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1. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS1)
1.

Deve avaliar-se a possibilidade de se integras a ecovia no traçado da Solução B do
Sistema Intercetor.

2.

Deve avaliar-se a possibilidade de afastar o traçado da Solução B dos limites das
salinas na área dos sapais de Bela Mandil (Torrejão), encostando se possível a
passagem das condutas ao lado Norte do caminho existente, de modo a minimizar a
possível afetação ou perturbação nesta área sensível para a avifauna com valor
conservacionista.

3.

Divulgar o programa de execução das obras na Junta de Freguesia de Pechão
(concelho de Olhão) e na União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), concelho de
Faro). 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.

4.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.

5.

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.

6.

As obras de construção devem decorrer fora do período reprodutor das principais
espécies ocorrentes (15 de março a 15 de julho) e preferencialmente, também fora do
principal período de migração (1 de setembro a 30 de novembro). Esta medida deve
ser implementada na envolvente próxima das ETAR e dos sapais e salinas de Bela
Mandil (Torrejão), onde ocorrem espécies que só começam a nidificar em Abril/Maio,
como a perdiz-do-mar, o pernilongo, o alfaiate e o alcaravão.

7.

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das
medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva
calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das
obras.
O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da
empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da

1

As medidas de minimização apresentada neste capítulo tem por base a listagem “Medidas de Minimização Gerais para a

Fase de Construção”, disponível no portal da APA, I.P., tendo as mesmas sido revistas e adequadas ao projeto, bem como as
medidas preconizadas na DIA para a fase prévia à obra.
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obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas
técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da
obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o
planeamento previsto.
8.

Os estaleiros devem obrigatoriamente ser localizados em áreas de baixa sensibilidade
paisagística,

em

zona

terrestre

e

sem

qualquer

influência

das

marés,

preferencialmente em áreas já perturbadas.
9.

Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica das novas
acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras
ou outras componentes de projeto, caso anteriormente e de acordo com os
resultados obtidos, poderão ainda a ser condicionadas a novas medidas de mitigação
patrimonial.

10. Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações
constantes do relatório patrimonial e identificar eventuais vestígios arqueológicos,
numa fase prévia à escavação.
11. Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta de
Condicionantes e que esteja nas imediações das frentes de obra, designadamente as
ocorrências n.º 1 (n.º 17 do Estudo Prévio), n.º 2 (n.º 14 do Estudo Prévio) e n.º 3 (n.º
16 do Estudo Prévio).
a. A sinalização e a vedação têm de ser realizadas com recursos a painéis.
12. Antes do início da obra deve realizar-se o registo fotográfico das ocorrências n.º 1 (n.º
17 do Estudo Prévio), n.º 2 (n.º 14 do Estudo Prévio) e n.º 3 (n.º 16 do Estudo Prévio),
e garantir através de monitorização periódica o seu bom estado de conservação (que
será documentado fotograficamente). A mesma medida (conservação in situ) deve ser
aplicada

em

todas

as

outras

ocorrências

patrimoniais

identificadas

no

Acompanhamento Arqueológico “ (…) de tal forma que não se degrade o seu estado
de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.” DIA. p.3.
13. Antes de a obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, que deve ter
presente a Carta de Condicionantes.
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2. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA2)
2.1. Medidas de Minimização Setoriais
2.1.1. Património
1.

A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente,
contínuo e presencial (se houver mais que uma frente de obra a decorrer em
simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações,
terraplanagens, depósitos, valas de cabos e empréstimos de inertes), quer estas sejam
feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.

2.

O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado e efetivo, sendo necessário
garantir o acompanhamento de todas as frentes.

3.

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações
constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase
prévia à escavação.

4.

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a
adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras).

5.

No decorrer da empreitada é necessário garantir a conservação in situ das 3
ocorrências patrimoniais inventariadas no RECAPE:

6.

•

Sistema hidráulico de Salgados do Fialho (n.º 1);

•

Edifício da Marinha de Pedro Guerreiro (n.º 2);

•

Sistema hidráulico do Torrejão (n.º 3).

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em
Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
•

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.

•

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam
as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas
de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao

2

As medidas de minimização apresentada neste capítulo tem por base a listagem “Medidas de Minimização Gerais para a

Fase de Construção”, disponível no portal da APA, I.P., tendo as mesmas sido revistas e adequadas ao projeto, bem como as
medidas preconizadas na DIA para a fase de Obra.
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registo dos contextos identificados e realizar ações de minimização
arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.
7.

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, a obra será
suspensa nesse local, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao
Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Algarve, pelos canais que vierem a ser
combinadas em sede própria, e serão propostas medidas de mitigação adicionais.

8.

No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios
mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projeto.

9.

No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caraterização da obra em
curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela
equipa naquele mês. Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de
todas as ocorrências de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de surgiram
novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e
solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau
de afetação do local identificado).

10. Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exata de todas incidências
patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projeto).
11. O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as
tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as
metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os
tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original.
12. Deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os locais de
incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente todos
os sítios afetados pelo projeto.
13. Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem
contextos arqueológicos, durante o acompanhamento arqueológico.
•

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos:
identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor
patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da
obra.

•

Todos os contextos arqueológicos com afetação negativa direta devem ser
escavados na íntegra.

14. No caso das ocorrências de natureza etnográfica e valor arquitetónico, em caso de
afetação direta, deve-se proceder-se ao seu registo gráfico, fotográfico e de
elaboração de memória descritiva.
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2.1.2. Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
15. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e
abertura de acessos.
Sempre que possível, não devem ser ocupados os seguintes locais:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

•

Perímetros de proteção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN);

•

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;

•

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de proteção do património.

Na carta seguinte indicam-se os locais interditos à instalação de estaleiro e Parque de
Materiais.
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16. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação
aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

2.1.3. Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos
17. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a
execução da obra.
18. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva
e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas
pela obra.
19. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização.

2.1.4. Escavações e Movimentação de terras
20. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
21. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de
terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido
22. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.
23. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material
de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora
da área de intervenção).
24. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem
ser armazenados em locais com características adequadas para depósito.
25. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação
dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais,
até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.
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26. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade.
27. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de
depósito deve excluir as seguintes áreas:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

•

Perímetros de proteção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN);

•

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza

•

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de proteção do património.

28. Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a
execução das obras respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos locais de
empréstimo:
•

As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local
de aplicação, para minimizar o transporte;

•

As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
o

Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de
água;

o

Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros
de proteção de captações de água;

o

Áreas classificadas da RAN ou da REN;

o

Áreas classificadas para a conservação da natureza;

o

Outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam
afetar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros e/ou azinheiras;

o

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
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o

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

o

Áreas com ocupação agrícola;

o

Áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

o

Zonas de proteção do património.

2.1.5. Construção e Reabilitação de Acessos
29. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações
na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.
30. 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.
31. 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.
32. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter
previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para
autorização.
33. Garantir a limpeza regular dos acessos 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.

2.1.6. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
34. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de
empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado,
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).
35. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
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36. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras.
37. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruído possível.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e
dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.
42. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a
evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria.
43. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos
secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos
veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
44. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública
deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento
de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser
instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e
manutenção desses dispositivos adequados.
45. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e
instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que
alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos
limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.

2.1.7. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
46. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os
resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e
Projeto de “Construção do Sistema Elevatório de Olhão-Faro”
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classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para
os diferentes fluxos de resíduos.
47. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo
com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a
deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e
zonas de máxima infiltração.
48. São proibidas queimas a céu aberto.
49. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser
promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para
reciclagem.
50. Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais
(RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados.
51. 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.
52. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
53. 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.
54. 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.
55. 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.
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2.1.8. Fase final da execução das obras
56. 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.
57. 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.
58. 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.
59. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem
que possam ter sido afetados pelas obras de construção.
60. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento
das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos.
61. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se
constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de
intervenção.
62. Todas as áreas afetas à obra que serão alvo de movimentação de terra devem
obrigatoriamente ser alvo de prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser
convenientemente armazenada de modo a ser utilizada posteriormente, aquando da
tarefa de modelação do terreno, no âmbito da implementação do projeto de
recuperação e integração paisagística.
63. Quando à execução das condutas, todas as áreas afetadas por esta ação devem,
depois de terminada a obra, ser objeto de reposição paisagística, através da adoção
de medidas que garantam a recuperação dos espaços degradados, promovendo o
restabelecimento da vegetação natural. Assim, deverá proceder-se à remoção de
todos os materiais impermeabilizados depositados nos solos e de todos os entulhos,
deixando o terreno limpo de modo a que a vegetação natural possa recuperar.
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3. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA3)
1.

Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção,
reparação ou de obra deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de
Condicionantes atualizada.

3

A medida de minimização apresentada neste capítulo tem por base a medida preconizada na DIA para a fase de exploração.
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ANEXO IV
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RELATÓRIO
DE TRABALHOS
ARQUEOLÓGICOS

Descritor de Património
RECAPE
Construção do sistema elevatório de Olhão
(Faro,
Faro, Olhão)
Olhão

Promotor do projeto: ÁGUAS DO ALGARVE, GRUPO DE ÁGUAS DE PORTUGAL
Entidade Contratante:
Contratante TRIFOLIO – ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS
MBIENTAIS E PAISAGISTICOS,
PAISAGIS
LDA
Entidade Executante: TERRALEVIS, LDA
Junho de 2016

Resumo
Os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Descritor Património no
RECAPE do Projeto de Construção do Sistema Elevatório de Olhão (Faro,
Olhão) contribuíram para o registo de 3 ocorrências patrimoniais na área de
incidência do projeto.
O conjunto é formado por 2 sistemas hidráulicos de fornecimento de água
(noras, tanques e condutas de água) (n.º 1 e n.º 3) e por 1 edifício (n.º 2).
As três ocorrências patrimoniais sofrem impactes negativos indiretos, devido à
sua relativa proximidade ao eixo da conduta, mas não são condicionantes
patrimoniais determinantes para o normal decorrer deste projeto, sendo
necessário assegurar o cumprimento das medidas de mitigação propostas.
A execução do projeto deverá ter acompanhamento arqueológico permanente
e presencial durante as operações que impliquem desmatações e
movimentações de terras (escavações, terraplanagens, depósitos e
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer
nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos ou desmatação.
No âmbito do acompanhamento arqueológico de obra, após a desmatação do
terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas
sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações
constantes neste texto e identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa
fase prévia à escavação.
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Introdução
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda foi
contratada pela empresa Trifolio – Estudos e Projetos Ambientais e
Paisagisticos, LDA para elaborar o Descritor de Património do RECAPE do
Projeto de Construção do Sistema Elevatório de Olhão (Faro, Olhão).
O projeto apresentado no RECAPE é composto pelos seguintes elementos:
•
•

Estação elevatória de Olhão, no atual terreno da ETAR de Olhão
(construção de edifício numa área já intervencionada – solo
urbano).
Construção da conduta elevatória que liga a ETAR de Olhão à ETAR
de Faro, numa extensão de 3,6kms

Considerando as características do projeto, este trabalho especifico tem um
carácter geográfico essencialmente linear, devido à construção de uma
conduta elevatória, mas também pontual, devido à edificação da estação
elevatória de Olhão.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação
disponível.
2. Realização de prospecções arqueológicas sistemáticas, em meio
terrestre, ao longo do corredor da conduta (faixa com cerca de
3+583 kms de extensão e a largura de 50m) e no local de
implantação da estação elevatória de Olhão
3. Elaboração de um relatório final.
O presente texto tem com principais objectivos:
1. Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na
área de projeto.
2. Verificação da conformidade patrimonial do projeto de
execução, conforme a Declaração de Impate Ambiental Favorável
Condicionada, emitida em 14 de Novembro de 2014, pela Agência
Portuguesa de Ambiente.
3. Apresentação dos impactes patrimoniais negativos identificados
na área de projeto.
4. Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e
específicas a desenvolver no âmbito da execução deste projeto.

1.1 Caraterização sumária do projeto
Conforme o sumário técnico do projeto:
“O RECAPE elaborado tem por objetivo verificar se o projeto de
execução do “Sistema Elevatório de Olhão e Reabilitação das Estações
Elevatórias de Faro e Olhão” obedece aos critérios estabelecidos na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 14 de Novembro de
2014, dando cumprimento aos termos e condições nela fixados.
5
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Neste particular é importante referir que a DIA emitida refere-se à
totalidade do projeto elaborado em fase de estudo prévio designado
por “Sistema Intermunicipal de Interceção e Tratamento de Faro e
Olhão” e que o presente RECAPE diz respeito somente ao projeto de
construção do Sistema Elevatória de Olhão e ao traçado da conduta
elevatória (designada na DIA como Sistema Intercetor) que ligará as
ETAR´s de Olhão e Faro. Neste particular, apresenta-se no ponto 1.1
uma breve descrição do estudo prévio.
(…)
A estação elevatória/gravítica sob pressão de Olhão Poente, tem como
função transferir as águas residuais que atualmente afluem à atual
ETAR de Olhão Poente (a desativar) para a futura ETAR de Faro/Olhão,
através de uma elevação para duas caixas de carga e de uma conduta
gravítica que funciona em pressão em PEAD Dext 630 mm, PN 6,3 com
um perfil, praticamente horizontal em toda a sua extensão (3600 m).
Sendo o respetivo desnível geométrico reduzido. A conduta
desenvolver-se-á em toda a sua extensão a Sul da linha de caminho-deferro. A descarga na ETAR será realizada à cota 4,75 m.
No cálculo considerou-se uma conduta gravítica em pressão com 3600
m de comprimento em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com ØEXT
= 630 mm, PN 6,3 o que equivale a um diâmetro interior de 570 mm, a
rugosidade absoluta considerada para o polietileno foi de 0,06 mm,
uma vez que este é de diâmetro superior a 200 mm.
A estação elevatória terá as obras de construção civil dimensionadas
para o ano 2044 assim como a conduta gravítica com funcionamento em
pressão.”
A profundidade mínima considerada para a abertura da conduta é de
1,15 metros ao km 3+400 e a máxima é de 3,9 metros ao km 0+450,
sendo que a profundidade média de escavação é de aprox. 1,5 metros.
A largura média da abertura da conduta é de aprox. 1,5 metros.

1.2 Resposta à Declaração de Impacte Ambiental
A atual etapa de avaliação ambiental (RECAPE – Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução) baseia-se nos resultados obtidos no
Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) do Sistema Intermunicipal de
Interceção e Tratamento de Faro e Olhão e na respetiva Declaração de
Impacte Ambiental, emitida em 14 de Novembro de 2014.

1.2.1 Medidas de Minimização de Caráter Geral
Fase de elaboração do projeto de execução
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•

“2.Em caso de afetação total ou parcial das Ocorrências 14, 16 e 17, para
além do registo, proceder ao ajuste, mesmo que pontual, das
componentes de projeto de forma a evitar a sua afetação direta.” p.3.

Conforme apresentado na Avaliação de Impactes do Descritor de Património,
não existem impactes negativos diretos nas ocorrências n.º 1 (n.º 17 do Estudo
Prévio), n.º 2 (n.º 14 do Estudo Prévio), n.º 3 (n.º 16 do Estudo Prévio), devido
aos ajustes realizados no traçado da conduta elevatória.
•

“3.Proceder-se à caracterização da zona de interface entre o meio
terrestre e aquático por arqueólogo especializado na vertente náutica e
subaquática, que deve avaliar os impactes e propor as respetivas medidas
de minimização.” p.3.

A estação elevatória de Olhão localiza-se na ETAR de Olhão em terrenos
recentemente modelados, enquanto a conduta elevatória está projetada em
aterros que sobrepõem ao antigo sapal. Por este motivo, e tendo em conta, a
distância relativa deste projeto ao meio lacustre e aquático (mais de 150m),
considera-se que os trabalhos arqueológicos neste projeto específico (que não
é o mesmo do projeto apresentado no Estudo Prévio) são na sua totalidade em
ambiente terrestre, não se justificando trabalhos de vertente náutica e
subaquática.
•

“4.Quando por razões técnicas do Projeto não houver possibilidades de
proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos
respectivos componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência
patrimonial deve ser assumida no RECAPE como inevitável.” p.3.

Conforme apresentado na Avaliação de Impactes do Descritor de Património,
não existem impactes negativos diretos nas ocorrências patrimoniais
inventariadas no RECAPE.
•

“5.No RECAPE deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo
registo arqueológico da totalidade dos vestígios a afetar diretamente pela
obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográfics, através de
registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.” p.3.

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização Patrimonial
do Descritor de Património.
•

“6.O RECAPE deve prever que as ocorrências arqueológicas que vierem a
ser reconhecidas no decurso do Acompanhamento Arqueológico da obra
deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o
seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.”
p.3.

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização Patrimonial
do Descritor de Património.
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•

•

“7. O RECAPE deve prever que se na fase preparatória ou de construção
forem detetados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela a essa
ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a
implementar.” p.3.
Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.

Fase Prévia à Obra
• “12. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica
das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo
e depósito de terras ou outras componentes de projeto, caso
anteriormente não tenham sido prospetadas, e de acordo com os
resultados obtidos, poderão ainda a ser condicionadas.” p.4.
•

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.

•

“13. Antes do início da obra devem ser sinalizadas e vedadas todas as
ocorrências patrimoniais situadas a menos de 50m da frente de obra; caso
se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25m,
estas devem ser vedadas com recursos a painéis.” P.4

•

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.

•

“14. Antes do início da obra deve efetuar-se o registo fotográfico das
ocorrências patrimoniais 14, 16 e 17, e proceder-se à respetiva sinalização
e vedação, de forma a evitar quaisquer afetações durante a fase de
obra.” P.4

•

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.

Fase de obra
• “15. Deve ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas
as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), durante
a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos e desmatação; o acompanhamento deverá ser continuado e
efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em
simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.”
P.4
•

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.

•

“16. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão
determinar a adoção de medidas de medidas de minimização específicas
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(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre
outras).” P.4
•

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.

•

“17. Acompanhamento arqueológico permanente das Ocorrências
Patrimoniais 14, 16 e 17, devendo efetuar-se a monitorização do estado
de conservação destas ocorrências, que será documentado
fotograficamente”. P.4

•

Medida apresentada no subcapítulo das Medidas de Minimização
Patrimonial do Descritor de Património.
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Situação de Referência
1.3 Metodologia
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem serão executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do ex-Instituto
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à
Direção Geral de Património Cultural, no dia 5 de Maio de 2016, com a
direção científica de João Albergaria, tendo obtido parecer favorável, por
parte da Direção Geral de Património Cultural, em 9 de Junho de 2016; o
projeto tem a referência 2014/1(003).
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

1.3.1 Levantamento de informação
1.3.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL
A situação actual do factor Património circunscreve uma área de
enquadramento histórico, com a finalidade de se elaborar o enquadramento
histórico do território abrangido por este projeto e de integrar os elementos
patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
A área de projeto corresponde à zona de implantação dos 2 projetos (conduta
elevatória: faixa de terreno com cerca de 3.6kms de extensão e 50m de
largura; estação elevatória: local de implantação do edifício).
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação no terreno da
conduta e do edifício associado à estação elevatória.
A área de afetação indireta consiste num corredor com 50m de largura,
centrado ao eixo da conduta. Esta faixa de terreno constitui uma medida
preventiva e deverá servir para sinalizar todos os potenciais impactes
negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da
empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra,
na desmatação do terreno e na movimentação de máquinas.
1.3.1.2 RECOLHA BIBLIOGRÁFICA
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu
sobre os seguintes recursos:
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• Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)1 da
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
• Ulysses, sistema de informação do património
classificado/DGPC 2 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).
• SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitectónico
do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana3.
• Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho4.
5
• IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército .
6
• Googlemaps .
• Plano Diretor Municipal de Faro, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 174/95, Diário da República, 1ª Série B, nº
291 de 19/12/1995, 7889 – 8007, com as seguintes alterações
publicadas no Diário da República: Declaração n.º 203/98 (2ª Série,
nº 132 de 08/06/1998); Resolução do Conselho de Ministros n.º
38/2005 (1ª Série B, nº 41 de 28/02/2005); Aviso n.º 17503/2008 (2ª
Série, nº 109 de 06/06/2008); Aviso n.º18637/2011 (2ª Série, nº 216
de 20/09/2011)e Aviso n.º 4970/2012 (2ª Série, nº 65 de
30/03/2012).
• Plano Director Municipal de Olhão, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 50/95, Diário da República, 1ª Série B, nº
126, de 31/05/1995, 3409-3426 com alteração ratificada pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 143/97, de 29/08/1997 e
alterado por adaptação pelo Regulamento n.º 15/2008, Diário da
República, 2.ª série, n.º 7, 10/01/2008, 1263 – 1284.
• Faro: Concelho: Turismo: Património (http://www.cmfaro.pt/menu/806/patrimonio.aspx, 24/05/2016).
• Faro: O que fazemos...: no PDM (http://www.cmfaro.pt/menu/132/no-pdm.aspx, 24/05/2016).
• Faro: Serviços Municipais: Sistema de Informação Geográfica
(http://www.cm-faro.pt/menu/330/sistema-de-informacaogeografica.aspx, 24/05/2016).
• Faro: Serviços Municipais: Sistema de Informação Geográfica:
Pontos de Interesse (http://www.cm-faro.pt/menu/330/sistemade-informacao-geografica.aspx, 24/05/2016).
• Município de Olhão: Áreas de Atuação: Urbanismo: Planos
Municipais de Ordenamento do Território (http://www.cmolhao.pt/areasatuacao/urbanismo/planos-municipais-deordenamento-do-territorio, 06/05/2016).

1
2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/
3
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-47889300-11ff2619a4d2
4
http://geossitios.progeo.pt/index.php
5
http://www.igeoe.pt/
6
https://maps.google.pt/
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• Município de Olhão: Conhecer Olhão: Monumentos e Locais de
Interesse (http://www.cm-olhao.pt/conhecer-olhao/monumentose-locais-interesse, 06/05/2016).
• Bibliografia publicada sobre a região.

1.3.1.3
ANÁLISE TOPONÍMICA
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de
topónimos com potencial significado arqueológico na área de projecto do
empreendimento em estudo.

1.3.2 Prospeção arqueológica
As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 11 de Junho de 2016, em
meio terrestre, de forma sistemática ao longo de toda a área de incidência
deste projeto.
1.3.2.1
VISIBILIDADE DO TERRENO
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da
visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes unidades de
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 2).
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do terreno

1
2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação

7
8

Áreas de fogo e de desmatação

9

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente
limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do
joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do
joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho,
grande quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de
observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de
segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de
construções e de materiais arqueológicos.

Quadro 1 – Graus de visibilidade do terreno
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Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com
identificação difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação
razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 2 – Grau de diferenciação do descritor 4

1.3.2.2
FICHA DE SÍTIO
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores
relacionados com os seguintes objectivos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificação;
Localização administrativa e geográfica;
Descrição da Paisagem;
Caracterização do material arqueológico;
Caracterização das estruturas;
Avaliação e classificação do valor patrimonial;
Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado
na mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados
Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico
(DGPC).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 3 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de
Coordenadas
C.M.P.

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma
freguesia.
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as
fontes orais.
Freguesia onde está localizado.
Concelho onde está localizado.
ETRS89
Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
13

RECAPE – Construção do sistema elevatório de Olhão

Acessibilidade
Âmbito geológico
Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Tipo de Acessos e respectiva inventariação.
Caracterização geológica sumária do local de implantação do
sítio.
Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra
implantado.
Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do
sítio.

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material
identificado

Caracterização da área de dispersão do material
arqueológico.
Caracterização da forma como o material arqueológico se
distribui pela área do sítio.
Recenseamento dos tipos de material arqueológico
observados no sítio.
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico
observado.
Caracterização cronológica do material arqueológico
observado.

Quadro 6 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Estado de conservação
Descrição da planta e relação
espacial das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Descrição das estruturas
Interpretação funcional das
estruturas
Elementos datantes da estrutura

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se
organizam espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada
estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não
tenham sido assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a
cada estrutura.

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

1.3.2.3 REGISTO FOTOGRÁFICO
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da
vegetação que cobria o terreno, na área que será afectada por este projecto.
1.3.2.4 REGISTO CARTOGRÁFICO
A área de projeto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais
concretamente na folha n.º 611 (Anexo I, Fig.ª 1, à escala 1:25000).
A localização das ocorrências e o grau de visibilidade do terreno constam na
cartografia à escala de projeto de execução (1: 1500), Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª
3.
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N.º

Designação

Concelho Freguesia

CMP Coordenadas M

P

1

Salgados do Fialho

Faro

UF de Faro (Sé e São Pedro)

611

ETRS89

221413 6567

2

Marinha de Pedro Guerreiro

Olhão

Pechão

611

ETRS89

223347 6693

3

Torrejão

Olhão

Pechão

611

ETRS89

223962 6760

4

Antigo Posto Fiscal

Faro

UF de Faro

611

ETRS89

221723 6708

5

Casa de Cantoneiros da Meia Légua

Olhão

Pechão

611

ETRS89

222398 6873

6

Marinha do Grelha

Olhão

Pechão

611

ETRS89

223639 6736

Quadro 8 – Localização das ocorrências patrimoniais identificadas na área de enquadramento
histórico

1.3.2.5 INFORMAÇÃO ORAL
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se obteve
informação oral relevante para este estudo.

1.3.3 Valor patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio.
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no
Quadro9, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor cientifico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Quadro 9 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respectiva ponderação

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo,
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”.
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não
contribuiu para o cálculo do Valor Patrimonial.
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 10 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom
estado do que num sítio em mau estado.
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este
critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

Quadro 11 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitectónicas
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é actualmente
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere,
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a
monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A
valorização das suas características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo
em consideração a sua relevância a nível regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade
de um sítio totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 12 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em
avaliação na região em estudo. Houve situações, por incapacidade de
caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em que se desconhecerá
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

5
4
2
1
Nulo

Quadro 13 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência
patrimonial em questão.

16

RECAPE – Construção do sistema elevatório de Olhão

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 14 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem
como objecto representativo de um determinado período histórico na região
em questão. Neste caso a antiguidade do objecto já foi considerada, visto
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento
das sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos
aspectos das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios
materiais são a única fonte de informação disponível.
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado
no cálculo do valor patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 15 - Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela actualmente. A
atribuição deste valor depende da percepção do sítio na identidade
comunitária, da relação afectiva que as populações mantêm com ele, e da
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Quadro 16 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico.

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores
anteriormente descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e
análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio
segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação,
Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado,
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico
conforme os quadros anteriores.
17

RECAPE – Construção do sistema elevatório de Olhão

Como se considera que os ditos factores não devem pesar da mesma forma no
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os
valores apresentados no Quadro9.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo
número total de categorias consideradas, ou seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor
da Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7)
+ (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de
Valor Patrimonial, se os únicos factores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e
portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais
com menor valor.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor Patrimonial
≥16 ≤20
≥12 <16
≥8 <12
≥4 <8
<4

Quadro 17 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

1.4 Localização geográfica e administrativa
A área de enquadramento localiza-se a Oriente de Faro e a Ocidente de
Olhão, dividindo-se entre a União de Freguesias de Faro, mas no território da
antiga freguesia da Sé, do concelho de Faro e a freguesia de Pechão do
concelho de Olhão.
Esta área segue sensivelmente o traçado da linha de caminho-de-ferro entre
Virgílios e Torrejão, mais ou menos paralela à EN 125, ou seja, bordeja, a
Norte, o sapal da Ria Formosa, “constituído por aluviões fluvio-marinhos
(areias e lodos) do Holocénico” (Rebelo e Santos, 2008a, 12).

1.5 Breve enquadramento histórico
O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto
tem como objetivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da
ocupação humana neste espaço específico, de forma a melhor enquadrar e
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avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a
paisagem cultural que resultarão desta obra.
Assim, neste capítulo esboça-se a evolução da área de enquadramento
histórico, pois a sua intenção não é a história da região servida por este
empreendimento, mas a evolução da ocupação no espaço específico onde o
mesmo será construído.
Com exceção da ocorrência patrimonial n.º 4, os vestígios romanos do Antigo
Posto Fiscal identificados no séc. XIX (Rebelo, 2008a, n.º 49), todas as
ocorrências patrimoniais recenseadas na área de enquadramento são
atribuíveis ao período contemporâneo. Mesmo a localização dos referidos
vestígios romanos não está confirmada, já que este não foram encontrados
por prospeções recentes (Pereira, Monteiro e Caninas, 2013a, n.º 4 e Rebelo,
2008a, n.º 49).
Assim, se é possível considerar que a área de enquadramento pertence ao
território da antiga urbe de Ossónoba, desde a sua fundação, provavelmente
durante o séc. IV a. C. (Arruda, Bargão e Sousa, 2005, 203), a sua localização
no antigo sapal sugere a ausência de estabelecimentos humanos neste local.
Note-se que o assoreamento da Ria Formosa e a formação do sapal foi um
processo lento e relativamente recente, já que “nos princípios da era cristã as
águas oceânicas inundavam vastas áreas (…) estendendo-se as rias
profundamente no território hoje, em grande parte, assoreado.” (Neves,
1974, 118).
Assim, a área de enquadramento poderia estar ainda alagada, ou ser linha de
costa, na altura que Ossónoba foi fundada, tendo sido posteriormente
ocupada pelo sapal. Neste caso, as atividades humanas que aqui se
desenvolveriam relacionar-se-iam com a exploração destes ambientes, assim
como os vestígios arqueológicos que eventualmente se tivessem formado.
Mas, a existirem vestígios arqueológicos, o próprio processo de assoreamento
os terá escondido.
As estruturas humanas que caraterizam atualmente a área de enquadramento
e que alteraram significativamente a paisagem do sapal, a Estrada Nacional
125 e o via férrea, são construções de meados do séc. XIX e inícios do séc. XX.
O troço entre Faro e Tavira da “estrada litoral do Algarve, ou estrada real n.º
78”, a atual EN125, iniciou-se em 29 de Setembro de 1856 (Santos, 1999, 388)
e o troço entre Faro e Olhão da Linha do Sul do caminho-de-ferro foi
concluído em 15 de Maio de 1904 (Santos, 1999, 391).
Este troço da EN125 terá sido objeto de reparações e melhoramentos durante
a década de 30 do séc. XX, no âmbito do grande programa de melhoramento e
expansão da rede rodoviária do Estado Novo, encabeçada pela Junta
Autónoma das Estradas, como testemunha a ocorrência patrimonial n.º 5,
Casa de Cantoneiros de Pechão, que ostenta a data de 1935.
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A construção destas duas vias resultou na formação de um aterro significativo,
que teria ajudado a esconder, senão a destruir, eventuais vestígios
arqueológicos que aqui se conservassem, como por exemplo os do Antigo
Posto Fiscal, no caso dos mesmos se localizarem aqui7.
Estas duas vias, por outro lado, impulsionarão a ocupação e uma exploração
mais intensa do território que atravessam, como as várias ocorrências
patrimoniais contemporâneas registadas neste trabalho denotam.
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Cronologia

Bibliografia

1

Salgados do Fialho

Sistema hidraúlico Contemporâneo

Pereira, Monteiro e Caninas, 2013a, n.º 17

2

Marinha de Pedro Guerreiro

Edifício

Contemporâneo

Pereira, Monteiro e Caninas, 2013a, n.º 14

3

Torrejão

Sistema hidraúlico Contemporâneo

Pereira, Monteiro e Caninas, 2013a, n.º 16

4

Antigo Posto Fiscal

Vestígios diversos

Romano

Pereira, Monteiro e Caninas, 2013a, nº 4;
Rebelo, 2008a, n.º 49

5

Casa de Cantoneiros da Meia Légua

Edifício

Contemporâneo

Gordalina, 2006a; Carneiro, 2011, 2: 83-85

6

Marinha do Grelha

Poço e Tanque

Contemporâneo

Pereira, Monteiro e Caninas, 2013a, n.º 15

Quadro 18 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas em toda a área de estudo

7

O que parece incerto já que Santos Rocha refere que os achados se espalham por “campina
bastante extensa”.
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1.6 Fator de património
1.6.1 Caraterização da paisagem e do terreno
Se a estrutura associada à Estação Elevatória de Olhão vai ser construída no
interior da atual ETAR, junto ao edificado existente, num aterro criado muito
recentemente, a conduta elevatória vai percorrer terrenos de aterro recente
sobre o antigo sapal, com utilidades distintas.

Figura 1 – Vista geral da ETAR de Olhão

No primeiro terço do traçado, a conduta irá ser colocada junto ao estradão
existente, que acompanha o limite da marinha dos Caliços e do Grelha,
paralela ao percurso do gasoduto.

Figura 2 – Vista geral do estradão

Após percorrer o lugar do Grelha, de ocupação contemporânea, a conduta
chega à linha de comboio. Neste ponto, a conduta segue sempre paralela ao
talude da linha férrea, ocupando terrenos baldios situados nas margens de
parcelas agrícolas (laranjais) ou zonas de pasto para animais.
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Figura 3 – Refilamento dos taludes na marinha de Pedro Guerreiro. A conduta deve passar no
terreno onde se encontra a máquina

Figura 4 – Vista geral do percurso (terreno marginal entre o laranjal e a linha de comboio)

Por fim, a conduta vira para Sul, no sentido da ETAR de Faro, cortando
sobretudo terrenos baldios.

Figura 5 – Vista geral do terreno (troço junto ao ponto de viragem para a ETAR de Faro)
22
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O corredor da conduta elevatória abrange sempre terrenos planos, compostos
por aterros consolidados, de formação muito recente, que se sobrepuseram ao
sapal da ria Formosa. Marginalmente, fora da área de incidência direta deste
projeto, são abrangidas algumas salinas (marinha dos Caliços e do Grelha),
uma das quais está a ser beneficiada (marinha do Pedro Guerreiro).

Figura 6 – Vista geral do terreno (troço paralelo à linha do comboio)

Figura 7 – Vista geral do terreno (troço junto à Marinha do Grelha)

O percurso pedestre das prospeções arqueológicas não teve obstáculos, com a
exceção dos terrenos vedados à circulação pública. Nos restantes segmentos,
a visibilidade oscilou entre a boa e média visibilidade do terreno, conforme se
pode observar na Fig. 3 do Anexo I.

1.6.2 Caraterização patrimonial
As prospecções arqueológicas sistemáticas realizadas na área de incidência de
projeto contribuíram para o inventário de 3 ocorrências patrimoniais ao longo
do corredor da conduta elevatória. No local previsto para a construção da
Estação Elevatória (ETAR de Olhão) não se registaram ocorrências
patrimoniais.
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O conjunto identificado é composto por 2 sistemas hidráulicos de
fornecimento de água (n.º 1 e n.º 3) e 1 edifício em ruínas (n.º 2).
N.º

Designação

Km

Tipo de Sítio

Cronologia

Valor
Patrimonial

Classe de Valor
Patrimonial

1

Salgados do Fialho

2+725/3+350

Sistema hidraúlico

Contemporâneo

4

D

2

Marinha de Pedro Guerreiro

0+850

Edifício

Contemporâneo

4

D

3

Torrejão

0+181

Sistema hidraúlico

Contemporâneo

4

D

Quadro 19 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de projecto

Figura 8 – Vista geral do tanque central e da conduta de água anexa (n.º 1B)

Figura 9 – Vista geral do edifício (n.º 2)

O primeiro aspecto a ser destacado consiste na ausência de ocorrências
patrimoniais com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de
Interesse Público, Imóvel de Valor Concelhio ou Imóvel em Vias de
Classificação) na área prospectada.
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O valor patrimonial deste conjunto tem significado Reduzido (Classe D). Os
resultados obtidos podem explicar-se pela frequência elevada deste tipo de
equipamentos agrícolas, ao seu mau estado de conservação e à sua relativa
contemporaniedade.

Figura 10 – Vista geral do sistema hidráulico do Torrejão: nora ao fundo, tanque em primeiro
plano e na base a conduta de água (n.º 3)

Figura 11 – Pormenor da nora (n.º 3)
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Avaliação de Impacte Patrimonial
1.7 Metodologia
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente na área de projecto.
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte
(Intensidade de afectação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência
patrimonial.

1.7.1 Caraterização e avaliação de impactes
A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de
impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de
ocorrência.
Negativo
Positivo
Nulo

Quando a acção provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.
Quando a acção provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.
Quando a acção não provoca qualquer efeito.

Quadro 20 – Natureza de impacte
Directo
Indirecto
Nulo

Quando o impacte se faz sentir directamente sobre a incidência patrimonial
(faixa de expropriação do terreno).
Quando o impacte produz um efeito indirecto sobre a incidência patrimonial.
Quando o impacte não provoca qualquer efeito.

Quadro 21 – Incidência de impacte
Permanente
Temporário
Nulo

Quando o impacte é permanente.
Quando o impacte é temporário.
Quando não há impacte.

Quadro 22 – Duração de impacte
Certo
Provável
Incerto
Nulo

Quando existe a certeza do impacte directo na Incidência Patrimonial.
Quando é provável o impacte directo na Incidência Patrimonial.
Quando é incerto o impacte directo na Incidência Patrimonial.
Quando não há impacte.

Quadro 23 – Tipo de ocorrência
Local
Regional
Nacional ou supra-regional
Nulo

Quando há impacte local.
Quando há impacte na regional.
Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Quadro 24 – Dimensão espacial
Reversível
Irreversível
Nulo

Quando o impacte é reversível.
Quando o impacte é irreversível.

Quadro 25 – Reversibilidade

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial.
Escavação do solo
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Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
Empréstimo de inertes
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro
Quadro 26 – Agentes de impacte

1.7.2 Valor de impacte patrimonial
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial
com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a
hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e
condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de
Intensidade de Afectação e o Grau da Área afectada. Aos dois últimos factores
é atribuído um valor numérico conforme os Quadros 28 e 29.
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afectação*1,5 +
Grau da Área Afectada) /2]
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo
o peso da afectação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial.
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a
implementar dependa sobretudo da afectação prevista para determinada
incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afectação é potenciado em um e meio em relação
ao Grau da Área Afectada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de
Impacte Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende
a conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja
exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
Máxima
Elevada
Média
Mínima
Residual
Inexistente

5
4
3
2
1
0

Quadro 27 – Descritores do grau de magnitude de impacte e respetivo valor numérico

Total
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Maioritária
Metade
Minoritária
Marginal
Nenhuma

60% a 100%
40% a 60%
10% a 40%
0 a 10%
0

4
3
2
1
0

Quadro 28 – Descritores do grau de área afectada e respetivo valor numérico

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os factores já definidos, o
Valor de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais
elevado será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor
Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do
Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas
que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas
específicas de minimização de impacto.
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Classe de Impacte Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor de Impacte Patrimonial
≥47,5 ≤62,5
≥32,5 <47,5
≥17,5 <32,5
≥2,5 <17,5
<2,5

Quadro 29 - Relação entre as classes e o valor de impacte patrimonial

1.8 Análise dos impactes patrimoniais
Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e
prospeção arqueológica do terreno) contribuíram para o inventário de 3
ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto, nenhuma das
quais com impactes negativos diretos (edificado conhecido), por ação das
tarefas de desmatação, escavação e terraplenagem do solo (agentes de
impacte).
Valor de Impacte
Patrimonial

Classe de Impacte
Patrimonial

2+725/3+350 1,5

---

---

Edifício

0+850

5

---

---

Sistema hidraúlico

0+181

1,6

---

---

N.º

Designação

Tipo de Sítio

Km

1

Salgados do Fialho

Sistema hidraúlico

2

Marinha de Pedro Guerreiro

3

Torrejão

Dist. (m)

Quadro 30 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao limite da conduta

Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicos e às caraterísticas
específicas da empreitada, considera-se que existem 3 potenciais impactes
negativos indirectos, devido à proximidade das 3 ocorrências inventariadas ao
local de obra e à possibilidade de poderem ser afetadas, por incidente, no
decurso da empreitada.

Nº

Designação

Km
28

Impacte Incidência Duração

Ocorrência Dimensão Reversibilidade
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1

Salgados do Fialho

2+725/3+350 Negativo Indireto

2

Marinha de Pedro Guerreiro 0+850

3

Torrejão

0+181

Temporário Certo

Local

Reversível

Negativo Indireto

Temporário Certo

Local

Reversível

Negativo Indireto

Temporário Certo

Local

Reversível

Quadro 31 – Caraterização dos Impactes Patrimoniais conhecidos

1.8.1 Síntese de impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de
incidência do projecto demonstraram a existência de 3 sítios com valor
patrimonial na área de projeto. Apesar do valor patrimonial dos locais
identificados, não existem motivos para inviabilizar este projecto, desde que
sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente
os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de
exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projecto
de empreitada proposta para análise.
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser
realizadas no decorrer do respetivo Acompanhamento Arqueológico.
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Medidas de Minimização
1.9 Medidas genéricas
1.9.1 Fase de construção (acompanhamento arqueológico)
A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico
permanente, contínuo e presencial (se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as
frentes) durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos, valas de cabos e
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer
nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos ou desmatação.
O acompanhamento arqueológico deverá ser continuado e efetivo, sendo
necessário garantir o acompanhamento de todas as frentes.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios
arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
Na mesma altura (fase prévia à obra), deve ser realizada a prospeção
arqueológica das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de
empréstimo e depósito de terras ou outras componentes de projeto e de
acordo com os resultados obtidos, poderão ainda a ser condicionadas a novas
medidas de mitigação patrimonial.
Segundo a medida 16 da DIA: “ Os resultados obtidos no Acompanhamento
Arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de medidas de
minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras).” P.4
No decorrer da empreitada é necessário garantir a conservação in situ das 3
ocorrências patrimoniais inventariadas no RECAPE: o sistema hidráulico de
Salgados do Fialho (n.º 1), o edifício da Marinha de Pedro Guerreiro (n.º 2) e o
sistema hidráulico do Torrejão (n.º 3).
Conforme medida apresentada na DIA, antes do início da obra deve realizar-se
o registo fotográfico das ocorrências n.º 1 (n.º 17 do Estudo Prévio), n.º 2 (n.º
14 do Estudo Prévio) e n.º 3 (n.º 16 do Estudo Prévio), e garantir através de
monitorização periódica o seu bom estado de conservação (que será
documentado fotograficamente).
A mesma medida (conservação in situ) deve ser aplicada em todas as outras
ocorrências patrimoniais identificadas no Acompanhamento Arqueológico “
(…) de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou
serem salvaguardadas pelo registo.” DIA. p.3.
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Antes de a obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, que deve
ter presente a Planta de Condicionantos Patrimoniais.
Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar
a destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico.
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais:
•

Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.

•

Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como por
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.

Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, a obra
será suspensa nesse local, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de
Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Algarve, pelos canais
que vierem a ser combinadas em sede própria, e serão propostas medidas de
mitigação adicionais.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados
relatórios mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de
projecto.
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caraterização da
obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos
realizados pela equipa naquele mês.
Outro objectivo importante deste texto será a apresentação de todas as
ocorrências de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de
surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio
e avaliação do grau de afectação do local identificado).
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto).
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as
tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os
objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária
do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem
original.
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Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona
abrangida pelo projecto são as seguintes:
•

Proteção, sinalização e vedação da área de protecção de cada local
referido na carta geral de sítios e que esteja nas imediações das
frentes de obra, designadamente as ocorrências n.º1, n.º 2 e n.º 3.


•

•
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A sinalização e a vedação têm de ser realizadas com recursos a
painéis.

Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se
encontrarem contextos arqueológicos, durante o acompanhamento
arqueológico.
•

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais
objectivos: identificação e caracterização de contextos
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local;
apresentação de soluções para minimizar o impacto da
obra.

•

Todos os contextos arqueológicos com afetação negativa
direta devem ser escavados na íntegra.

No caso das ocorrências de natureza etnográfica e valor
arquitetónico, em caso de afetação direta, deve-se proceder-se ao
seu registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória
descritiva.
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Anexo I: Documentação gráfica
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Anexo II: Fichas de sítio
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