisboa. Mestre em 

Geomática, pela Universidade do Algarve, com especialização em análise de Sistemas Ambientais. Experiente 

mergulhador técnico, com participação em diversos projectos de investigação científica. 

 

1 – Objetivos 

a) realização de três sondagens arqueológicas de 0,50 por 0,50 metros com recurso a sugadora no sítio Angra 

das Mós com o objectivo de proceder à caracterização da eventual estratigrafia que aí possa estar conservada. 

A localização das sondagens será definida após realização de nova avaliação da área do sítio. 

 

2 – Metodologia da intervenção (subaquática)   

a) Caracterização do sítio “Angra das Mós”, através de abertura de micro-sondagem (0,50m por 0,50m). 

b) Registo gráfico por filmagem das unidades estratigráficas em exposição do antigo ancoradouro.  

c) Registo gráfico e fotográfico das evidências localizadas e sua posterior caracterização e inventariação. 

d) Preenchimento de ficha de sítio (localização, descrição, diagnóstico sumário; grau de impacte da obra, 

medidas recomendadas). 

e) Cartografia dos sítios arqueológicos identificados e elaboração de uma base de dados com a descrição 

do valor científico e patrimonial dos sítios inventariados; 

f) Organização dos registos arqueológicos, com referenciação individual e legendagem dos registos 

fotográficos, vectorização dos registos gráficos;  

 

3 – Métodos eletromagnéticos 

Para o sítio de Angra das Mós não se prevê a utilização de métodos eletromagnéticos durante esta 

fase de trabalhos que consistem basicamente na realização de sondagens arqueológicas de caracterização 

patrimonial do sítio. O facto de o sítio se localizar numa área portuária activa contribui também para esta opção, 

o que poderá ocasionar a perturbação das leituras. 

 
4 - Estado atual dos conhecimentos e caraterização sumária 

No que respeita à faixa litoral situada tanto a Norte como a Sul da Foz do rio Mira, os vestigios 

arqueológicos mais antigos remontam ao Paleolítico Inferior, integrando-se na cultura Acheulense. Este 

complexo cultural é, apesar de tudo, muito mal conhecido para esta zona, sendo que os materiais com ele 

relacionados surgem frequentemente dispersos ao longo da costa, muito embora existam áreas de maior 

concentração que têm sido associadas a áreas de habitat de carácter provisório.  

Para períodos mais avançados do Paleolítico, nomeadamente para a sua fase Superior, conhecem-se 

na freguesia de Milfontes alguns sítios de ar livre, dos quais se destaca claramente a Pedra do Patacho (CNS 

7067), cuja área de ocupação estimada ronda os 2 Km². Este sítio tem também uma ocupação do período 

Mesolítico. Toda a zona ocupada encontra-se actualmente ocultada por dunas móveis, cuja cota máxima atinge 

os 18m. Os níveis ocupacionais materializam-se num estrato típico de concheiro (Littorina Littorea)  que atinge os 

25cm de potência. A indústria lítica recolhida foi tallhada essencialmente em grauvaque e quartzito, destacando-

se um importante conjunto de macro-utensilagem de tipo “mirense”. Apesar de  na actualidade o sítio se localizar 

junto à linha de costa, em tempos pré-históricos o mar situar-se-ia a cerca de 5Km de distância, sendo todo este 

espaço ocupado por uma extensa planície litoral.  

Para o período Neolítico as estações arqueológicas mais importantes são, sem margem para dúvidas, 

o sítio do Monte das Pedras (CNS 14749) e o da Quinta do Mira (CNS 15060). Ambos, foram identificados no 

âmbito do PNTA: Proto-História do médio e baixo vale do Mira – a arqueologia do rio que teve como investigador 
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principal Jorge Vilhena. No primeiro destes sítios foi recolhido um conjunto de materiais constituído por um 

machado de anfibolite de secção oval, uma raspadeira em quartzito e uma macro-lasca, no segundo, identificou-

se no terreno argiloso, uma dispersão de pedras de xisto, gneiss e de seixos aos quais estavam associados 

escassos elementos de pedra lascada. 

Relativamente ao período Calcolítico cumpre destacar o sítio Palheirão Furado 2 (CNS 11053) e o 

povoado da Eira da Pedra/Bica da Areia (CNS 6753). O primeiro destes sítios trata-se de um grande povoado 

que controla visualmente toda a Foz do Mira, que na actualidade encontra-se bastante afectado pela erosão 

eólica e pelo trânsito de veículos. Os vestigios da coupação humana são constituídos principalmente por 

cerâmica de fabrico manual  e por malacofauna (Monodonta e Patella), encontram-se num estrato de matriz 

areno-argilosa, sob a duna consolidada. A Eira da Pedra/Bica da Areia é um extenso povoado de ar livre, situado 

a cerca de 50 m do mar. O espólio recolhido é numeroso, sendo composto por fragmentos de bordo 

almendrado, por lascas e núcleos em grauvaque, quartzo leitoso, quartzito, sílex e outras rochas siliciosas. 

Quanto à Idade do Bronze local, é de referir um conjunto de informações orais que apontam a 

existência de uma necrópole de cistas no local designado por Vila Nova de Milfontes 1 (CNS 10957). Segundo a 

base de dados Endovelico a identificação das cistas terá ficado a dever-se a Abel da Silva Ribeiro, muito embora 

com o passar do tempo se tenham perdido as referências ao local exacto. Segundo informações orais de 

António  Quaresma  e de Jorge Vilhena o espólio das cistas terá sido atirado ao rio durante umas obras no local 

(Nemus, 2015a: 231). De referir ainda que a realização de valas para a colocação de cabos eléctricos identificou 

o, que pela descrição, poderá corresponder a uma sepultura de tipo cista. 

Uma outra informação, de validação ainda mais dificil, é fornecida por João de Almeida que aponta a 

existência de um povoado fortificado para o local onde actualmente se situa a igreja de São Sebastião (Nemus, 

2015a: 231). Também de datação incerta, mas pertencdo prova 

Os vestigios arqueológicos do período sidérico abundam no termo de Odemira e, de certo modo, 

também na freguesia de Vila Nova de Milfontes. Apesar de tudo, o sítio mais importante, a necrópole do Galeado 

1 (CNS 4927),  é já da II Idade do Ferro. Como é típico desta fase, trata-se de uma necrópole de incineração, 

onde foram identificadas três urnas dispostas em outras tantas fossas escavadas no solo (Beirão e Gomes, 

1986. De datação incerta, mas pertencendo provavelmente a este período, podemos referir o achado de uma 

piroga identificada numa camada de lodo, no Esteiro da Galé, durante o Inverno de 1876 (Veiga, 1891: 142). 

Do longo período durante o qual Roma dominou a Península Ibérica, existem vestigios numerosos na 

freguesia de Milfontes e na própria povoação. Assim, pode-se referir o sítio designado como Vila Nova de 

Milfontes 2 (CNS 3855) onde foram identificados numerosos materiais de construção (tegulae, pedra 

aparelhada), cerâmica comum e fragmentos de escória. Outros materiais atribuíveis a este período (um conjunto 

de pregos e um recipiente metálico) foram documentados aquando da instalação de um poste de iluminação no 

parque desportivo do Instituto de Nossa Senhora de Fátima (CNS 33 805). Estas evidências deverão 

contextualizar-se numa ocupação mais ampla e que aponta para a localização de um possível vicus, cujas 

estruturas ocupariam toda a área situada desde a ponte sobre o rio Mira até à zona do cais. Neste contexto, 

terão desempenhado papel de relevo na fixação e incremento do povoamento, as estruturas portuárias aqui 

existentes (CNS 10 958), e que se localizariam no local onde seriam implantadas as fundações do encontro 

Norte da ponte sobre o rio Mira. Neste local e numa área de cerca de 200m de ao longo da margem do rio, foram 

identificados numerosos materiais arqueológicos: cerâmica comum e de construção, pedra aparelhada e blocos 

de argamassa. Foi ainda identificado um tanque rectangular (130 x 70cm) escavado na rocha base (xisto). 

Também deste período contamos com mais uma referência de Abel Silva Ribeiro (século XIX) à 

existência de cetárias e de outros vestigios do período romano na praia da Franquia (CNS 23 805). Foi 

avanaçada a hipótese de se tratar de um erro de localização, confundindo estas estruturas com outras de índole 
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semelhante existentes no sítio Tanque das Mouras (CNS 23 805), junto à foz do Rio ou então com outras 

localizadas na margem Sul, pouco acima das Praia das Furnas (NEMUS, 2015a: 231). 

Aos locais arqueológicos identificados em terra, teremos de acrescentar alguns achados recolhidos em 

meio aquático, nomeadamente um cepo de âncora e uma ânfora junto à ponte sobre o rio Mira e um outro cepo 

de âncora em chumbo proveniente de águas oceânicas (CNS 23 846). 

As estruturas portuárias de Milfontes continuam a desempenhar um papel importante em períodos 

históricos posteriores, nomeadamente durante a Idade Média e a Idade Moderna, para este facto certamente 

terá contribuído as boas condições de atracagem. Assim e na área de estudo contamos para estas datas com 

duas estruturas: o Forte de São Clemente (CNS 33826) e um poço que remontam ambos ao século XVII, muito 

embora a construção do reduto fortificado remonte já aos finais do século anterior.  A edificação do Forte de Sã 

Clemente deverá ter acacarretado importantes transformações na geomoforlogia da zona, não devendo ser 

esquecidas as implicações hidrodinâmicas. Por outro lado e, para além do afeiçoamento dos afloramentos 

situados junto ao reduto defensivo, poderão ter sido utilizadas como pedreiras zonas de rocha que na 

actualidade estão submersas. Neste sentido, é de referir a existência, imediatamente a oeste do forte, de uma 

zona onde a pedra foi afeiçoada, não sendo possível averiguar se o foi para a obtenção de blocos para a 

construção, se para a criação de uma rampa dedicada às avtividades portuárias, ou até para as duas 

funcionalidades em simultâneo.  Certo parece ser a localização, durante a Idade Moderna, do principal 

ancoradouro nesta zona, conforme o parece confirmar o topónimo “Praia da Franquia”.  Só mais tarde , e em 

consequência do assoreamento desta zona, as infra-estruturas portuárias são deslocadas para este do Forte de 

São Clemente. Por outro lado, o topónimo “Angra do Lastro” parece indiciar a existência de uma área específica 

para o desembarque do lastro das embarcações (NEMUS, 2015a: 232). 

O sítio Angra das Mós (RM13.2014) é conhecido essencialmente através de fonte orais, 

nomeadamente do arqueólogo Jorge Vilhea e do historiador local António Quaresma. Trata-se de um local, em 

meio submerso, onde se tem identificado lastro, cerâmicas e madeiras o que o correlaciona com a área portuária 

de Vila Nova de Milfontes. Cronologiamente este sítio enquadra-se na Época Moderna/Contemporânea 

(NEMUS, 2015a: 228). Os trabalhos entretanto realizados neste local não avançaram com nenhum dado 

material relevante (NEMUS, 2015d: 73). 

 

5 - Plano de divulgação pública de resultados 

No caso dos trabalhos arqueológicos permitirem a deteção de vestígios relevantes, a Palimpsesto Lda. 

diligenciará junto da entidade contratante no sentido de se proceder à organização de um encontro/ conferência 

de divulgação dos resultados destinada ao público em geral. De igual modo, caso a natureza dos vestígios 

arqueológicos o justifique e após a anuência da entidade contratante, também se prevê a redação de artigos de 

divulgação no sítio da empresa Palimpsesto, para além dos órgãos de comunicação locais, dando notícia dos 

principais resultados obtidos e da evolução dos trabalhos arqueológicos em curso. 

 

6 – Cronograma da equipa de arqueologia 

A equipa de arqueologia apresentada neste Plano de Trabalhos apresenta uma componente curricular que 

assegura a execução de todas as actividades que constituem esta prestação de serviços, tendo 

consequentemente capacidade para a realização dos mesmos. Mais se informa que todos os directores, tanto 

da vertente subaquática como da terrestre, estarão integral e presencialmente afectos aos trabalhos a tempo 

inteiro. 

 

 



 
 

Polis Litoral Sudoeste – Elaboração dos elementos arqueológicos a integrar no RECAPE do Projecto de Execução 

de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço Dunar - Plano de Trabalhos   

                                                                                                                               Pág. 5 de 7 

 

7 - Bibliografia respeitante aos trabalhos: 

[S.A.] (1971). “Uma oficina de preparação de machados mirenses no langedocense em Vila Nova de 

Milfontes. Notícia de Diário de Noticias de 18-06-1971” In O Arqueólogo Português. Museu Nacional de 

Arqueologia. Lisboa. Serie III, Vol.5: 265. 

ARAUJO, A. C. (2003). “O Mesolítico inicial da Estremadura” In Muita gente, poucas antas?. Origens, 

espaços e contextos do Megalitismo. Atas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Instituto 

Português de Arqueologia. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia: 25, 101-114. 

BASTOS, M. R.; DIAS, J. A.; BATISTA, M.; BATISTA, C. (2012). Ocupação do Litoral do Alentejo, 

Portugal: passado e presente. Revista de Gestão Costeira Integrada. Versão On-line ISSN 1646-8872. 

BEIRAO, C. M.; GOMES, M. V. (1980). A I Idade do Ferro no Sul de Portugal: epigrafia e cultura. Museu 

Nacional de Arqueologia e Etnologia. Lisboa. 

BEIRAO, C. M.; GOMES, M. V. (1986). “A necrópole da Idade do ferro do Galeado (Vila de Milfontes)” in 

O Arqueólogo Português. Lisboa. 4.a serie, vol.1: 207-266. 

BICHO, N. F. (2000). “O processo de neolitização na Costa Sudoeste” In Atas do 3º Congresso de 

Arqueologia Peninsular. Neolitização e Megalitismo da Península Ibérica. Vila Real 1999. ADECAP. Porto. 

Vol. 3: 11-22. 

BLOT, M. L. (2003). Os portos na origem dos centros urbanos. IPA. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia: 28. 

BREUIL, H. e VAULTIER, M. (1942). “Les plages anciennes portugaises entre les caps d'Espichel et 

Carvoeiro et leurs industries paleolithiques” In Anais da Faculdade de Ciências do Porto. Porto. 27. 3: 

161-167. 

BREUIL, H., ZBYSZEWSKI, G. e FRANCA, J. C. (1946). “Contribution a l'etude des industries 

paleolithiques des plages quaternaires de l'Alentejo Litoral” In Comunicações dos Serviços Geológicos de 

Portugal. Lisboa. 27: 269-334. 

BREUIL, H.; RIBEIRO, O.; ZBYSZEWSKI, G. (1943). “Les plages quaternaires et les industries 

prehistoriques du litoral d'Alentejo entre Sines et Vila Nova de Milfontes” in Comunicações do Congresso 

Luso-Espanhol do Porto. Imprensa Portuguesa. Porto. 

GONZALEZ MORALES, M.; ARNAUD, J. E. M. (1990). “Recent research on the Mesolithic in the Iberian 

Peninsula: problems and perspectives” In Contributions to the Mesolithic in Europe. Papers presented at 

the fourth international symposium The Mesolithic in Europe (Leuven, 1990). Leuven University Press. P. 

Leuven. 451-461. 

NEMUS (2014a). Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a 

minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Odemira. 

NEMUS (2014b). Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão 

Dunar na Praia da Franquia – Estudo Prévio. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira. 

NEMUS (2015a). Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Odemira. Vol. I – Relatório Síntese. 

NEMUS (2015b). Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Odemira. Vol. II – Anexos. 

NEMUS (2015c). Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Odemira. Vol. III – Resumo Não Técnico. 



 
 

Polis Litoral Sudoeste – Elaboração dos elementos arqueológicos a integrar no RECAPE do Projecto de Execução 

de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço Dunar - Plano de Trabalhos   

                                                                                                                               Pág. 6 de 7 

 

NEMUS (2015d). Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Odemira. Aditamento. 

NEMUS (2015e). Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Odemira. Elementos Complementares. 

OLIVEIRA ET AL. (1983). Carta Geológica de Portugal, folha 7, à escala 1:200.000. Serviços Geológicos 

de Portugal. Lisboa. 

PENALVA, C. (1978). “Ensaio de correlação do fácies lusitano com as indústrias do Marrocos Atlântico” In 

Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. Vol. 63: 521-546. 

QUARESMA, A. M. (2001). Rio Mira. Moinhos de Maré. Milfontes.net. Vila Nova de Milfontes. Disponível 

em http://www.milfontes.net/e-book/livro%20moinhos%20de%20mare.pdf. 

QUARESMA, A. M. (2003). O Turismo no Litoral Alentejano – Do Início aos anos 60 do Século XX – O 

Exemplo de Milfontes. Milfontes.net. Vila Nova de Milfontes. Disponível em 

http://milfontes.net/ebook/historia_do_turismo_milfontes.PDF. 

SILVA, C. T. da (1989). “Novos dados sobre o Neolítico antigo do Sul de Portugal” In Arqueologia. Porto. 

20: 24-32. 

SILVA, C. T. da e SOARES, J. (2007) – Osmose cultural e neolitização na Pré-história. A propósito da 

transição Mesolítico-Neolítico no Sul de Portugal. Estudos Arqueológicos de Oeiras, 15: 37-46. 

SOARES, A. C. (1986). “Achados arqueológicos na vila de Odemira” in Trabalhos de Arqueologia do sul. 

Serviço Regional de Arqueologia do Sul. Évora. Vol.1: p.87-92. 

SOARES, J. (1992). “Les territorialites produites sur le litoral centre sud du Portugal au cours du 

processus de neolithisation” In Setúbal Arqueológica. Setubal. 17-35. 

SOARES, J. (1995). “Mesolítico Neolítico na costa Sudoeste: transformações e permanências” In Atas do 

1º Congresso de Arqueologia Peninsular, Porto, 1993. Sociedade Portuguesa de Antropologia e 

Etnologia. Porto. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35:2, Atas, VI: 27-54. 

SOARES, J. (1996). “Padrões de povoamento e subsistência no mesolítico da costa sudoeste 

portuguesa” in Zephyrus. vol. 49: 109-124. 

SOARES, J. (1997). A transição para as formações sociais neolíticas na costa sudoeste portuguesa. In O 

neolítico atlântico e as orixes do megalitismo. Atas do Coloquio Internacional. Universidade de Santiago 

de Compostela. Santiago de Compostela. 

SOARES, J.; SILVA, C. M. L. T. da (1993). “Na transição do Plistocenio-Holocenio: Marisqueiro na Pedra 

do Patacho” In Al-madan. Almada. IIª serie, n.º 2: 21-29. 

SOARES, J.; SILVA, C. T. da (2000). “Proto-megalitismo no Sul de Portugal: inauguração das paisagens 

megalíticas” In Muitas antas, pouca gente? Atas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Instituto 

Português de Arqueologia. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia, 16: 117-134. 

SOARES, J.; SILVA, C. T. da (2003). “A transição para o Neolítico na costa sudoeste portuguesa” In Muita 

gente, poucas antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo. Atas do II Colóquio Internacional 

sobre Megalitismo. Instituto Português de Arqueologia. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia, 25: 45-56. 

VEIGA, S.P.M.E. 2005. Paleoetnologia – Antiguidades Monumentaes do Algarve – Tempos pré-históricos. 

Vol. 4. Faro: Universidade do Algarve. 

VILHENA, J. (2014). “Cidades invisíveis. Milfontes, uma história feita em cacos (“maravilhas” de Portugal)” 

In Fo Magazine. Fundação Odemira. N.º 7: 26-29. 

ZBYSZEWSKI, G. (1943). “La classification du paleolithique ancien et la chronologie du quaternaire de 



 
 

Polis Litoral Sudoeste – Elaboração dos elementos arqueológicos a integrar no RECAPE do Projecto de Execução 

de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço Dunar - Plano de Trabalhos   

                                                                                                                               Pág. 7 de 7 

 

Portugal” In Boletim da Sociedade Geológica de Portugal. Instituto de Alta Cultura. Porto. Boletim da 

Sociedade Geológica de Portugal, 2, 2:3. 

ZBYSZEWSKI, G.; VEIGA FERREIRA, O.; LEITAO, M.; NORTH, C.T. (1972). “Contribuição para o 

conhecimento das indústrias mirenses de Vila Nova de Milfontes” In O Arqueólogo Português. Museu 

Nacional de Arqueologia. Lisboa. Serie III, Vol. 6: 103-118. 



 


