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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Identificação

Designação do Projeto: Loteamento Turístico Alcácer Vintage

Fase em que se encontra o Projeto: Estudo Prévio

Tipologia de Projeto: Aldeamento turístico

Localização:
Herdade do Pinhal, União das Freguesias de Alcácer do Sal 
(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana,  
Concelho de Alcácer do Sal

Proponente:

Salk Properties, Lda.
Rua da Fábrica do Material de Guerra, 10
1950-128 Lisboa
tel: 218 620 970
fax: 218 620 971
mail: info@salkproperties.com

Entidade licenciadora: Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Autoridade de AIA:
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo

Decisão

          Favorável

        Favorável Condicionada

          Desfavorável

Condicionantes da DIA

1. Apresentar  o  contrato  de  fornecimento  de  água  com  a  respetiva  entidade
gestora, para consumo humano, para combate a incêndios, para enchimento de
piscinas  e  para  a  rega  das  áreas  privadas,  e  o  respetivo  documento
comprovativo da construção de nova conduta para abastecimento de água ao
empreendimento.

2. Realizar,  em simultâneo com a  execução das 3  a 4  captações  subterrâneas
previstas, alguns testes e ensaios, designadamente ensaios de caudal em todas
as  captações,  para  determinação  dos  caudais  de  exploração,  rebaixamentos
expectáveis,  transmissividades,  coeficiente  de  armazenamento,  e  análises
isotópicas  em  pelos  2  destas  captações,  para  conhecer  a  idade  da  água
subterrânea  em  profundidade  e  estimar  de  forma  mais  concreta  a  taxa  de
recarga de médio e longo prazo.

3. Requerer,  junto  da  Câmara  Municipal  de  Alcácer  do  Sal,  a  execução  do
faseamento das obras de urbanização do loteamento turístico, garantindo que a
primeira fase de execução assegurará as condições para o cumprimento dos
requisitos  mínimos  para  a  instalação,  classificação  e  funcionamento  das
tipologias  de  empreendimento  previstas.  Deverão  ser  identificadas  as  obras
incluídas  em cada fase,  o  orçamento  correspondente  e  os  prazos,  tal  como
disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

A  presente  DIA  não  dispensa  o  cumprimento  da  legislação  aplicável  à  atividade
desenvolvida pelo projeto, bem como às ações associadas à construção e à exploração
do mesmo.

Estudos/Elementos a
apresentar

Para efeitos de procedimento de pós-avaliação, de acordo com artº 26.º do Decreto-Lei n.º
151-B/2013,  de  31  de  outubro,  com  as  alterações  introduzidas  pelo  Decreto-Lei  n.º
47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto , comunicar a
data de início da construção.



             
Em RECAPE, o projeto de execução deve:

1. Identificar  claramente,  nas  peças  escritas  e  desenhadas,  quais  das  suas
componentes  se  sobrepõem  com  as  áreas  de  RAN,  para  que  a  Entidade
Regional  da Reserva  Agrícola  Nacional,  se possa  pronunciar  relativamente  à
ocupação não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional,  de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, atualizado
pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.

2. Assegurar  que:
 Fora das áreas edificadas consolidadas não haverá lugar à construção de

novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de
incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade
(nº 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, na redação dada pela Lei nº
76/2017, de 17 de agosto.

 Seja definida uma faixa de proteção ao longo das estremas oeste, sul e este
do empreendimento, nunca inferior a 50m (alínea a) do nº 3 do artigo 16º
do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação dada  pelo
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, e  alterado e republicado pela Lei
nº 76/2017, de 17 de agosto. 

Antes da fase de construção
1. Obter título de utilização dos recursos hídricos relativamente à rejeição de águas

residuais provenientes da ETAR ou outras intervenções em terrenos do Domínio
Hídrico, junto da entidade responsável (APA/ARH Alentejo).

2. Obter  título  de  utilização  dos  recursos  hídricos  relativamente  à  utilização  de
águas residuais tratadas para rega, junto da entidade responsável  (APA/ARH
Alentejo), após a obtenção de parecer favorável da Administração Regional de
Saúde do Alentejo, IP (ARS Alentejo) e da Direção Regional  de Agricultura e
Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), de acordo com o artigo 58.º do Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de agosto.

3. Resultado dos testes e ensaios realizados em todas as captações a realizar,
conforme condicionante 2..

4. Simulações, com base nos rebaixamentos medidos nos dois primeiros furos, dos
rebaixamentos expectáveis de ocorrer quando todas as captações estiverem a
laborar.

5. Estudo pormenorizado da viabilidade de utilização das águas residuais tratadas
para  rega,  o  qual  deverá  conter  uma  avaliação  dos  respetivos  impactes
produzidos tantos nos recursos hídricos superficiais como nos subterrâneos.

6. Avaliar, em pormenor, os impactes da pressão gerada sobre o sistema Aquífero
da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda pela abertura de novas captações de
água subterrânea, através da apresentação de um estudo hidrogeológico que
possibilite  a  implementação  de  um  sistema  de  gestão  dos  recursos  hídricos
(superficiais  e  subterrâneos)  realístico,  sustentável,  que  defina  os caudais  de
exploração  e  o  programa  de  monitorização  a  adotar  a  ser  aprovado  pela
APA/ARH do Alentejo, IP.

7. Estudo hidrogeológico que defina os caudais de extração de água, caso os dois
lotes de vinha propostos sejam regados com água subterrânea, atendendo a que
o equilíbrio na dotação de água para rega é essencial para garantir um adequado
desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da vinha. O projeto deverá desenvolver
os esforços necessários para minimizar eventuais consumos de água superiores
às necessidades das culturas, a ser aprovado  pela APA/ARH do Alentejo.

8. Projeto  de  Arquitetura  Paisagista  (PAP)  para  os  espaços  exteriores  do
loteamento, incluindo a linha de água, para enquadramento na paisagem cultural
existente, nomeadamente no que respeita à localização, à implantação, à forma,
à  escala,  aos  volumes,  à  cor,  aos  materiais  de  construção  e  à  envolvência
arbóreo-arbustiva.  O  PAP  deve  incluir  as  peças  escritas  e  desenhadas
necessárias e considerar, entre outros aspetos:
 a manutenção e reforço do coberto arbóreo existente (sempre que possível);
 a integração visual das estruturas construídas na envolvente;
 a recuperação da galeria ripícola a sul;
 a  proteção  relativamente  à  EN  382,  essencialmente  com  recurso  a

plantações.



             
 privilegiar  a  implantação  de  vegetação  arbóreo-arbustiva  autóctone,  em

particular nos limites da área do loteamento turístico, para melhor transição
para a vegetação existente na envolvente; e que envolva as áreas edificadas
e  lhes  diminua  a  exposição  na  paisagem,  em  conjuntos  de  vegetação
heterogénea  e  mista,  de  modo  a  não  se  tornarem  blocos  marcantes  e
intrusivos  na  paisagem  e  a  não  acentuar  a  visibilidade  dos  agentes  de
impacte;

 consideração  dos  materiais  e  estruturas  de  delimitação  existentes  na
paisagem como referência na conceção do projeto dos espaços exteriores.

9. Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de
serem produzidos na obra, com a identificação e 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. 

10. Plano de Gestão Ambiental (PGA), de forma a garantir 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  obra,  desde  que  previamente  sujeito  à  aprovação  do  dono  da  obra.  As
cláusulas 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.

11. Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos reconhecidos e dos que se
venham a  identificar  posteriormente,  e  para  os  quais  se  preveja  um impacte
negativo. Este plano consiste genericamente nas seguintes medidas:
 Realização de sondagens manuais de diagnóstico nos sítios Arez 5, Arez 6 e

Arez 8;
 Realização de sondagens mecânicas de diagnóstico no sítio Arez 3 e Arez 7;
 A  localização  das  sondagens  deve  ser  previamente  acordada  entre  o

Requerente e a Tutela;
 A direção dos trabalhos de arqueologia deve ser da responsabilidade de um

arqueólogo com uma experiência mínima de direção de 3 anos;
 A aplicação das medidas deverá ser antecedida de autorização prévia da

tutela.
12. Programa  de  Acompanhamento  Arqueológico,  estabelecido  e  programado

previamente de acordo com as fases de execução e com as áreas de incidência
do projeto. Este programa deve assegurar o seguinte:
 Acompanhamento  integral  de  todas  as  operações  que  impliquem

movimentações  de  terras  (remoção  de  vegetação,  escavações,
terraplanagens, depósitos de inertes), não apenas na fase de construção,
mas  também  em  fase  preparatória,  como  na  instalação  de  estaleiros,
abertura  de  caminhos  e  remoção  de  vegetação,  de  acordo  com  os
procedimentos considerados indispensáveis pela Tutela;

 O  acompanhamento  arqueológico  deve  ser  realizado  de  forma  efetiva,
continuada  e  direta,  em cada  frente  de  obra  a  decorrer  em  simultâneo,
devendo  ser  garantido  o  acompanhamento  arqueológico  em  todas  as
frentes;

 O  acompanhamento  arqueológico  deve  ser  dirigido  no  terreno  por  um
arqueólogo  que  terá  a  seu  cargo  uma  equipa  técnica  dimensionada  às
necessidades da empreitada.

13. Estudo cromático e de materiais, o qual discuta a possibilidade de mimetização
dos agentes de impacte mais expressivos (fachadas e cobertura dos edifícios),
para  alcançar  a  melhor  solução para o projeto  de arquitetura,  em termos de
enquadramento na paisagem envolvente.

14. Parecer  da  Entidade  Regional  da  Reserva  Agrícola  Nacional  (RAN),
relativamente à ocupação não agrícola de solos integrantes da RAN.

15. Licença municipal relativamente às obras de construção civil, bem como prévia
autorização municipal no que se refere às atividades que envolvam a destruição
do coberto vegetal.

Fase de construção



             
16. Relatórios de Acompanhamento da Evolução dos Valores Naturais, a entregar

após a implementação da medida de minimização 1., os quais deverão integrar o
seguinte:
 Descrição  das  ações  implementadas,  com  prova  fotográfica  da  sua

realização;
 Descrição dos valores naturais em função das ações implementadas, com

prova fotográfica;
 Conclusões e eventuais propostas de atuação;
 estes  relatórios  deverão  ser  executados  e  assinados  por  técnicos  com

formação especializada;
 Estes relatórios, a apresentar no prazo de seis meses após  o início de cada

fase  de  construção  do  empreendimento  (4  fases),  serão  posteriormente
submetidos ao ICNF para validação.  

Fase de exploração
16. Proceder à gestão de combustível numa faixa de largura não inferior a 50 m,

medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja
terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, de acordo com as
normas  constantes  no  anexo  do  Decreto-Lei  n.º  124/2006,  de  28  de  junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, na redação dada pela Lei
n.º 76/2017, de 17 de agosto (alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º).

17. Efetuar a medição continuada dos níveis das captações de água subterrânea, a
qual irá permitir avaliar as disponibilidades do aquífero.

18. Plano  de  Aplicação de  Fertilizantes  e  de  Produtos  Fitofarmacêuticos   o  qual
indique a necessidade efetiva e quantidades a aplicar, e que considere ainda o
seguinte:
 Gestão rigorosa da aplicação de fertilizantes e fitofármacos de acordo com

as  necessidades  reais  das  espécies  vegetais,  com  as  características
hidroquímicas das águas de rega e com as caraterísticas físico-químicas do
solo;

 Utilização  de  produtos  que,  pelas  suas  características  de  persistência  e
mobilidade no solo, tenham um menor risco de contaminação, tais como:
baixo  “tempo  de  vida  médio”,  reduzida  solubilidade  em  água  e  elevada
volatilidade;

 Priorizar  o  uso de agentes biológicos e/ou mecânicos para o controlo de
pragas e doenças, minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e
outros produtos fitofarmacêuticos.

 Prever  a  realização  de  análises  dos  solos  e  à  concentração  de  iões
presentes nas águas de rega.

18. Plano de Gestão de Resíduos Sólidos que, de acordo com as quantidades e
tipos de resíduos produzidos, indique o sistema de recolha e destino final a ser
adotado, estabelecendo metas para a redução da produção e para as taxas de
recolha seletiva e com acompanhamento regular para otimização do sistema de
recolha  de  resíduos;  neste  âmbito,  estabelecer  contratos  com  empresas
devidamente  licenciadas  que  se  encarreguem  do  destino  final  dos  resíduos,
nomeadamente  os  resíduos  especiais  como  por  exemplo,  os  resíduos  de
fertilizantes e fitofármacos, as lamas da ETAR e os resíduos sólidos da produção
de vinho e do pré-tratamento dos efluentes vinícolas.

Fase de desativação
19. Apresentar um plano de desativação das captações elaborado de acordo com o

artigo 462, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que define que as
captações que deixem de ter a função para que foram inicialmente constituídas
são desativadas no prazo de 15 dias após a cessação da exploração, devendo
sem prejuízo do disposto nos artigos 312º, 342º e 352º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio, ser seladas através da sua cimentação integral de acordo
com os seguintes procedimentos:

 Caracterização  da  qualidade  da  água  em  todas  as  captações  a
desativar, de acordo com o programa de monitorização águas altas;

 Desinstalação de equipamentos, eventualmente existentes;
 Medição do furo para confirmação da profundidade disponível;
 Confirmação do estado de limpeza do furo;
 Enchimento com material argiloso/calda cimento.

20. Solicitar  parecer prévio à APA/ARH do Alentejo,  relativamente à selagem das



             
captações,  devendo,  para  o  efeito,  ser  apresentada  memória  descritiva  dos
trabalhos a implementar.

21. Relatório  técnico  dos  trabalhos  efetuados,  após  execução  da  selagem  das
captações subterrâneas.

22. Plano de Desativação pormenorizado, a apresentar no último ano de exploração
do loteamento turístico Alcácer Vintage e sempre que ocorra o desmantelamento
parcial de infraestruturas, que contenha, entre outros, os seguintes elementos:

 A solução final da área desativada;
 As ações de desmantelamento;
 Destino a dar a todos os elementos retirados;
 Um Plano  de  Recuperação  Paisagística  pormenorizado,  que  contenha,  entre

outros,os seguintes elementos:
i. Solução  para  a  recuperação  dos  terrenos  afetos  ao  projeto  de

forma a restabelecer,na medida do possível,a topografia do local e
as respetivas condições fisiográficas.

ii. Solução  para  a  recuperação  paisagística  de  toda  a  área
anteriormente ocupada.

Outras condições para licenciamento ou autorização do projeto

Medidas de minimização 

Fase prévia ao início das obras

1. Recolher os propágulos/sementes das espécies RELAPE em presença, as quais deverão ser posteriormente
utilizados na intervenção paisagística  aprovado a implementar. 

2. Proceder à delimitação, com fita sinalizadora, dos núcleos arbóreos e arbustivos a preservar. Relativamente às
quercíneas, manter um perímetro de segurança de 15 m em redor de cada árvore.

3. 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.

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. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação das
espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a
época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim de junho.

7. O estaleiro  de  obra  deverá  ser  localizado  em local  apropriado,  de  modo a  não colidir  com as  linhas  de
drenagem  natural  do  terreno  e  deverá  ter  uma  utilização  e  manutenção  adequada,  de  forma  a  evitar
derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem ser armazenados em locais
impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, depois de usados, recolhidos por empresas
licenciadas para o efeito.

8. Definir  e dimensionar  os locais de gestão de resíduos cobertos,  caso sejam necessários,  considerando os
seguintes fatores:

   Contentores, se necessário, apoiados por compactadores, e preverem condutas de ventilação;
 zona de acesso fácil e a mais afastada possível das zonas residenciais/sociais;
  tomada de água e uma área de lavagem de contentores. Como tal, é necessária a construção de

caleiras de recolha de lixiviados  ligadas à rede de drenagem, devendo passar previamente por uma
caixa de separação de óleos e gorduras,  ou em alternativa,  definição de uma área inclinada para
garantir o escoamento das mesmas para a rede de drenagem de águas residuais;

 Impermeabilização  de  zonas  de  armazenagem de produtos  perigosos,  com bacia de  retenção de
derrames acidentais e se possível coberto.

9. Especificar o tipo de tratamento e destino final a dar aos efluentes a produzir na adega proposta. O tratamento
dependerá dos caudais estimados, assim como da previsível carga orgânica e de outros contaminantes. Uma
solução possível poderá passar pelo pré-tratamento dos efluentes vinícolas antes da sua descarga na rede de
drenagem  de  águas  residuais  do  empreendimento.  Deste  modo  evita-se  uma  possível  interferência  dos
contaminantes específicos do efluente vinícola no processo de tratamento dos efluentes domésticos da ETAR
proposta.

10. Implementar o Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos.



             
11. Equacionar  a  geração  de  energia  elétrica  utilizando  fontes  de  energia  renováveis  no  funcionamento  do

loteamento turístico.

Fase de construção

12. Implementar o PGA.

13. Implementar o  PAP.

14. 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. Não devem ser ocupados os seguintes locais:
 Áreas do domínio hídrico;
 Áreas inundáveis;
 Zona 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.

15. 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.

16. As ações pontuais de remoção de vegetação, destruição do coberto vegetal, a limpeza e a decapagem dos
solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra.

17. 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.

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

19. Sempre  que  a  área  a  afetar  potencialmente  apresente  património  arqueológico  deve-se  efetuar  o
acompanhamento arqueológico das ações de remoção da vegetação e proceder a prospeção arqueológica das
áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caraterização da situação de referência.

20. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico  efetuar o acompanhamento
arqueológico de  todas as ações que impliquem a movimentação dos  solos,  nomeadamente escavações  e
aterros, que possam afetar o património arqueológico.

21. Iniciar os trabalhos de escavações e aterros  logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de ações
sobre as mesmas.

22. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terra de forma a minimizar a
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte
sólido.

23. Interromper  a  execução  de  escavações  e  de  aterros   em  períodos  de  elevada  pluviosidade,   adotando
precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar os respetivos deslizamentos.

24. 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).

25. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em
locais com características adequadas para depósito.

26. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, proceder ao seu
armazenamento 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.

27. Durante o armazenamento temporário de terras,  efetuar a sua proteção com coberturas impermeáveis. As
pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

28. Caso haja necessidade de levar a depósito as terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve
excluir as seguintes áreas:

 Áreas de domínio hídrico;
 Áreas inundáveis;
 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
 Perímetros de proteção;
 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  da  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.

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 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.

31. Garantir  a  limpeza  regular  dos  acessos  e  da  área  afeta  à  obra,  de  forma  a  evitar  a  acumulação  e  a
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos
de obra.

32. Selecionar 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).

33. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de
forma a minimizar a emissão de poeiras.

34. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados,
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.

35. Assegurar  que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído
possível.

36. 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.

37. 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 emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos
e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.

38. 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.

39. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de
drenagem de águas pluviais.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. Adotar 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.

44. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos.

45. 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.

46. Depositar  os  resíduos  produzidos  nas  áreas  sociais  e  equiparáveis  a  resíduos  urbanos  em  contentores
especificamente  destinados  para  o  efeito,  devendo  ser  promovida  a  separação  na  origem  das  frações
recicláveis e posterior envio para reciclagem.

47. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e estanques, para
posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

48. Assegurar  o  destino  final  adequado para  os  efluentes  domésticos  provenientes  do  estaleiro,  a  ligação ao
sistema  municipal  ou,  alternativamente,  recolha  em  tanques  ou  fossas  estanques,  e  posteriormente
encaminhados para tratamento.



             
49. Drenar a zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas 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.

50. Sempre  que  ocorra  um derrame de  produtos  químicos  no  solo,  proceder  à  recolha  de  imediato  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.

51. Sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, exceto betuminoso, deverá
promover-se o depósito num ponto único (isolado com geotêxtil), por forma a que no final das obras se possa
sanear a referida área de infiltração e conduzir os resíduos resultantes a destino final adequado.

52. 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.

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

54. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construção.

55. Caso  se  verifique  a  existência  de  áreas  degradadas  decorrentes  da  fase  de  construção,  proceder  ao
restabelecimento e recuperação paisagística da mesma  através da reflorestação com espécies autóctones e
do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos.

56. Nas zonas mais próximas das linhas de água existentes, controlar e reduzir os trabalhos que promovam a
erosão. É interdita a deposição de terras ou outros materiais nos leitos da linha de água, bem como qualquer
outro tipo de obstrução.

57. Reduzir os períodos de preparação e mobilização do solo, reduzindo a quantidade de sólidos que poderão ser
arrastados para as linhas de água.

58. Realizar as intervenções de mobilização do solo que tenham lugar na proximidade das linhas de escoamento,
ainda que estas apresentem um carácter incipiente, que sejam de pequena dimensão e de regime temporário,
ao mínimo indispensável, de forma a garantir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de
eventuais situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural
existente.

59. Depositar as águas residuais produzidas na área do estaleiro numa fossa séptica estanque, as quais serão
posteriormente recolhidas por entidades credenciadas para o efeito, não podendo ser lançadas no solo ou no
meio hídrico.

60. Garantir  a  estanquicidade  de  todas  as   infraestruturas  da  ETAR  a  construir  de  modo  a  evitar  ruturas  e
contaminação  dos  solos  e  do  meio  hídrico;  construir  uma  bacia  de  retenção  para  todos  os  pontos  de
armazenamento de produtos químicos líquidos  a utilizar  na  exploração da ETAR; as lamas de  depuração
deverão ser armazenadas em local coberto e impermeabilizado,  disponível  para a recolha e transporte por
empresas certificadas para esse efeito.

61. Reduzir as áreas a impermeabilizar, utilizando pavimentos o mais permeáveis possíveis de modo a minimizar o
aumento do caudal de ponta de cheia.

62. Ajustar, sempre que possível, as áreas de implantação dos edifícios, dentro de cada lote, de modo a evitar a
interferência  com as  linhas  de drenagem naturais,  ou  em alternativa  proceder  à  modelação localizada  do
terreno, de modo a permitir a continuidade das linhas de drenagem naturais.

63. Evitar as operações de manutenção de veículos e equipamentos dentro da área de intervenção. No caso de tal
não ser possível,  estabelecer uma área para o efeito, impermeabilizada, utilizando uma bacia de retenção
amovível. Os resíduos perigosos produzidos devem ser devidamente armazenados, em locais pavimentados e
cobertos, sendo encaminhados para gestão por entidades licenciadas para o efeito.

64. Executar os trabalhos e operações de construção mais ruidosas, nas parcelas adjacentes à zona de plantação
da vinha (zona nascente, mais próxima de Arez), em período diurno, entre as 8 e as 20 horas, e apenas nos
dias úteis.

65. Se necessário,  obter  a Licença Especial  de Ruído, em conformidade com o artigo 15.º  do Decreto-Lei  n.º
9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto (Regulamento Geral do Ruído).

66. Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do Regulamento Geral de
Ruído, devendo ser evitadas, a todo o custo, situações de aceleração/desaceleração excessivas, assim como
sinais sonoros desnecessários.

67. Equacionar, em caso de necessidade, o encapsulamento para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente
confinadas a um determinado espaço. 

68. Conter, visualmente, a área da obra de forma a minimizar impactes visuais a partir da envolvente direta.

69. Realizar as intervenções no mais curto período de tempo, de modo a reduzir o período de visualização dos
impactes visuais temporários.

70. Efetuar as plantações nos espaços exteriores propostos no início das obras,  de forma a permitir um maior



             
desenvolvimento  da  vegetação  e  cumprimento  das  funções  a  que  se  destinam,  assim  como  uma  maior
contenção visual do projeto uma vez concluídas as obras.

71. Efetuar a integração paisagística das áreas de estaleiro após o término das obras, garantindo a reposição das
condições existentes no início da obra ou, de preferência, a melhoria dessas condições, em consonância com
as medidas gerais  recomendadas na presente proposta de DIA.  O mesmo deve ser efetuado no local  de
depósito de terras sobrantes,  através dum plano de recuperação e integração paisagística adequado.  Este
plano deve ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, que incide sobre esta área.

72. Implementar o Programa de Acompanhamento Arqueológico.

73. Recorrer, sempre que possível, a mão de obra local, favorecendo a colocação de desempregados residentes no
concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano, e em particular Odemira e Sines,
onde se verificam elevados níveis de desemprego. 

74. Adquirir produtos e serviços junto de empresas da fileira da construção sediadas em Alcácer do Sal ou nos
concelhos vizinhos, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto no território em que se insere.

75. Vedar e sinalizar os locais que ofereçam perigos para os peões, incluindo as áreas de estaleiro, de acordo com
os regulamentos aplicáveis.

76. Sinalizar  adequadamente dos percursos, velocidades e horários de circulação permitidos na zona de obra
(incluindo estaleiros) e no acesso exterior a esta, de modo a minimizar os efeitos no normal funcionamento do
dia a dia das pessoas e atividades económicas.

77. Assegurar a manutenção adequada das vias utilizadas para acesso à obra. As vias que forem danificadas
durante as obras deverão ser recuperadas após a finalização da construção, ou mesmo durante a mesma, nos
casos em que tal se possa justificar.

78. No  caso  de  derrame  acidental  de  óleos  ou  outras  substâncias  passíveis  de  degradar  as  condições  de
segurança  rodoviária,  suspender  de  imediato  a  circulação,  isolando  a  área  afetada  e  removendo  o
contaminante com produto adequado (absorvente), de modo a evitar a sua propagação pela via.

Fase de exploração

79. Aplicar o Plano de Aplicação de Fertilizantes e de Produtos Fitofarmacêuticos.

80. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos.

81. Garantir a boa qualidade da água para rega, de forma a não deteriorar os solos.

82. Gerir a aplicação de fertilizantes e fitofármacos de forma rigorosa, dando preferência a produtos com o menor
grau de perigosidade e toxicidade possível, sendo preferível o uso de meios mecânicos no combate a pragas e
doenças.

83. Caso  seja  observada  a  contaminação  dos  pinheiros  com  nemátodo,  proceder  à  informação  imediata  das
entidades  competentes  para  os  recursos  florestais,  agindo  de  acordo  com  as  suas  indicações  e  com  a
legislação aplicável.

84. Implementar um programa de sensibilização ambiental dos utilizadores do loteamento turístico, com divulgação
dos valores ecológicos da região – habitats, flora e fauna – e dos comportamentos a evitar, de forma a não
degradar  os habitats  envolventes e não perturbar as comunidades biológicas.  Esta medida visa garantir  a
utilização equilibrada e sustentável da área, evitando a sua degradação em função do aumento da presença
humana.

85. Interditar a circulação fora dos percursos/áreas designados para o efeito.

86. Promover a manutenção das margens das linhas de água e da vegetação ripícola associada. 

87. Garantir as boas condições fitossanitárias das áreas de pinhal, através de monitorização regular destas áreas,
face ao risco de infeção pelo nemátodo da madeira do pinheiro.

88. Promover a limpeza regular das áreas florestais não intervencionadas, de forma a atenuar o risco de incêndio.

89. Promover  a  continuação  da  utilização  da  área  por  parte  das  espécies  faunísticas  existentes,  através  da
instalação de mecanismos de atração, como por exemplo, a instalação de caixas-ninho nas zonas florestadas.

90. Promover a manutenção das estruturas implantadas para garantir  a continuidade das linhas de água, bem
como de toda a rede de drenagem pluvial.

91. Dar  prioridade  à  instalação  de  espécies  vegetais  adaptadas  e  que  minimizem  as  necessidades  hídricas,
estabelecendo assim critérios de redução do consumo de água na rega dos espaços verdes.

92. Privilegiar, para a rega dos espaços verdes de utilização comum, para as lavagens de pavimentos e para outras
necessidades de água, a água tratada proveniente da ETAR em detrimento do recurso a água subterrânea, se
viável. Recomenda-se que a utilização da água subterrânea seja feita sempre na perspetiva de complementar a
origem principal (água proveniente da ETAR).

93. Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas constantes do Programa Nacional
para o Uso Eficiente da Água. 

94. Efetuar a rega dos espaços verdes construídos fora dos períodos em que se registam as maiores temperaturas,
devendo ser realizadas nas horas de menor temperatura atmosférica.



             
95. Suportar a rede de rega, piscinas e combate a incêndios numa solução que contemple uma utilização coletiva,

em detrimento da instalação de captações individuais.
96. Acondicionar  devidamente  os  fitofármacos  e  os  pesticidas  e  armazená-los  nos  armazéns  existentes  na

propriedade, sendo rigorosamente cumpridas as normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento.

97. Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para garantir a proteção da qualidade da água.

98. A exploração das captações de água subterrânea terá de obedecer aos seguintes requisitos: 
 não poderá conduzir a rebaixamentos significativos na superfície livre do subsistema superficial que

possam pôr em causa o equilíbrio ambiental;
 não induzir o avanço da cunha salina, sendo que para isso os rebaixamentos a provocar pelo sistema

de captação deverão, tendencionalmente, ser limitados ao nível do mar.
99. Implementar um sistema de rega eficiente, ajustado às condições climatéricas e que permita a minimização dos

volumes de água a aplicar, bem como a lixiviação de fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos.
100.Não aplicar  fertilizantes  e pesticidas quando se  prevejam longos  períodos  de precipitação ou  precipitação

intensa nas 48 horas seguintes à aplicação.
101.Aplicar  os  fertilizantes  no  solo  de  forma  uniforme,  de  modo  a  impedir  que  existam  zonas  com  uma

mineralização elevada e consequentemente zonas de poluição preferencial.
102.Optar,  sempre  que  possível,   por  meios  mecânicos  para  o  combate  a  pragas  e  doenças,  em  vez  dos

tratamentos fitossanitários.
103.Equacionar,  e  se viável,  promover  a  valorização orgânica das lamas de depuração da ETAR (ou do pré-

tratamento  dos  efluentes  vinícolas,  caso  seja  necessário),  de  acordo  com  os  princípios  e  condicionantes
dispostos no Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro.

104.Equacionar a possibilidade de estabilização e valorização orgânica dos resíduos sólidos gerados na produção
de vinho nos terrenos do empreendimento.

105.Valorizar os resíduos verdes provenientes da atividade de manutenção dos espaços exteriores, nomeadamente
por compostagem, conjuntamente com os resíduos orgânicos provenientes da exploração agrícola, evitando o
encaminhamento destes resíduos para o aterro.

106.Implementar as ações decorrentes de um programa a elaborar de controlo e vigilância do funcionamento da
rede de coletores pluviais e domésticos na zona de intervenção, através de inspeções visuais periódicas em
diferentes pontos dessas redes, bem como garantir a sua regular manutenção, com particular destaque para os
equipamentos de tratamento específico de efluentes.

107.Efetuar  o pré-tratamento dos efluentes vinícolas,  se necessário,  com vista a garantir  que os mesmos não
induzem perturbações no funcionamento da ETAR prevista para o empreendimento.

108.Instalar nos edifícios, sempre que possível, dispositivos de minimização de consumos de água.

109.Limitar  a  velocidade  nas  vias  internas,  quer  através  da  imposição  de  velocidades  máximas de  circulação
reduzidas, quer através do uso de técnicas e soluções de pavimentação adequadas.

110. Selecionar maquinaria e veículos de manutenção tendo em conta critérios ambientais, nomeadamente ao nível
das emissões gasosas e sonoras.

111.Assegurar  o  bom  funcionamento  dos  equipamentos  ruidosos  eventualmente  instalados  ou  utilizados  nas
operações de manutenção (corta-relva,  bombas, ventiladores,  bombas etc.),  verificando o cumprimento dos
valores de potência sonora indicados pelo fabricante e constantes na lei, e isolando-os acusticamente se se
revelarem fontes significativas de emissão. Deve ser dada especial atenção aos equipamentos utilizados no
exterior.

112. Limitar, se possível, as operações de fornecimento ao período diurno (7h às 20h), bem como as operações de
manutenção que possam produzir níveis de ruído mais significativos.

113.Sensibilizar  os  funcionários/prestadores  de  serviços  do  loteamento  para  a  adoção  de  procedimentos  que
minimizem a emissão de ruído, como por exemplo a forma de condução de veículos, a operação de corta-
relvas, a utilização de sinais sonoros, o modo de realização das cargas e descargas, entre outros itens. Esta
iniciativa pode estender-se, quando aplicável, aos fornecedores.

114.Proceder  a  manutenção  periódica  e  regular  das  estruturas  construídas  de  uso  comum  (edifícios  e
infraestruturas associadas) e dos espaços exteriores correspondentes às áreas de utilização comum e de lazer
do aldeamento turístico.

115.Na eventualidade de ser necessário proceder  ao revolvimento de terras,  no âmbito de eventuais  obras de
manutenção/conservação, que afetem áreas não perturbadas durante a fase de construção, o planeamento
destas ações deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo.

116.Favorecer,  nomeadamente  através  de  protocolo  com  os  centros  de  emprego  regionais,  a  colocação  dos
desempregados residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos vizinhos (nomeadamente
Odemira e Sines).

Fase de desativação

117.Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante, no âmbito de eventuais obras



             
de  manutenção/conservação,  que  afetem  áreas  não  perturbadas  durante  as  fases  de  construção  ou  de
exploração,  o planeamento destas ações deverá prever  o acompanhamento por parte  um arqueólogo que
avaliará a situação e proporá as medidas mais adequadas em função da realidade à data da desativação do
loteamento turístico.

118.Recorrer, sempre que possível, a mão de obra local, favorecendo a colocação de desempregados residentes no
concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano, e em particular Odemira e Sines,
onde se verificam elevados níveis de desemprego. 

119.Remover todos os efluentes, óleos e gorduras que estejam retidos nos reservatórios, antes da desativação da
unidade.

120.Implementar o plano de desativação das captações de água subterrânea. 

121.Implementar o Plano de Desativação. 

Programa Geral de Monitorização

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

Programa de monitorização Parâmetros a monitorizar

Periodicidade Normas
aplicáveisFator Locais de amostragem Quantidade Qualidade

Físico-químicos 

Recursos Hídricos
Superficiais

Pontos  1,  2  e  3  (identificados  no
desenho  6  do  programa  de
monitorização proposto no Volume
V – Projeto reformulado)

- PH
Temperatura
Condutividade elétrica
Oxigénio dissolvido
Oxidabilidade
Carbono orgânico total
Coliformes  fecais  e
totais
Azoto amoniacal
Nitrato
Nitrito
Sulfato
Cloreto
Fósforo total
Fosfatos(P)
Ferro total
Manganês total
Zinco total
Cádmio total
Cobre total
Chumbo total
Arsénio total
Mercúrio total
TPH C10-C40
BTAEX
Tricloroetileno
Tetracloroetileno
Pesticidas
totais/Substâncias
individuais*

Semestral:
Mar/Abr e
Out/Nov

Plano  de
Gestão
Hidrográfica
do  Sado
(Tabela  1);
Decreto-Lei
n.º  218/2015,
de  7  de
outubro

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Nas  captações  de  água
subterrânea  (furos)  a  construir,  à
boca das captações 

Registo  do
nível
piezométrico
(nível
hidroestático
e  nível
hidrodinâmic
o)  e  do
voluma
captado,
com
indicação  da
referência de
medição  e
respetiva
cota (m)

Semestral: 
(Qualidade):
Mar/Abr e
Out/Nov

Mensal:
(Quantidade)

Plano  de
Gestão
Hidrográfica
do  Sado
(Tabela  1);
Decreto-Lei
n.º 236/98, de
1 de agosto

(*) De acordo com a lista de pesticidas anual publicada pela DGAV e divulgada em www.ersar.pt, entende-se por “total” a soma de
todos os pesticidas individuais detetados e quantificados durante o processo de monitorização, incluindo os respetivos metabolitos e
produtos de degradação e de reação

 Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital  editável  (.xls) e
mediante  um relatório  anual  que  conterá  uma avaliação dos  dados  coligidos  nesse período  bem como a
verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada estação
de amostragem com análise de tendência.

 A amostragem de  água  nas  captações  de  água  subterrânea  (furos),  deverá  ser  efetuada  com  recurso  a

http://www.ersar.pt/


             
equipamento de bombagem e na boca das captações.

 A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à fase de
construção  (caracterização  da  situação  de  referência)  e  deverá  ser  efetuada  também  uma  amostragem
imediatamente antes da fase de exploração do projeto.

 O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados obtidos.
Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista do programa de monitorização a implementar, mantém-
se em vigor a versão anteriormente aprovada.

Tabela 1-Normas aplicáveis às águas subterrâneas
(Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado)

Parâmetro Limiar Norma de Qualidade

Azoto amoniacal (mg/L) 0,5

Condutividade (µS/cm) 2500

pH 5,5-9

Arsénio (mg/L) 0,01

Cádmio (mg/L) 0,005

Chumbo (mg/L) 0,01

Mercúrio (mg/L) 0,001

Cloreto (mg/L) 250

Sulfato (mg/L) 250

Tricloroetileno (µg/L) 0,65

Tetracloroetileno (µg/L) 0,65

Nitrato (mg/L) 50

Pesticidas (substância individual) (µg/L) 0,1

Pesticidas (total) (µg/L) 0,5

Benzeno (µg/L) 1,0

Etilbenzeno (µg/L) 1,3

Tolueno (µg/L) 1,3

Xileno (µg/L) 1,3

Tabela 2 - Normas aplicáveis às águas superficiais
(Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado)

Parâmetros Norma

Oxigénio dissolvido ≥ 5 mg O2/L



             
Taxa de saturação em oxigénio Entre 60% e 120%

Carência bioquímica de oxigénio (CBO5) ≤ 6 mg O2/L

pH entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal ≤ 1 mg NH4/L

Nitratos ≤ 25 mg NO3/L

Fósforo total ≤ 0,13 mg P/L

Arsénio 50

Cobre 7,8 (depende de pH, DCC e dureza da água)

Zinco a Norma de Qualidade de 3,1 será Zinco aplicada se
a dureza da água <24 mg/l CaCO3

Etilbenzeno 65

Xileno (total) 2,4

Tolueno 7,4

(***)Todos os metais devem ser analisados na forma dissolvida.

 De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das normas de
qualidade  da  água,  deverá  ser  averiguada  a  causa  e  corrigida  a  situação  através  de  implementação  de
metodologias adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, l.P..

 A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites de
deteção estipulados no Decreto — Lei n.2 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser igualmente
reportada.

 Aquando  da  atribuição  dos  Títulos  de  Utilização  dos  Recursos  Hídricos  (TURH)  poderão  ser  estipuladas
condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água.

Entidade de verificação da
DIA

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

Validade da DIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-
Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, a DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da
presente data, o proponente não tiver requerido a verificação da conformidade ambiental
do projeto de execução, excetuando-se os casos previstos no n.º 5 do mesmo artigo.

Data 25 de outubro de 2017

Assinatura



             

ANEXO

Resumo do procedimento
de avaliação

Início do procedimento:  nos termos do n.º 2 do artigo 14ª o procedimento de AIA teve
início em 16 de setembro de 2016. A Autoridade de AIA nomeou a CA, que procedeu à
apreciação prévia do EIA, deliberando em 18 de outubro de 2016 pela solicitação ao
proponente de elementos adicionais. Para efeito da entrega do Aditamento ao EIA e
reformulação do RNT o prazo do procedimento foi suspenso até 20 de dezembro de
2016.

Apresentação do projeto e respetivo EIA: 12 de outubro de 2016.

Decisão sobre a conformidade do EIA: 2 de janeiro de 2017.

Entidades externas consultadas: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), Turismo de Portugal (TP), Infraestruturas de Portugal (IP), Entidade Regional da
Reserva Agrícola Nacional (ERRAN).

Consulta Pública: Nos termos do n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de
outubro de 2013, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, a consulta pública decorreu
durante 20 dias úteis, de 9 de janeiro a 3 de fevereiro de 2017, não tendo sido recebidos
quaisquer contributos.

Parecer Final da CA: Datado de 13 de março de 2017, tendo sido proposta a aplicação
do n.º 2 do artigo 16.º do do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei
n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

Autoridade de AIA: Concordância em 29 de março de 2017.

Notificação ao proponente (Audiência de Interessados): 25 de maio de 2017.

Pronúncia do proponente: Aceitação do procedimento previsto no art.º 16.º do RJAIA em
8 de junho de 2017.

Apresentação da reformulação do projeto: 5 de julho de 2017.

Envio  da  proposta  de  DIA  ao  proponente  e  promoção  da  respetiva  audiência  de
interessados: 15 de setembro de 2017.

Alegações do proponente à proposta de DIA: 28 de setembro de 2017, na qual é requer
o  seguinte:  (…)  Do  conjunto  das  condicionante  estabelecidas  na  proposta  de  DIA,
gostaríamos de nos pronunciar relativamente às 3ª e 5ª condicionantes, respetivamente,
sobra a “ocupação com outros usos de terrenos em RAN”, e sobre a necessidade de
“garantir uma faixa de proteção contra risco de incêndio no limite norte do loteamento”.
(…)

Assim julgamos que pelas razões atrás invocadas, consideramos não haver motivo para
que as referidas condicionantes sejam mantidas.

Analisadas  as alegações do proponente  considerou-se de alterar  na presente  DIA o
seguinte:

- Manter o teor da condição 3 adaptada à fase de projeto de execução, passando a
constituir elemento a constar na fase de RECAPE, em sede de projeto de execução.

-   Adaptar  a  redação das condições  5 e 6  passando a  constituir  aspetos a serem
integrados no projeto de execução a a considerar e avaliar  em sede de RECAPE.

Prom  oção das diligências complementares: 9 de outubro de 2017.

Emissão da DIA e envio ao proponente: 25 de outubro de 2017.



             

Resumo do conteúdo dos
pareceres apresentados
pelas entidades externas

ERRAN:  Esta  Entidade  deliberou,  por  unanimidade,  informar  a  CCDR  Alentejo  que
deverá ser formalizado um pedido de parecer junto desta Entidade, de acordo com o
previsto nos pontos 7 e 8 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março,
actualizado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015  de 16 de Setembro. 

TP: (...) Face ao exposto, tendo em conta os interesses específicos do setor do turismo,
propõe-se a emissão de parecer favorável ao EIA, sublinhando-se os impactes positivos
da implementação do projeto que se refletem ao nível da socioeconomia e especialmen-
te no setor do turismo, com a implementação do projeto, pese embora a existência de
impactes negativos no ambiente, considerados no estudo, de magnitude reduzida se im-
plementadas as medidas de minimização e os planos de monitorização propostos. 

ICNF: (…) Face ao exposto,  emite-se parecer favorável, condicionado às seguintes
alterações e à apresentação dos seguintes elementos 

 O projecto não cumpre o disposto no nº 3 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
Janeiro, devendo ser reformulado no sentido de contemplar a “faixa de pro-
tecção contra incêndios florestais” ao longo de todas as extremas da pro-
priedade, incluindo a extrema Norte.

 Ainda, relativamente à defesa da floresta contar incêndios, deverá constar
como condicionam-te da DIA,  a obrigação de proceder à gestão de com-
bustível numa faixa de 50 m à volta das edificações ou instalações, medida
a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas cons-
tantes no anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.

 Relativamente  às  medidas  de minimização,  deverão  as  medidas  Ot1,
Ot2, Ot6 e as medidas de Eco1 a Eco8, serem consideradas na DIA.

 Contudo, deverá prever-se ainda a seguinte medida de minimização: - Pre-
viamente à fase de construção, nas áreas a intervencionar, deverão ser re-
colhidos os propágulos/sementes das espécies RELAPE em presença, que
deverão ser posteriormente utilizados na intervenção paisagística a imple-
mentar, acompanhada de Relatórios de Acompanhamento da Evolução
dos Valores Naturais, para cada fase do projeto sujeitos a apreciação do
ICNF.

IP: (…) Da análise aos documentos disponibilizados, constata-se que a área abrangida
pelo estudo referido não interfere com a Rede Rodoferroviária sob a jurisdição da IP, SA.

Resumo do resultado da
consulta pública

Não houve qualquer participação.

Informação sobre a
conformidade do projeto
com os IGT, servidões e
restrições de utilidade

pública e identificação das
entidades competentes

Previamente à entrada do PROT Alentejo em vigor,  e da consequente alteração por
adaptação do PDM, foi submetido à Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS) um
Pedido de Informação Prévia (PIP) referente ao Loteamento Alcácer Vintage, para 999
camas e 204 unidades de alojamento, em 10 de dezembro de 2009, sendo que este PIP
foi  aprovado em 28 de janeiro  de 2010.  Posteriormente  foi  solicitado um pedido  de
licenciamento  do  loteamento  para  um  aldeamento  turístico  (LU/2010/02),  para  980
camas e 196 Unidades de Alojamento, de 23 de março de 2010. A CMAS instruiu o
respetivo  processo  no  âmbito  da  alínea  d)  do  n.º  1  e  no  n.º  8  do  artigo  7.º  do
regulamento do PDM de Alcácer do Sal então em vigor. 

Razões de facto e de
direito que justificam a

decisão

O projeto do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” visa a instalação de um aldeamento
turístico de 5 estrelas integrado em espaço rural, com um total de 166 lotes (165 destina-
dos à construção e um lote destinado à atividade agrícola/plantação de vinha). É consti-
tuído por 194 Unidades de Alojamento Turístico (UAT) (com 858 camas turísticas fixas),
e um conjunto de edifícios/equipamentos de apoio. O projeto em causa baseia-se  no
tema do enoturismo, assentando a sua identidade no cultivo da vinha e nas atividades a
ela associadas. Desenvolve-se numa parcela total de terreno com 35 ha.  
Relativamente aos impactes, com a implementação do projeto, serão gerados impactes
positivos na Socioeconomia, em particular, na fase de exploração do projeto, no que se



             
refere à criação de emprego e à dinamização do sector terciário e da economia do con-
celho, estimando o EIA 42 postos de trabalho diretos em plena fase de exploração. 
No que se refere aos fatores ambientais os Recursos Hídricos e os Sistemas Ecológicos,
serão gerados impactes negativos, que apesar de significativos, poderão ser minimiza-
dos pela aplicação de medidas de minimização adequadas, constantes da presente DIA.

Relativamente  ao  Ordenamento  do  Território,  o  projeto  obteve  um  PIP  aprovado
previamente à  entrada em vigor  do  PROT Alentejo  e  da consequente  alteração por
adaptação do PDM de Alcácer do Sal, pelo que foi submetido o respetivo pedido de
licenciamento nos limites delineados no PIP (ao qual corresponde a reformulação do EIA
apresentada - no âmbito do n.º 2 do artigo 16.º do RJAIA). 

Não obstante os prazos decorridos entre procedimentos (correspondendo o maior a cer-
ca de 4 anos) nos quais poderia ter sido invocada a necessidade de nova apreciação à
luz dos instrumentos entretanto aprovados e em vigor, pelo facto da CMAS nunca ter de-
clarado a caducidade do procedimento de licenciamento, considera-se que o presente
projeto agora em avaliação, composto por 166 lotes (1 destinado à atividade agrícola),
194 Unidades de Alojamento Turístico e 858 camas, pode corresponder ao PIP válido,
aprovado em 2010, ao abrigo do artigo 17.º do RJUE. 

Critérios adotados para a
determinação do índice
ponderado de avaliação
de impactes e resultado

apurado

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de
31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, foi aplicada a metodologia para
o cálculo do índice ponderado de avaliação de impactes, aprovado por despacho do Sr.
Secretário de Estado do Ambiente, em 17 de abril de 2014. 

Da  aplicação  da  referida  metodologia  obteve-se  um  índice  numérico  de  2,  que
corresponde a uma  DIA Favorável Condicionada.
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Assunto: Aldeamento turís co Alcácer Vintage - abastecimento de água - declaração para RECAPE
De: João Luis <jlf@promontorio.net>
Data: 14/12/2018 11:08
Para: <vproenca@m.alcacerdosal.pt>
CC: <secretaria.gap@m-alcacerdosal.pt>

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal,

Venho por este meio solicitar a sua atenção e se, possível, ajuda, para a resolução de um problema
relativo à conclusão da aprovação do projecto do Aldeamento Turístico Alcácer Vintage que passo
a expor.

O projeto de loteamento para o aldeamento Turístico ³Alcácer Vintage² localizado junto à aldeia de
Arez, tem Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada (AIA 381) , emitida em
Outubro de 2017 .

Na sequência da emissão da DIA e com o objetivo de entrega do respetivo RECAPE (Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), procedemos à elaboração dos projetos de
execução das infraestruturas, que foram finalizadas no início de 2018.

A Declaração de Impacte Ambiental solicita a entrega no âmbito do RECAPE de uma declaração
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, garantindo a futura disponibilização de abastecimento
público de água ao empreendimento.

No sentido de obtenção desse documento desenvolvemos, desde setembro de 2017, junto dos
respetivos serviços da CMAS as iniciativas que passarei a expor, sem que até hoje tenhamos
conseguido qualquer resultado.

1- Ainda antes da emissão da DIA contactámos a CMAS (Eng. João Monteiro) com vista à
obtenção desse documento, (de que já conhecíamos a necessidade desde a proposta de DIA
que nos foi comunicada pela CCDR), tendo-nos sido dito que teríamos que contactar as
³Águas do Alentejo², a quem segundo o Eng. João Monteiro competiria garantir esse
fornecimento.

2- Contactada as ³Águas do Alentejo² (Eng. Carlos Domingos), esta entidade esclareceu que
compete à ³Águas do Alentejo², enquanto Entidade Gestora do Sistema Público de Parceria
Integrado de Águas do Alentejo, ao abrigo do estipulado no nº 6 da cláusula 4ª do Contrato
de Parceria, emitir parecer para o município, relativamente ao impacte que novas
urbanizações possam ter sobre o sistema de abastecimento em Alta. Referiu ainda, que as
águas do Alentejo não abastecem diretamente entidades privadas, tendo como seus
interlocutores os respetivos municípios.

3- Assim, no sentido transmitir esta posição das ³Águas do Alentejo², tivemos uma segunda
reunião, esta em 26 de Outubro de 2017 com a CMAS (Eng. João Monteiro), onde
informámos da posição das ³Águas do Alentejo², tendo ficado acordado que a CMAS, iria
contactar aquela entidade, para confirmar as condições da disponibilidade do abastecimento,
para em sequência poder emitir o documento solicitado.
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4- Após diversas insistências junto dos serviços da CMAS e sem qualquer vislumbre de
resultado, solicitámos ao Dr. Amílcar Macedo se poderia tentar desbloquear o assunto,
disse-nos que embora não fosse uma área da sua responsabilidade, iria tentar agendar uma
reunião com a diretora de serviços Eng. Ana Vilas Boas.

5- Essa reunião teve lugar em setembro de 2018, tivemos oportunidade de explicar ao que
vínhamos, tendo a Eng. Ana Vilas boas, dito que desconhecia o assunto e nunca lhe tinha
sido posta a questão, e que não via de momento uma solução para o abastecimento.
Nós tivemos oportunidade de reafirmar que a solução só poderá passar pela CMAS, e mais
uma vez mostramos disponibilidade para estudar as implicações necessárias à obtenção de
uma solução de abastecimento. Disse-nos que ira analisar o assunto e que nos daria uma
resposta nas 3/4 semanas seguintes.

6- Voltamos a contactar a Eng. Ana Vilas Boas no final de Novembro de 2018, que nos disse
que não tinha tido até agora tempo para analisar o assunto.

Com a entrega e aprovação do RECAPE, resultará a aprovação dos projetos de execução das
infraestruturas do loteamento, e subsequente emissão do alvará para execução das infraestruturas,
uma vez que temos já resolvidas as restantes condições da DIA excepto esta declaração da CMAS.

Como reafirmado várias vezes junto dos nossos interlocutores da CMAS, temos total abertura para
analisar e considerar as implicações e compromissos necessários que permitam à CMAS emitir a
declaração que nos é solicitada.

Venho assim pedir a ajuda do Senhor Presidente no sentido de nos ajudar a desbloquear esta
situação.

Sem outro assunto e na expectativa da sua prezada resposta,
apresento os meus melhores cumprimentos,
João Luís
.................................................................

Joao Luis Ferreira
M.Arch (Lisbon)
Founding Partner
M Portugal  +351 939 443 765
E  jlf@promontorio.net
Skype  joaoluisferreira631

For and on behalf of

PROMONTORIO
www.promontorio.net
R. Fabrica Material de Guerra, 10
1950-128 Lisboa, Portugal
T  +351 218 620 970
F  +351 218 620 971
E  info@promontorio.net
.................................................................
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Assunto: Pedido de Reunião
De: João Luís Ferreira <jlf@promontorio.net>
Data: 19/06/2019 12:28
Para: Vítor Proença <vproenca@m-alcacerdosal.pt>

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Venho por este meio, solicitar-lhe uma reunião, com a brevidade possível, relativamente a dois assuntos sobre os quais não consigo obter dos
serviços qualquer informação concreta de resolução, e para os quais venho solicitar a sua melhor atenção para podermos dar os próximos
passos.

O primeiro assunto, tem já mais de ano e meio, e relaciona-se com a necessidade de uma declaração
de disponibilidade de abastecimento de água ao Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”
-LU/2010/02 em Arez (exigida na Declaração de Impacte Ambiental). Sabemos que a CMAS fez
uma consulta às Águas do Alentejo sobre este assunto, que esta entidade já respondeu, porém,
continuamos a não ter por parte dos serviços da CMAS qualquer resposta ou interação a esse
propósito. A falta desta declaração impede a entrega do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução (RECAPE) e dos Projetos de Execução das  infraestruturas do loteamento (que
já temos, entretanto, elaborados).

O segundo assunto, refere-se ao PIP01/2019 (entregue em 7/01/2019), para um Hotel Rural nos
Montes da Comporta. Após a emissão de parecer positivo obrigatório por parte do ICNF (de
4/03/2019), aguardamos o Parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
para poder ser despachado, sem que consigamos obter qualquer informação de quando esse Parecer
poderá vir a ser emitido, facto que tem gerado alguma incomodidade junto dos nossos clientes que
desejariam dar início à próxima fase (Licenciamento e Estudo de Impacto Ambiental) o mais rápido
possível.

Sem outro assunto, apresento os melhores cumprimentos,

João Luís Ferreira
.................................................................

Joao Luis Ferreira
M.Arch (Lisbon)
Founding Partner
M Portugal  +351 939 443 765
E  jlf@promontorio.net
Skype  joaoluisferreira631

For and on behalf of

PROMONTORIO
www.promontorio.net
R. Fabrica Material de Guerra, 10
1950-128 Lisboa, Portugal
T  +351 218 620 970
F  +351 218 620 971
E  info@promontorio.net
.................................................................

Pedido de Reunião  
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From: João Luis <jlf@promontorio.net>

Date: Wednesday, 6 May 2020 at 22:44

To: Vítor Proença <vproenca@m-alcacerdosal.pt>

Cc: "manuel.jesus@m-alcacerdosal.pt" <manuel.jesus@m-alcacerdosal.pt>, Pedro Torres

<p*@promontorio.net>

Subject: Contrato de para garan-a de abastecimento de água ao loteamento do Alcácer Vintage em Arez

Caro Presidente Vítor Proença,

Espero que se encontre de boa saúde.

Conforme falámos anteriormente, vimos apresentar-lhe um draft-proposta do Contrato de Urbanização necessário à criação de condições

relativamente ao abastecimento de água ao loteamento para um aldeamento turístico – Alcácer Vintage – em Arez.

Em anexo, poderá encontrar uma Carta de Enquadramento do tema e a nossa proposta de draft deo Contrato.

Estamos disponíveis para no mais breve espaço de tempo possível, reunirmos para acertar a redacção final e assinarmos o acordo.

Com os melhores cumprimentos,

João Luís Ferreira
.................................................................

Joao Luis Ferreira

M.Arch (Lisbon)

Founding Partner

M Portugal  +351 939 443 765
E  jlf@promontorio.net

Skype  joaoluisferreira631

For and on behalf of

PROMONTORIO

www.promontorio.net

R. Fabrica Material de Guerra, 10

1950-128 Lisboa, Portugal

T  +351 218 620 970

F  +351 218 620 971

E  info@promontorio.net

.................................................................

Fwd: Contrato de para garantia de abastecimento de água ao lote... about:blank?compose

1 de 1 10/02/2022, 11:27



SALK PROPERTIES (PORTUGAL), LTD.
www.salkproperties.com
info@salkproperties.com 
R. Fabrica de Material de Guerra, 10
1950-128 Lisboa  Portugal

Telephone     +351 218 620 970
Facsimile       +351 218 620 971

 

1 / 2 

   LISBON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALK	PROPERTIES	(PORTUGAL),	LTD. 
R. Fabrica Material de Guerra, 10 
1950-128 Lisboa, Portugal 
T. +351 218 620 970 
F. +351 218 620 971 
info@salkproperties.com 
www.salkproperties.com 

 

Assunto: Loteamento turístico “Alcácer Vintage” -  Herdade do Pinhal, Arêz,      
Alcácer do Sal 

 
Lisbon, 2020-05-06 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 

 

Como é consabido, no quadro do licenciamento ambiental do projeto de loteamento 

turístico em epígrafe, foi imposta como condicionante da respetiva declaração de 

impacte ambiental (“DIA”) favorável1, a “apresentação do contrato de fornecimento de 

água com a respetiva entidade gestora (…) e o respetivo documento comprovativo da 

construção da nova conduta para abastecimento de água ao empreendimento”. 

Nessa sequência, como também se sabe, foi emitido parecer pelas Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. (“AgdA”) através do Ofício n.º 2455/DEA/2019, nos termos do qual se 

informou que o abastecimento de água a partir do Sistema Autónomo de Vale do Guizo 

não é possível, sendo antes necessário “reforçar as captações subterrâneas existentes 

ou efetuar uma ligação ao sistema da Mata de Valverde", obrigando esta última 

solução, “com maior garantia de fiabilidade”, a que se construísse uma “conduta 

adutora entre o reservatório da Mara e Arês, com cerca de 5km”. Informando-se, ainda 

ser impossível à AgdA, em qualquer dos casos, suportar os encargos daí advenientes no 

atual quadro plurianual de investimentos, o que obriga ao diferimento da realização de 

tal infraestrutura para o quadriénio 2021/2025 ou à assunção dos respetivos custos pelos 

promotores do empreendimento. 

Chegados aqui, importa sublinhar que a AgdA é a entidade gestora do Sistema Público 

de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, cabendo-lhe, em regime de exclusivo, a 

exploração e a gestão dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo 

público e de saneamento de águas residuais urbanas na área do referido sistema, nos 

termos dos Contratos de Parceria e de Gestão celebrados ao abrigo do regime instituído 

                                                             
1	No	Processo	de	Avaliação	de	 Impacte	Ambiental	n.º	381,	da	Comissão	de	Coordenação	e	

Desenvolvimento	Regional	do	Alentejo	

Proj.: 
Loteamento Turístico Alcácer Vintage 
 
V. Ref.: 
Ofício n.º 1214/DGPU/2019 
 

Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
 
Dr. Vítor Proença 
 
Praça Pedro Nunes 
7580-125 Alcácer do Sal 
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pelo Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de Abril, entre o Estado Português e os municípios 

de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro 

Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, 

Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e 

Vidigueira, respetivamente em 13 de Agosto e em 25 de Setembro de 2009; 

Ou seja, é por demais claro que existe uma divisão de responsabilidades – 

complementar, aliás – entre o Município de Alcácer do Sal e a AgdA, no que se refere à 

infraestruturação do território referente ao serviço público essencial que é o 

abastecimento de água para consumo humano. 

Por ser assim, considera-se ter plena aplicabilidade ao presente caso, como forma de 

assegurar o cumprimento da condicionante aposta na DIA, a celebração de um contrato 

de urbanização nos termos do qual se cometerá à SALK Properties Portugal – Lda. 

(“SALK”) a responsabilidade pelo financiamento e/ou execução da obra em causa, nos 

termos dos artigos 24.º, n.º 2, alínea a) e 25.º, n.º 1 do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (“RJUE”). 

O referido contrato de urbanização será, pois, outorgado não apenas pela SALK e pelo 

Município de Alcácer do Sal, mas também pela própria AgdA, nos termos do artigo 

55.º, n.º 1 do RJUE, atenta a já referida partilha de responsabilidades, à partida, pelos 

trabalhos a realizar e serviços a prestar. 

A disponibilidade de assunção de responsabilidade de execução da obra ora manifestada 

pela SALK encontra-se, como é fácil de compreender, dependente do reconhecimento 

do direito de dedução dos encargos assumidos nas taxas por realização das infra-

estruturas urbanísticas, que lhe é legal e regulamentarmente concedido, no artigo 25.º, 

n.º 3 do RJUE e no artigo 40.º, n.os 4 e 5 do Regulamento Geral de Taxas Municipais do 

Município de Alcácer do Sal. 

Além disso, será essencial estabelecer-se desde já os termos da colaboração das Partes – 

SALK, Município de Alcácer do Sal e AgdA – no que se refere aos termos precisos de 

execução da obra em causa, bem como no que se refere ao modo de se proceder à 

eventual aquisição de terrenos para realização das obras públicas em causa e de 

aproveitamento de oportunidades de co-financiamento da referida obra.Sem outro 

assunto apresento os melhores cumprimentos,  

Atentamente, 

 
João Luís Ferreira, Arquitecto 
Sócio-Fundador da Salk Properties, Lda. 
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AGDA	–	ÁGUAS	PÚBLICAS	DO	ALENTEJO,	S.A.,	
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SALK	–	PROPERTIES	PORTUGAL,	LDA.,		

	

	

	

	

	

Alcácer	do	Sal,	[●]	de	[●]	de	2020	
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CONTRATO	DE	URBANIZAÇÃO	

	

ENTRE:	

Município	de	Alcácer	do	Sal,	pessoa	colectiva	de	direito	público	n°	[●]	com	instalações	na	[●],	

neste	acto	representado	peio	Presidente	da	Câmara	Municipal	de	Alcácer	do	Sal,	[●],	adiante	

designado	por	“Município”;	

	

AgdA	 –	 Águas	 Públicas	 do	 Alentejo,	 S.A.,	 sociedade	 anónima,	 com	 sede	 na	 [●],	 NIPC	

509	133	843,	 com	 o	 capital	 social	 de	 €	[●],	 neste	 acto	 representada	 por	 [●],	 na	 respectiva	

qualidade	de	[●],	adiante	designada	por	“AgdA”,	e	

	

SALK	–	Properties	Portugal,	Lda.,	sociedade	anónima,	com	sede	na	[●],	NIPC	[●],	com	o	capital	

social	 de	 €	[●],	 neste	 acto	 representada	 por	 [●],	 na	 respectiva	 qualidade	 de	 [●],	 adiante	

designada	por	“SALK”.	

	

Município,	AgdA	e	SALK	doravante	conjuntamente	designadas	por	“Partes”.	

	

Considerando	que:	

A. A	SALK	é	proprietária	e	legítima	possuidora	de	um	terreno	com	uma	área	total	de	35,1	

hectares,	constituído	pelos	prédios	rústicos	descritos	sob	os	n.os	2.037	e	2489	da	União	

de	Freguesias	de	Alcácer	do	Sal	e	Santa	Susana,	na	Conservatória	do	Registo	Predial	de	

Alcácer	do	Sal;	

B. Nessa	qualidade	e	por	referência	a	tal	terreno,	em	Arez,	a	SALK	apresentou	um	pedido	

de	licenciamento	de	operação	de	loteamento	para	um	aldeamento	turístico	e	de	obras	

de	 urbanização,	 correspondente	 ao	 Loteamento	 Turístico	 “Alcácer	 Vintage”	 (o	

“Loteamento”),	o	qual	passou	a	constituir	o	processo	camarário	n°	1214/DPGU/2019	(o	

“Processo”);	

C. O	 Loteamento	 foi	 submetido	 a	Avaliação	 de	 Impacte	Ambiental	 (“AIA”),	 tendo	obtido	

declaração	de	impacte	ambiental	favorável	condicionada	em	25	de	outubro	de	2017;	

D. A	 declaração	 de	 impacte	 ambiental	 favorável	 condicionada	 estabelece	 como	
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condicionantes,	entre	outras,	a	de	“apresentar	o	contrato	de	fornecimento	de	água	com	

a	 respetiva	 entidade	 gestora,	 para	 consumo	humano,	 para	 combate	 a	 incêndios,	 para	

enchimento	 de	 piscinas	 e	 para	 a	 rega	 das	 áreas	 privadas,	 e	 o	 respetivo	 documento	

comprovativo	 da	 construção	 de	 nova	 conduta	 para	 abastecimento	 de	 água	 ao	

empreendimento.”	

E. No	 quadro	 do	 procedimento	 de	 licenciamento	 urbanístico	 e	 ambiental,	 o	 Município	

promoveu	a	consulta	da	AgdA,	a	 respeito	da	viabilidade	do	abastecimento	de	água	ao	

Loteamento;	

F. A	 AgdA	 é	 a	 entidade	 gestora	 do	 Sistema	 Público	 de	 Parceria	 Integrado	 de	 Águas	 do	

Alentejo,	 cabendo-lhe,	 em	 regime	 de	 exclusivo,	 a	 exploração	 e	 a	 gestão	 dos	 serviços	

públicos	de	 abastecimento	de	 água	para	 consumo	público	 e	de	 saneamento	de	 águas	

residuais	urbanas	na	área	do	referido	sistema,	nos	termos	dos	Contratos	de	Parceria	e	

de	Gestão	celebrados	ao	abrigo	do	regime	instituído	pelo	Decreto-Lei	n.º	90/2009,	de	9	

de	 Abril,	 entre	 o	 Estado	 Português	 e	 os	 municípios	 de	 Alcácer	 do	 Sal,	 Aljustrel,	

Almodôvar,	Alvito,	Arraiolos,	Barrancos,	Beja,	Castro	Verde,	Cuba,	Ferreira	do	Alentejo,	

Grândola,	Mértola,	Montemor-o-Novo,	Moura,	Odemira,	Ourique,	 Santiago	do	Cacém,	

Serpa,	Vendas	Novas,	Viana	do	Alentejo	e	Vidigueira,	respectivamente	em	13	de	Agosto	

e	em	25	de	Setembro	de	2009;	

G. Na	sequência	da	supra	 referida	consulta,	a	AgdA	 informou	o	Município	do	seguinte:	o	

aglomerado	 do	 Arekz	 (em	 que	 o	 Loteamento	 se	 integra)	 é	 correntemente	 abastecido	

pelo	Sistema	Autónomo	de	Vale	do	Guiso	–	o	qual	teria	uma	sobrecarga	incomportável	

provocada	em	caso	de	necessidade	de	abastecimento	de	água	ao	Loteamento;	

H. As	soluções	para	a	situação	descrita	no	Considerando	anterior	seriam,	de	acordo	com	a	

AgdA,	as	de:	(i)	reforçar	as	captações	subterrâneas	existentes	do	Sistema	Autónomo	de	

Vale	do	Guiso	ou	 (ii)	 construir	 uma	 conduta	 adutora	 entre	o	 reservatório	da	Mata	 de	

Valverde	e	o	aglomerado	do	Arez;	

I. A	 AgdA,	 entidade	 responsável	 pela	 gestão	 e	 construção	 das	 infra-estruturas	 de	

abastecimento	 de	 água	 em	 causa,	 não	 prevê,	 no	 seu	 plano	 de	 investimentos	 para	 o	

actual	quinquénio	(2016/2020),	a	realização	de	nenhuma	das	intervenções	referidas	no	

Considerando	anterior;	

J. A	AgdA	propôs	alternativamente	que:	(i)	o	investimento	em	causa	fosse	diferido	para	o	

próximo	quinquénio	(2021/2025);	ou	(ii)	fosse	imputado	à	SALK;	
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K. O	Município	transmitiu	à	SALK,	através	do	ofício	n.º	214/DGPU/2019,	datado	de	16	de	

Setembro	de	2019,	a	posição	da	AgdA	supra	descrita;	

L. Nos	 termos	 do	 artigo	 25.º	 do	 Decreto-Lei	 n.º	 555/99,	 de	 16	 de	 Dezembro	 (“RJUE”)	

permite-se	ao	 interessado	numa	operação	urbanística	disponibilizar-se	para	realizar	os	

trabalhos	 necessários	 (ou	 a	 assumir	 os	 encargos	 inerentes	 à	 sua	 execução)	 para	

construir	 ou	 reforçar	 as	 infra-estruturas	 necessárias	 para	 superar	 potenciais	 situações	

de	 sobrecarga	 incomportável	 para	 as	 infra-estruturas	 ou	 serviços	 gerais	 existentes	 ou	

implicar	a	construção	ou	manutenção	de	equipamentos,	a	realização	de	trabalhos	ou	a	

prestação	de	serviços	não	previstos;	

M. Em	 tais	 circunstâncias,	 exige-se	 a	 celebração	 de	 um	 contrato	 de	 urbanização	 com	 a	

respectiva	 câmara	municipal,	 no	 qual	 podem	 ainda	 intervir	 as	 demais	 “empresas	 que	

prestem	 serviços	 públicos”,	 bem	 como	 outras	 entidades	 envolvidas	 na	 operação	 de	

loteamento	ou	na	urbanização	dela	resultante,	nos	termos	conjugados	dos	artigos	25.º,	

n.º	3	e	55.º,	n.º	2	do	RJUE;	

N. Perante	as	circunstâncias	supra	descritas	e	atendendo	à	possibilidade	legal	referida	nos	

Considerandos	anteriores,	a	SALK	disponibilizou-se	perante	o	Município	e	a	AgdA	para	

realizar	ou	assumir	os	encargos	com	os	 trabalhos	descritos	no	Considerando	G,	supra,	

salvaguardado	que	esteja	o	cumprimento	das	regras	aplicáveis	de	contratação,	execução	

e	 fiscalização	 de	 tais	 trabalhos	 e	 a	 necessária	 articulação	 com	 o	Município	 e	 a	 AgdA	

nesse	 âmbito,	 a	 possibilidade	 de	 se	 poder	 recorrer	 a	 programas	 co-financiados	 por	

Fundos	 da	 União	 Europeia	 para	 os	 quais	 o	 investimento	 em	 causa	 possa	 ser	 elegível,	

bem	 como	 a	 responsabilidade	 do	 Município	 e	 da	 AgdA	 por	 quaisquer	 actos	

expropriativos	ou	análogos	que	se	asseverem	necessários;	

O. As	 infra-estruturas	 em	 causa	 serão	 dimensionadas	 tendo	 em	 conta,	 não	 apenas	 as	

necessidades	 específicas	 do	 Loteamento,	mas	 também	as	 necessidades	 resultantes	 da	

futura	 expansão	 da	 área	 percorrida	 pelas	 mesmas,	 termos	 em	 que,	 ao	 abrigo	 do	

disposto	 no	 artigo	 40.º,	 n.os	 4	 e	 5	 do	 Regulamento	 Geral	 de	 Taxas	 Municipais	 do	

Município	 de	 Alcácer	 do	 Sal,	 na	 versão	 vigente,	 se	 permite	 a	 isenção	 ou	 redução	

proporcional	 da	 taxa	 pela	 realização	 de	 infra-estruturas	 urbanísticas	 (“TRIU”)	 ao	 valor	

dos	encargos	ora	assumidos	pela	SALK;	

P. O	Município	desde	já	reconhece	o	manifesto	interesse	público	municipal	do	Loteamento	

e	da	obra	de	reforço	do	abastecimento	de	água	ao	aglomerado	do	Arez,	enquadrando-

se	 o	 referido	 Loteamento	 nos	 objectivos	 de	 desenvolvimento	 económico,	 cultural	 e	
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social	do	concelho,	com	a	consequente	possibilidade	de	 isenção	ou	redução	de	outras	

taxas	 aplicáveis,	 nos	 termos	 previstos	 no	 Regulamento	 Geral	 de	 Taxas	Municipais	 do	

Município	de	Alcácer	do	Sal,	na	versão	vigente;	

Q. As	 Partes,	 tendo	 em	 conta	 o	 exposto,	 decidiram	 celebrar	 o	 presente	 contrato	 de	

urbanização,	 que	 regulará	 a	 relação	 entre	 as	 mesmas	 relativamente	 às	 intervenções	

infra-estruturais	a	realizar	e	aos	correspondentes	encargos,	bem	como	os	termos	gerais	

de	realização	das	obras	de	urbanização	do	Loteamento.	

	

Acordam	 as	 Partes	 em	 celebrar	 o	 presente	 Contrato	 de	Urbanização	 (o	 “Contrato”),	 que	 se	

regerá	pelos	considerandos	anteriores	e	pelas	cláusulas	seguintes:	

	

Cláusula	1.ª		

Objecto	e	âmbito	

1) O	 presente	 contrato	 estabelece	 as	 obrigações	 das	 Partes	 relativamente	 à	 execução	 das	

obras	de	urbanização	e	as	responsabilidades	a	que	ficam	sujeitas,	bem	como	o	prazo	para	

cumprimento	de	 tais	 obrigações,	 em	particular	 no	 que	 se	 refere	 à	 construção	das	 infra-

estruturas	primárias	de	abastecimento	de	água	ao	Loteamento.	

2) Mais	especificamente,	o	presente	Contrato	de	Urbanização	(“Contrato”)	regula:	

a) A	discriminação	das	obras	de	urbanização	a	executar	na	operação	de	loteamento;	

b) A	programação	da	realização	das	obras	de	urbanização;	

c) A	responsabilidade	das	Partes	pela	realização	de	tais	obras	de	urbanização;	

d) Os	termos	da	recepção	das	obras	de	urbanização;	

e) A	 prestação	 de	 caução	 como	 garantia	 das	 obras	 de	 urbanização	 e	 as	 condições	 da	

eventual	redução	do	seu	montante;	

f) A	forma	de	gestão	e	encargos	de	manutenção	das	infra-estruturas	e	espaços	públicos	a	

ceder	pela	SALK	se	for	o	caso;	

g) O	enquadramento	tributário	dos	encargos	assumidos	pela	realização	de	obras	de	infra-

estruturas	primárias	e	da	operação	de	loteamento;	

h) A	regulamentação	da	cedência	de	posição	das	Partes	no	contrato;	

i) Outras	 estipulações	 destinadas	 a	 regular	 os	 termos	 da	 realização	 da	 operação	

urbanística	e	das	obras	de	urbanização	preconizadas.	
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Cláusula	2.ª	

Identificação	e	descrição	da	operação	urbanística	

A	 operação	 urbanística	 que	 subjaz	 ao	 presente	 Contrato	 é	 a	 operação	 de	 loteamento	 com	

obras	 de	 urbanização	 para	 fins	 turísticos,	 descrita	 no	 Considerando	 B	 e	 correspondente	 ao	

projecto	submetidos	ao	Município	e	objecto	de	AIA,	cujas	peças	escritas	e	desenhadas	ora	se	

juntam	(Anexo	I).	

	

Cláusula	3.ª	

Obras	de	urbanização	

1) As	 obras	 de	 urbanização	 a	 realizar	 encontram-se	 descritas	 de	 forma	 pormenorizada	 em	

lista	discriminativa	anexa	(Anexo	II),	consistindo,	em	termos	sucintos,	nas	seguintes:	

a) Construção	 das	 infraestruturas	 primárias	 necessárias	 ao	 abastecimento	 de	 água	 ao	

Loteamento,	 através	 do	 reforço	 das	 captações	 subterrâneas	 existentes	 do	 Sistema	

Autónomo	 de	 Vale	 do	 Guiso	 ou	 da	 construção	 de	 uma	 conduta	 adutora	 entre	 o	

reservatório	da	Mata	e	Arez;	 	

b) Infraestruturas	internas	do	loteamento,	nomeadamente:	

i) infraestruturas	de	abastecimento	de	águas;	 	

ii) infraestruturas	de	drenagem	de	águas	residuais;	

iii) infraestruturas	de	águas	pluviais;		 	

iv) infraestruturas	de	recolha	de	resíduos	sólidos	urbanos;	

v) infraestruturas	eléctricas;	e,	

vi) infraestruturas	de	telecomunicações;	

2) As	 obras	 referidas	 na	 presente	 cláusula	 serão	 executadas	 de	 acordo	 com	 os	 projectos	

aprovados	pelos	órgãos	 competentes	do	Município,	da	AgdA	e/ou	das	demais	entidades	

com	competência	para	o	efeito.	

3) De	acordo	 com	as	estimativas	 feitas	pela	 SALK	 com	base	nos	elementos	 fornecidos	pelo	

Município	e	pela	AgdA,	o	custo	total	dos	trabalhos	de	construção	das	infraestruturas	é	de	

€	[●],	dos	quais	€	[●]	referentes	à	 infraestrutura	primária	de	abastecimento	de	água,	nos	

termos	devidamente	explicitados	no	orçamento	anexo	(Anexo	III).	

	

Cláusula	4.ª		

Programação	de	realização	das	obras	de	urbanização	

1) A	operação	de	loteamento	inclui	uma	programação	da	realização	das	obras	de	urbanização	

e	 das	 obras	 de	 construção	 nos	 lotes,	 anexa	 ao	 presente	 (cf.	 cronograma	 e	 peças	
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desenhadas	 da	 programação	 correspondentes	 aos	 Anexos	 IV	 e	 V),	 sem	 prejuízo	 das	

possibilidades	 de	 prorrogação	 a	 que	 possa	 haver	 lugar,	 nos	 termos	 da	 lei	 e	 mediante	

requerimento	da	SALK.	

2) A	SALK	compromete-se,	até	5	dias	antes	do	início	dos	trabalhos,	a	informar	o	Município	–	e	

se	 for	 o	 caso,	 nas	 obras	 referentes	 ao	 abastecimento	 de	 água,	 a	 informar	 igualmente	 a	

AgdA	 –	 de	 tal	 intenção,	 comunicando	 também	 a	 identidade	 da	 pessoa,	 singular	 ou	

colectiva,	encarregada	da	execução	dos	mesmos.	

	

Cláusula	5.ª	

Responsabilidade	pela	execução	das	obras	de	urbanização	

1) As	Partes	acordam	em	ser	atribuída	à	SALK	a	responsabilidade	pela	execução	das	obras	de	

urbanização	 descritas	 na	 Cláusula	 3.ª,	 supra,	 ainda	 que	 extravasem	 o	 que	 decorre	

essencialmente	 da	 operação	 urbanística	 em	 causa	 e	 tenham	 utilidade	 que	 aproveita	

genericamente	ao	Município,	e	não	apenas	à	operação	de	loteamento	em	causa.	

2) Sem	prejuízo	do	disposto	no	número	anterior,	o	Município	e	a	AgdA,	quando	for	o	caso,	

deverão	 prestar	 a	 colaboração	 necessária	 para	 a	 realização	 de	 obras	 de	 infraestruturas,	

nomeadamente	no	que	se	refere:	

a) À	célere	emissão	das	decisões	administrativas	que	 lhe	compitam	tomar,	seja	em	que	

domínio	for;	

b) À	interlocução	com	quaisquer	terceiras	entidades,	públicas	ou	privadas,	a	respeito	da	

realização	das	obras	de	urbanização.	

3) O	 disposto	 na	 presente	 cláusula	 não	 prejudica	 a	 regulação	 específica	 dos	 termos	 de	

realização	 das	 infraestruturas	 primárias	 de	 abastecimento	 de	 água	 previstas	 na	 Cláusula	

3.ª,	n.º	1,	alínea	a),	supra,	da	qual	resulta	necessariamente:		

a) A	 responsabilidade	 do	 Município	 e/ou	 da	 AgdA	 na	 aquisição,	 expropriação	 ou	

constituição	 de	 servidões	 nos	 terrenos	 necessários	 à	 construção	 de	 tais	 infra-

estruturas,	 devendo	 assegurar	 a	 realização	 em	 tempo	 útil	 de	 todas	 as	 diligências	

necessárias	para	o	efeito,	se	as	houver;		

b) A	 condução	 dos	 procedimentos	 e	 regras	 de	 contratação,	 execução	 e	 fiscalização	 de	

obra	legalmente	aplicáveis,	assegurando-se	nomeadamente:		

i) A	obrigação	de	a	SALK	elaborar	o	programa	e	o	caderno	de	encargos	com	base	nos	

quais	 será	 contratado	 o	 empreiteiro,	 acompanhados	 dos	 projectos	 e	 demais	

estudos	necessários	à	realização	das	obras,	e	submetê-los	à	aprovação	da	AgdA	e	
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do	 Município	 no	 prazo	 de	 30	 dias	 contados	 da	 data	 da	 emissão	 do	 alvará	 de	

loteamento	urbano	e	de	obras	de	urbanização.	

ii) Os	 poderes	 de	 fiscalização	 da	 obra	 ora	 cometidos	 às	 Partes,	 para	 verificar	 o	

cumprimento	 do	 presente	 contrato	 e	 das	 normas	 legais	 e	 regulamentares	

aplicáveis.	

c) A	hipótese	 de	 ser	 cometida	 à	 SALK	 a	mera	 responsabilidade	 de	 custear	 os	 encargos	

com	 a	 concepção	 e	 construção	 de	 tal	 infraestrutura,	 permanecendo	 a	

responsabilidade	 da	 AgdA	 pela	 respectiva	 construção,	 quando	 tal	 se	 revele	

conveniente	para	os	 interesses	das	Partes,	nomeadamente	para	efeitos	de	obtenção	

de	eventual	cofinanciamento	por	Fundos	da	União	Europeia.	

4) Além	do	previsto	no	número	anterior,	as	Partes	desde	já	declaram	e	reconhecem	que	os	

trabalhos	 em	 causa	 integrarão	 o	 alvará	 da	 licença	 da	 operação	 de	 loteamento	 e	 têm	 a	

natureza	de	obras	públicas,	 não	estando	 sujeitos	 a	 licenciamento	municipal	 de	obras	de	

edificação,	de	obras	de	urbanização	ou	de	ocupação	da	via	pública.	

	

Cláusula	6.ª	

Recepção	e	garantia	das	obras	de	urbanização	

1) Após	 a	 conclusão	 das	 obras	 cuja	 execução	 seja	 da	 sua	 responsabilidade,	 a	 SALK	 deverá	

solicitar	 ao	Município	 e/ou	à	AgdA	a	 realização	de	 vistoria	 para	 efeitos	da	 sua	 recepção	

provisória.	

2) A	 recepção	 das	 obras	 objecto	 do	 presente	 Contrato	 deverá	 processar-se	 nos	 seguintes	

termos:	

a) O	Município	e/ou	a	AgdA	obrigam-se	a	agendar	e	a	realizar	a	respectiva	vistoria,	para	

efeitos	de	recepção	dos	trabalhos,	no	prazo	de	15	dias	úteis	contados	a	partir	da	data	

em	que	for(em)	notificado(s)	pela	SALK	da	referida	solicitação;	

b) Caso	o	Município	e/ou	a	AgdA	não	proceda(m)	à	vistoria	no	termo	do	prazo	previsto	

na	alínea	anterior,	a	obra	considera-se	tacitamente	recebida.	

3) Na	 data	 das	 deliberações	 do	 Município	 e/ou	 da	 AgdA	 que	 homologar(em)	 os	 autos	 da	

recepção	provisória	das	obras	de	urbanização,	ou	na	data	da	recepção	tácita	das	mesmas,	

inicia-se	o	respectivo	prazo	de	garantia,	durante	o	qual,	e	até	à	sua	recepção	definitiva,	a	

SALK	está	obrigada	a	promover	a	correcção	todos	os	defeitos	da	obra,	nomeadamente	as	

resultantes	da	má	construção	ou	da	deficiência	dos	materiais	aplicados.	
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4) Mediante	requerimento	da	SALK,	após	o	termo	do	prazo	de	garantia,	o	Município	e/ou	a	

AgdA	 delibera(m)	 sobre	 a	 recepção	 definitiva	 das	 obras	 de	 urbanização,	 a	 qual	 será	

novamente	precedida	de	vistoria	a	realizar.	

5) O	prazo	de	garantia	das	obras	de	urbanização	é	de:	

a) 10	anos,	no	caso	de	defeitos	relativos	a	elementos	construtivos	estruturais;	

b) 5	 anos,	 no	 caso	 de	 defeitos	 relativos	 a	 elementos	 construtivos	 não	 estruturais	 ou	 a	

instalações	técnicas;	

c) 2	 anos,	 no	 caso	 de	 defeitos	 relativos	 a	 equipamentos	 afectos	 à	 infraestrutura,	 mas	

dela	autonomizáveis.	

6) A	recepção	das	obras	de	urbanização	–	quer	provisória,	quer	definitiva	–	poderá	ocorrer	de	

forma	parcial	e	autónoma.		

7) A	 SALK	 está	 sujeita	 à	 fiscalização	 que	 o	Município	 e/ou	 a	 AgdA	 entendam	 realizar	 para	

verificar	 o	 cumprimento	 do	 presente	 contrato	 e	 das	 normas	 legais	 e	 regulamentares	

aplicáveis.	

	

Cláusula	7.ª	

Caução	

1) Pela	boa	realização	das	obras	de	urbanização,	as	Partes	acordam	em	definir	o	montante	da	

caução	 legalmente	 exigível	 no	 valor	 orçamentado	 para	 a	 realização	 das	 obras	 de	

urbanização,	correspondente	a	[●]	€.	

2) A	 caução	 deverá	 ser	 prestada	 antes	 da	 emissão	 do	 alvará	 da	 licença	 de	 operação	 de	

loteamento,	 na	 forma	 de	 garantia	 bancária	 autónoma	 à	 primeira	 solicitação,	 hipoteca	

sobre	bens	imóveis	propriedade	do	requerente,	depósito	em	dinheiro	ou	seguro-caução.	

3) A	caução	será	liberada	em	conformidade	com	o	andamento	dos	trabalhos,	a	requerimento	

da	SALK,	até	90	/prct.	do	seu	montante	inicial,	aquando	da	recepção	provisória	das	obras	

de	urbanização,	sendo	o	remanescente	 libertado	com	a	recepção	definitiva	das	obras	de	

urbanização.	

4) Os	 requerimentos	de	 libertação	da	 caução	devem	ser	decididos	no	prazo	máximo	de	15	

dias	úteis.	

5) O	 incumprimento	 injustificado	 do	 prazo	 previsto	 no	 número	 anterior	 confere	 à	 SALK	 o	

direito	 de	 exigir	 do	Município		 uma	 indemnização	 equivalente	 aos	 custos	 financeiros	 da	

manutenção	da	caução.	
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Cláusula	8.ª	

Encargos	de	Funcionamento	[a	validar,	v.g.	em	função	da	dedutibilidade	dos	custos	da	obra	e	

do	benefício	concedido	à	restante	população	beneficiada]	

1) Pelo	 presente	 Contrato	 a	 SALK	 assume,	 pelo	 prazo	 de	 10	 (dez)	 anos	 os	 encargos	 de	

funcionamento	da	infra-estrutura	de	abastecimento	de	água	descrita	na	Cláusula	3.ª,	n.º	1,	

alínea	 a)	 supra,	mantendo-se	 a	 propriedade	 e	 a	 gestão	 da	mesma	 na	 esfera	 jurídica	 da	

AgdA.	

2) Os	encargos	referidos	no	número	anterior	são	assumidos	pela	SALK	a	partir	do	momento	

em	 que	 as	 mesmas	 sejam	 objecto	 da	 recepção	 provisória	 pela	 AgdA,	 podendo	 a	 SALK	

proceder	 à	 respectiva	 cobrança	 aos	 futuros	 proprietários	 dos	 lotes	 que	 integram	 o	

Loteamento	e/ou	repercuti-la	nos	utilizadores	do	empreendimento	turístico	preconizado.	

3) No	 fim	de	 cada	 ano	 contado	desde	 a	 data	de	 recepção	provisória	 da	 infra-estrutura	 em	

causa	pela	AgdA,	esta	entidade	enviará	à	SALK	um	resumo	das	intervenções	realizadas	na	

infra-estrutura,	devidamente	justificada.	

4) Decorrido	 o	 prazo	 referido	 no	 número	 1	 da	 presente	 Cláusula,	 os	 encargos	 de	

funcionamento	 da	 infra-estrutura	 em	 causa	 serão	 assumidos	 pela	 AgdA,	 operando-se	

automaticamente	 a	 transferência	 da	 respectiva	 responsabilidade	da	 SALK	para	 a	AgdA	 a	

partir	dessa	data.	

	

Cláusula	9.ª	

Da	fixação	do	preço	dos	serviços	a	prestar	[vide	comentários	anteriores]	

1) Sem	prejuízo	do	disposto	na	cláusula	anterior	do	presente	Contrato	e	no	Regulamento	do	

Loteamento,	 enquanto	 a	 SALK	 continuar	 a	 assumir	 os	 encargos	 com	 a	 infra-estrutura	

prevista	na	cláusula	anterior,	a	água	para	consumo	humano	será	vendida	ao	conjunto	das	

edificações	 integradas	no	Loteamento	através	da	SALK	ou	de	 terceiro	que	 indicar	para	o	

efeito,	 que	 se	 encarregará	 da	 sua	 distribuição	 interna	 pelos	 utilizadores	 individuais	 e	

respectiva	cobrança.	

2) O	 disposto	 no	 número	 anterior	 aplica-se	 apenas	 na	 eventualidade	 de	 as	 edificações	 do	

Loteamento	se	constituírem,	no	futuro,	em	regime	de	propriedade	plural	e/ou	em	mais	do	

que	um	empreendimento	 turístico,	com	alienação	de	 imóveis	ou	 transmissão	da	posição		

de	explorador	dos	empreendimentos	turísticos	a	terceiros.		
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Cláusula	10.ª	

Taxas,	cedências	e	compensações	

1) Atenta	a	responsabilidade	assumida	pela	SALK	pela	execução	da	infraestrutura	prevista	na	

Cláusula	3.ª,	n.º	1,	alínea	a)	supra,	o	Município	desde	já	reconhece	à	SALK	o	direito	a	uma	

redução	proporcional	do	valor	da	TRIU	que	seria	devida	ao	Município	em	consequência	do	

licenciamento	do	Loteamento,	nos	termos	legal	e	regulamentarmente	aplicáveis.	

2) O	disposto	no	número	anterior	não	prejudica	a	possibilidade	de,	na	 liquidação	das	 taxas	

devidas	ao	Município,	serem	consideradas	as	isenções	e	reduções	que	sejam	aplicáveis	no	

caso	 concreto,	 nomeadamente	 em	 atenção	 ao	 uso	 previsto,	 ao	 manifesto	 interesse	

público	 municipal,	 bem	 como	 o	 respectivo	 enquadramento	 nos	 objectivos	 de	

desenvolvimento	económico,	cultural	e	social	do	concelho.	

	

Cláusula	11.ª		

Dever	de	colaboração	

1) As	Partes	reconhecem,	reciprocamente,	o	dever	de	colaboração,	praticando	todos	os	actos	

e	 desenvolvendo	 as	 actividades,	 que	 sejam	 aptas	 e	 necessárias	 ao	 cumprimento	 do	

objecto	do	presente	contrato.	

2) Em	particular,	o	Município	e	a	AgdA	obrigam-se:	

a) A	 prestar	 à	 SALK	 toda	 a	 colaboração	 técnica,	 tanto	 na	 fase	 da	 elaboração	 dos	

projectos,	como	na	fase	da	construção	das	infra-estruturas	que	integram	as	obras	de	

urbanização,	 cabendo	 designadamente	 à	 AgdA	 proceder	 ao	 esclarecimento	 de	

quaisquer	 dúvidas	 referentes	 à	 definição	 das	 características	 técnicas	 essenciais,	

incluindo	o	dimensionamento,	 implantação,	 traçado	e	 capacidade	prevista	das	 infra-

estruturas	em	causa,	explicitadas	no	documento	anexo	(Anexo	VI);	

b) A	 promover	 e	 a	 obter	 junto	 de	 quaisquer	 entidades	 públicas	 ou	 privadas	 todos	 os	

pareceres,	autorizações	ou	aprovações	necessárias	à	realização	das	obras;	

c) A	 diligenciar	 na	 identificação	 de	 oportunidades	 de	 cofinanciamento	 das	 obras	 de	

urbanização	em	causa	por	Fundos	da	União	Europeia,	a	colaborar	na	estruturação	do	

projecto	em	termos	que	o	tornem	elegível	para	tal	efeito	e	a	elaborar	e	acompanhar	a	

candidatura	para	o	efeito.	

3) Durante	a	execução	dos	 trabalhos	de	construção	das	 infraestruturas,	o	Município	e/ou	a	

AgdA	obrigam-se	a	acompanhar	e	fiscalizar	a	realização	dos	referidos	trabalhos.	

4) O	Município	 e/ou	 a	 AgdA	 não	 poderão	 impor,	 sem	 o	 acordo	 da	 SALK,	 a	 realização	 de	

trabalhos	 a	mais	 ou	 de	 alterações	 aos	 projectos	 ou	 aos	 respectivos	 planos	 de	 trabalho,	
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ainda	 que	 decorrentes	 de	 erros	 ou	 omissões	 dos	 mesmos,	 salvo	 se	 previamente	

assumirem	e	garantirem	os	respectivos	encargos.	

	

Cláusula	12.ª		

Cessão	da	posição	contratual	

1) A	 SALK	 pode	 ceder	 a	 sua	 posição,	 total	 ou	 parcial	 no	 presente	 contrato,	 desde	 que	

obtenha	o	consentimento	prévio	do	Município	e	da	AgdA,	a	prestar	no	prazo	impreterível	

de	20	dias	úteis,	contado	da	recepção	de	solicitação	expedida	nos	termos	convencionados	

na	Cláusula	Décima	Primeira	adiante,	sob	pena	de	se	haver	por	aceite.	

2) A	 solicitação	 do	 consentimento	 deve	 ser	 efectuada	 por	 escrito,	 acompanhada	 de	

declaração	do	 interessado	Cessionário	contendo	a	aceitação,	sem	reserva,	das	condições	

estabelecidas	no	presente	contrato	que	obrigam	a	SALK.		

3) A	eficácia	 jurídica	da	cessão	da	posição	contratual	 fica	sempre	condicionada	à	prestação	

pelo	 Cessionário,	 perante	 o	 Município,	 de	 caução	 que	 substitua	 caução	 anteriormente	

prestada	 pela	 SALK	 no	 âmbito	 da	 operação	 de	 loteamento	 urbano,	 bem	 como	 à	

apresentação	de	pedido	de	averbamento	da	licença	urbanística	em	seu	nome	–	o	que	deve	

ocorrer	no	prazo	de	10	(dez)	dias	úteis	referido	na	cláusula	anterior.	

	

Cláusula	13.ª		

Notificações	Comunicações	

1) As	notificações	e	comunicações	relativas	ao	objecto	do	presente	contrato	a	efectuar	entre	

as	Partes,	são	realizadas	por	escrito	e	serão	consideradas	devidamente	entregues	quando	

entregues	 por	 correio	 electrónico	 (com	 confirmação	 escrita	 da	 recepção)	 para	 os	

endereços	de	correio	electrónico	indicados	em	2).	

2) Em	caso	de	litígio,	as	notificações	e	comunicações	referidas	na	presente	Cláusula	deverão	

realizar-se	por	via	postal	sob	registo	com	aviso	de	recepção,	para	os	seguintes	endereços	

a) Caso	seja	dirigida	ao	Município	de	Alcácer	do	Sal:	

i) Ao	cuidado	de:	[•];	

ii) Morada:	[•];	

iii) Endereço	de	correio	electrónico:	[•].	

b) Caso	seja	dirigida	à	SALK:	

i) Ao	cuidado	de:	João	Luís	Costa	Santos	Ferreira;	

ii) Morada:	Rua	Fábrica	Material	de	Guerra	nº	10,	1950-128	Lisboa;	
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iii) jlf@salkproperties.com:	[•].	

3) As	notificações	e	 comunicações	 consideram-se,	 respectivamente,	 efectuadas	e	 recebidas	

na	 data	 da	 assinatura	 do	 aviso	 de	 recepção,	 ou	 no	 terceiro	 dia	 útil	 posterior	 à	 data	 de	

expedição.	

4) Caso	 a	 notificação	 seja	 enviada	 por	 correio	 electrónico,	 é	 considerada	 recebida	 no	

primeiro	dia	útil	após	o	dia	em	que	o	correio	electrónico	tenha	sido	enviado,	contanto	que	

a	Parte	respectiva	tenha	enviado	o	correio	electrónico	com	comprovativo	de	envio.	

5) Qualquer	 alteração	 aos	 endereços	 estabelecidos,	 só	 se	 considera	 eficaz,	 decorridos	 que	

sejam	5	(cinco)	dias	úteis	sobre	recepção	da	respectiva	comunicação.	

	

Cláusula	14.ª		

Interpretação	e	resolução	de	conflitos,	compromisso	arbitral	

1) Ocorrendo	opinião	divergente	na	 interpretação	do	clausulado	do	presente	contrato	e/ou	

de	 qualquer	 dos	 documentos	 que	 dele	 fazem	 parte	 integrante,	 as	 Partes	 	 diligenciarão	

durante	o	prazo	de	15	 (quinze)	dias	contado	da	manifestação	da	divergência,	através	de	

diálogo	directo,	a	obtenção	de	acordo	escrito	interpretativo	sobre	a	mesma	com	natureza	

definitiva,	o	qual	passará	a	integrar	a	composição	do	contrato.	

2) O	 estabelecido	 no	 número	 anterior	 tem	 também	 aplicação	 ocorrendo	 divergência	 em	

actos	de	execução	do	objecto	do	contrato.	

3) Na	ausência	de	obtenção	do	acordo	preconizado	nos	números	anteriores,	a	resolução	do	

litígio	será	cometida	ao	Tribunal	Administrativo	do	Círculo	de	Beja.	

	

Cláusula	15.ª	

Modificação	do	Contrato	

1) Quaisquer	alterações,	supressões	ou	aditamentos	que	impliquem	modificações	ao	teor	do	

presente	contrato,	devem	ser	previamente	acordados	entre	as	Partes,	nos	termos	e	com	

formalidades	idênticos	aos	que	presidiram	à	celebração	do	mesmo.	

2) As	alterações,	supressões	ou	aditamentos	objecto	de	acordo,	como	condição	de	validade	

e	eficácia,	são	exaradas	em	documento	escrito	assinado	e	rubricado	pelas	Partes,	de	cujo	

texto	constará	a	concreta	menção	da	matéria	contratual	alterada,	suprimida	ou	aditada.	

3) As	prestações	convencionadas	no	presente	contrato	têm	natureza	indissociável.	
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Cláusula	16.ª	

Disposições	Finais	

1) O	 presente	 Contrato	 e	 os	 Anexos	 que	 dele	 fazem	 parte	 integrante	 constituem	 o	 único	

acordo	com	este	objecto	celebrado	entre	as	Partes	e	revogam	qualquer	eventual	acordo	

pré-existente	e	quaisquer	comunicações	orais	ou	por	escrito	entre	as	Partes	relativamente	

ao	objecto	deste	Contrato.	

2) No	 caso	 de	 alguma	 das	 disposições	 do	 presente	 Contrato	 ser	 anulada	 ou	 tornar-se	

anulável,	nula	ou	ineficaz,	tal	não	afectará	as	restantes	disposições	(desde	que	se	mostre	

possível	 manter	 o	 equilíbrio	 contratual),	 comprometendo-se	 as	 Partes	 a	 substituir	 as	

disposições	 afectadas	 por	 outra	 ou	 outras	 que	 mantenham	 o	 espírito	 do	 Contrato	 e	

produzam	efeitos	económicos	semelhantes.	

3) Salvo	se	disposto	de	modo	diferente	no	presente	Contrato,	o	não	exercício	por	qualquer	

das	Partes	dos	direitos	dele	emergentes	não	determinará	a	 renúncia	 a	 tais	direitos	nem	

implicará	a	sua	caducidade,	pelo	que	os	mesmos	se	manterão	válidos	e	eficazes.	

	

Cláusula	17.ª		

Anexos	

Constituem	 parte	 integrante	 do	 presente	 Contrato,	 obrigando	 as	 Partes	 nos	 respectivos	

termos	e	conteúdo,	os	seguintes	documentos,	por	elas,	nesta	data,	rubricados:	

a) Anexo	I:	Projecto	de	Loteamento	(peças	escritas	e	desenhadas);	

b) Anexo	II:	Lista	discriminativa	das	obras	de	urbanização	a	realizar;	

c) Anexo	III:	Orçamento	das	obras	de	urbanização	(estimativa);	

d) Anexo	IV:	Cronograma	de	realização	das	obras	de	urbanização;	

e) Anexo	 V:	 Representação	 em	 desenho	 das	 obras	 de	 urbanização	 a	 realizar	 em	 cada	

momento;	

f) Anexo	 VI:	 Memória	 descritiva	 das	 obras	 de	 infra-estrutura	 de	 reforço	 do	

abastecimento	de	água	ao	aglomerado	do	Arês.	

	

Cláusula	18.ª		

Produção	de	efeitos	

O	presente	contrato	produz	efeitos	a	partir	da	data	da	sua	assinatura.	

	

Feito	em	triplicado	em	Alcácer	do	Sal	em	[●]	de	[●]	de	2020.	



Assunto: Contrato de Abastecimento para Água ao Aldeamento Turís co Alcácer Vintage (Arez) 
Proc. º AIA n.º 381, da CCDR Alentejo
De: João Luís Ferreira <jlf@promontorio.net>
Data: 23/02/2022 11:18
Para: Vítor Proença <vproenca@m-alcacerdosal.pt>
CC: "manuel.jesus@m-alcacerdosal.pt" <manuel.jesus@m-alcacerdosal.pt>, "secretaria.gap@m-
alcacerdosal.pt" <secretaria.gap@m-alcacerdosal.pt>, Sofia Galvão <sg@sofiagalvao.pt>, Luís
Moi nho de Almeida <lma@sofiagalvao.pt>, "Pedro Torres" <p @promontorio.net>, Paulo
Perloiro <pgp@promontorio.net>

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal,
Dr. Vítor Proença,

Na sequência de conversações anteriores, reenviámos hoje por correio registado com aviso de
recepção, uma carta e a nossa proposta de contrato (ambas em anexo), relativas à garantia de
abastecimento de águas ao Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage”.

Sem outro assunto e na expectativa da sua prezada resposta,
apresento os meus melhores cumprimentos,
João Luís
.................................................................

Joao Luis Ferreira
M.Arch (Lisbon)
Founding Partner
M Portugal  +351 939 443 765
E  jlf@promontorio.net
Skype  joaoluisferreira631

For and on behalf of

PROMONTORIO
www.promontorio.net
R. Fabrica Material de Guerra, 10
1950-128 Lisboa, Portugal
T  +351 218 620 970
F  +351 218 620 971
E  info@promontorio.net
.................................................................

Anexos:

20200223_SALK_carta_p_CMdAS.pdf 187 KB

Contrato de Urbanização_SALK_2702_23FEV2022.docx 66,4 KB

Contrato de Abastecimento para Agua ao Aldeamento Turı́stico  Al...  
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1. Introdução 

1.1. Nota introdutória 

O presente Plano de Gestão Ambiental integra o Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”. 

No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) foi emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) (emitida no dia 25 de outubro de 2017), na qual 

foram identificados elementos a entregar em sede de RECAPE, entre eles, um Plano de 

Gestão Ambiental.  

No sentido de dar cumprimento aos requisitos da DIA e de facilitar a implementação das 

suas exigências e respetiva verificação, desenvolveu-se o presente PGA, em fase de 

RECAPE. Assim, ao longo do presente documento são descritos os diferentes requisitos 

do PGA, traduzindo as linhas orientadoras relativas ao desempenho ambiental que o 

Dono de Obra deve exigir ao Empreiteiro, durante a fase de construção do projeto do 

Loteamento turístico “Alcácer Vintage”. 
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1.2. Âmbito e objetivos 

O presente PGA aplica-se à fase prévia ao início das obras e à fase de construção e 

visa operacionalizar as principais diretrizes para a minimização dos impactes 

associados à empreitada.  

Este plano deve ser revisto sempre que se torne necessário atualizar a legislação 

aplicável ou alterar as ações a implementar. Neste caso, o documento deverá ser 

substituído na sua globalidade junto dos detentores do mesmo. 

O presente documento procede à identificação das diversas medidas de minimização 

dos impactes ambientais da obra inscritas na DIA, uma vez que dada a sua natureza 

operacional e âmbito de aplicação as mesmas terão necessariamente de ser 

implementadas pelo Empreiteiro. Ao Dono de Obra caberá sobretudo o controlo e 

acompanhamento da sua implementação. 

Os requisitos ambientais, bem como as medidas de minimização definidas no PGA são 

aplicáveis a todos os intervenientes na empreitada, incluindo os subempreiteiros e 

prestadores de serviços.  

O PGA assume-se como uma ferramenta essencial no acompanhamento ambiental da 

Empreitada, definindo as grandes linhas orientadoras numa fase prévia ao início da obra 

e durante a sua execução. Neste contexto, o PGA tem os seguintes objetivos principais: 

• Garantir o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares ou normativos 

aplicáveis, com particular destaque para as medidas e condicionantes 

previstas na DIA; 

• Definir a listagem das medidas a adotar em obra, apresentando todas as 

medidas aplicáveis, assim como outras que se consideram relevantes, pela 

natureza das intervenções ou por alterações ao projeto inicial; 

• Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes na empreitada, 

através da definição de procedimentos de gestão ambiental; 

• Definir as bases para os procedimentos a elaborar e adotar pelo Empreiteiro 

durante a execução da obra e que assegurem o cumprimento das medidas 

de minimização dos impactes ambientais; 

• Promover a aplicação das melhores práticas ambientais durante a execução 

da empreitada, prevenindo situações de risco ambiental; 

• Definir os registos necessários para a implementação do PGA; 
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• Identificar os documentos que deverão resultar da gestão ambiental da obra, 

explicando os critérios necessários para a sua elaboração, nomeadamente 

a periodicidade e estrutura; 

• Definir os necessários mecanismos de comunicação interna e externa 

(público). 
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2. Descrição do projeto 

2.1.  Descrição sucinta do projeto 

O aldeamento turístico “Alcácer Vintage” baseia-se no tema do enoturismo, que assenta 

a sua identidade no cultivo da vinha e nas atividades a ela associadas. Visa a instalação 

de um aldeamento turístico de 5 estrelas integrado em espaço rural, com um total de 

166 lotes (165 destinados à construção e um lote destinado à atividade 

agrícola/plantação de vinha). 

O quadro sinótico com as principais características do projeto é apresentado no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Quadro sinótico global 

Área total do terreno “ALCÁCER VINTAGE” 350 920 m2 

Área Bruta de Construção 31 225 m2 

Índice de Utilização Líquido 0,09 

Área total de lotes 120 011 m2 

Área total de implantação 28 915 m2 

Número Total de lotes 165 

Unidades de Alojamento Turístico (total) 194 

Camas turísticas 858 

Estacionamento Total 274 

Fonte: Adaptado de Promontório Architects (2018a) 

O ALCÁCER VINTAGE prestará os seguintes Serviços Turísticos e terá os seguintes 

equipamentos: 

• Portaria; 

• Receção; 

• Restauração e bar; 

• Salão para eventos; 

• Spa; 

• Duas piscinas coletivas, uma destinada à utilização de adultos e outra 

destina a crianças, ambas 

• dimensionadas de acordo com a legislação em vigor; 

• Dois Campos de Padel; 

• Serviço de comunicações (correio, internet, telefone e fax); 

• Guarda de valores individuais; 

• Arrumação e limpeza; 

• Lavandaria e engomadoria; 

• Recolha de lixos; 
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• Segurança e vigilância; 

• Conservação e manutenção de instalações e equipamentos; 

• Catering (permitindo o fornecimento de refeições); 

• Babysiting e Clube Infantil; 

• Organização de passeios pedestres; 

• Organização de passeios de bicicletas; 

• Estação de Tratamento de Águas Residuais; 

• Reservatório de água. 
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2.2. Calendarização da obra 

O empreendimento será construído em três fases (Desenho 3, Volume III), 

compreendendo cada fase um conjunto de infraestruturas e equipamentos: 

• Fase A, 80 lotes com as seguintes ocupações: 

- 12 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T4; 

- 16 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T3; 

- 16 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T2; 

- 32 lotes destinados a moradias em banda com tipologia T0; 

- Um lote destinado à adega, serviços, restaurante, SPA, vestiários e 

piscina comum; 

- Um lote destinado à portaria, serviços de manutenção, campo de jogos e 

clube infantil; 

- Um lote destinado à ETAR; 

- Um lote agrícola. 

• Fase B, 57 lotes com as seguintes ocupações: 

- 5 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T4; 

- 25 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T3; 

- 27 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T2. 

• Fase C, 29 lotes com as seguintes ocupações: 

- 10 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T4; 

- 10 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T3; 

- 9 lotes destinados a moradias isoladas com tipologia T2. 

Na Figura 1 apresenta-se o cronograma dos trabalhos. 

 

Figura 1 – Cronograma dos trabalhos 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

M eses

1ª fase Infraestruturas (10 meses)

1ª fase edifícios (18 meses)

2ª fase Infraestruturas (7 meses)

2ª fase edifícios (16 meses)

3ª fase infra. (6 meses)

3ª fase edifícios (15 meses)
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3. Planeamento 

O planeamento ambiental deverá fazer parte do processo geral de planificação 

integrada da fase de obra. Este processo permitirá: 

• identificar os aspetos ambientais das atividades que poderão ter impactes 

ambientais significativos e definir objetivos ambientais; 

• identificar os requisitos legais aplicáveis (identificados e apresentados no 

Anexo I do presente plano); 

• estabelecer os procedimentos/medidas de minimização a aplicar 

(identificados e apresentados nos Anexos II e III do presente plano). 

 

3.1.  Aspetos ambientais 

A identificação dos aspetos ambientais é fundamental para se realizar um controlo eficaz 

dos mesmos, alcançando assim um bom nível de desempenho ambiental.  

Os aspetos ambientais associados às atividades da obra, bem como os objetivos que 

se pretendem alcançar com a implementação do PGA encontram-se sistematizados no 

quadro seguinte, de acordo com as várias componentes ambientais. 

Quadro 2 – 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 

Sistemas 
Ecológicos 

Ocupação de áreas de interesse 
ecológico 

Salvaguardar valores naturais 

Paisagem Afetação da paisagem Minimizar a intrusão visual 

Ocupação e 
Uso do Solo 

Degradação das áreas afetas à 
obra 

Repor, no mínimo, as condições 
iniciais 

Ruído Emissão de ruído para o exterior 
Minimizar os níveis de ruído 

associados às obras, movimentação 
de equipamentos e viaturas 
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Componente Aspetos Ambientais Objetivos 

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 e 
do transporte e armazenagem de 

materiais pulverulentos; 

Controlar a emissão para a 
atmosfera de gases de efeito de 

estufa 

Recursos 
Hídricos 

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 

subterrâneas 

Gestão de 
Resíduos 

Produção de resíduos 

Regular a deposição e gestão de 
resíduos promovendo, sempre que 

possível a recolha, triagem e 
valorização dos materiais; cumprir o 

Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD) 

Socioeconomia 
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. 
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4. Implementação e Operação 

Após a definição dos objetivos ambientais a que se propõe o PGA, é necessário 

desenvolver e implementar ferramentas para suporte da gestão ambiental, que 

possibilitem uma efetiva proteção do ambiente no decurso da empreitada. 

Assim, deverá ser definida uma estrutura que permita: 

• Cumprir os objetivos ambientais propostos durante a execução da obra; 

• Garantir a conformidade legal de todas as atividades da empreitada; 

• Assegurar a implementação dos requisitos ambientais e das medidas de 

minimização aplicáveis definidas pela DIA, bem como outras medidas de 

prevenção de impactes ambientais; 

• Garantir o controlo operacional das atividades suscetíveis de provocarem 

impactes ambientais; 

• Identificar e prevenir situações que possam conduzir a desvios do 

desempenho ambiental pretendido. 

Assim, o PGA inclui as seguintes componentes: 

• Estrutura e responsabilidades; 

• Sensibilização e informação; 

• Comunicação; 

• Documentação e controlo de documentos; 

• Controlo operacional; 

• Prevenção e capacidade de resposta a emergências. 
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4.1. Estrutura e responsabilidades 

Para que a implementação do PGA seja bem-sucedida e para que este possa funcionar 

de forma eficaz, é necessário que exista um compromisso de todo o pessoal afeto à 

empreitada, em atingir esse objetivo. Assim sendo, as funções e responsabilidades de 

todos os intervenientes devem ser definidas, documentadas e comunicadas, de forma 

a promover a eficácia da gestão ambiental. 

A implementação e o controlo do PGA em fase de obra são fundamentalmente da 

responsabilidade do Empreiteiro. 

A estrutura de responsabilidades de base preconizada em fase de obra assenta num 

Responsável Ambiental (RA), nomeado pelo Empreiteiro, que desenvolverá o seu 

trabalho em estreita articulação com o Dono de Obra. Em caso de necessidade, 

poderão ser consultados consultores especializados.  

Embora a “entidade” responsável por fazer cumprir o PGA seja o RA, para assegurar 

um eficaz desenvolvimento dos trabalhos torna-se necessário definir, documentar e 

comunicar as funções, responsabilidades e autoridade dos demais intervenientes em 

obra, designadamente do Dono de Obra e do Empreiteiro. 

Neste contexto, é da responsabilidade do Dono de Obra e Fiscalização: 

• Acompanhar a implementação do PGA; 

• Aprovar alterações ao PGA ou a adoção de medidas de minimização 

inicialmente não previstas e que eventualmente venham a ser consideradas 

necessárias no decurso da obra; 

• Aprovar os registos efetuados no âmbito do PGA, nomeadamente os 

relatórios de gestão ambiental e remeter os documentos necessários às 

entidades competentes; 

• Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na obra, de eventuais 

comunicações de entidades externas relacionadas com o processo de 

gestão ambiental da obra. 
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É da responsabilidade do Empreiteiro e/ou de eventuais subempreiteiros: 

• Assegurar os recursos necessários para uma adequada gestão ambiental 

da obra; 

• Cumprir o PGA onde são descritas funções de gestão ambiental e medidas 

de minimização a implementar na fase de construção; 

• Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas e 

aprovadas pelo Dono de Obra; 

• Dar conhecimento ao Dono de Obra, em reunião de obra ou por escrito, de 

todas as dificuldades sentidas na implementação das medidas de 

minimização definidas no PGA ou que possam vir a ser recomendadas no 

decurso da empreitada. 

O Responsável Ambiental terá a seu cargo as seguintes ações: 

• Gestão ambiental da empreitada; 

• Manter reuniões periódicas com o Empreiteiro, Fiscalização e Dono de Obra, 

em que se verifique o estado da aplicação das medidas ambientais, os 

registos, principais problemas/dificuldades, entre outros assuntos; 

• Garantir e verificar a implementação do PGA; 

• Identificar e submeter à aprovação do Dono de Obra e à Fiscalização a 

necessidade de revisão das medidas de minimização preconizadas no PGA; 

• Elaborar e manter atualizada a lista de legislação ambiental aplicável à 

empreitada; 

• Manter atualizada toda a informação pertinente relacionada com a gestão 

ambiental (procedimentos, fichas de verificação, registos de ocorrências e 

reclamações, inspeções, certificações e auditorias, entre outros); 

• Preenchimento dos registos aplicáveis; 

• Elaborar, periodicamente, relatórios da gestão ambiental onde constem os 

resultados das verificações efetuadas, entre outra informação relevante, 

dando origem, no final da obra, a um relatório final integrado, que fará um 

balanço do desempenho ambiental atingido; 

• Organizar ações de formação e de sensibilização ambiental no início da obra 

e sempre que se considerar necessário; 

• Assegurar o atendimento ao público e analisar as reclamações resultantes 

do atendimento ao público, que deverão ser reencaminhadas para a 

Fiscalização e Dono de Obra. 
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4.2. Sensibilização e informação 

De forma a assegurar a implementação adequada do PGA, bem como das medidas de 

minimização definidas na DIA, é necessário criar condições para que todo o pessoal 

afeto à empreitada, nomeadamente a atividades suscetíveis de provocar impactes 

ambientais, seja sensibilizado para o correto desempenho ambiental das suas funções. 

Para o efeito, devem ser implementados programas de sensibilização, cujas ações terão 

como objetivo divulgar os aspetos essenciais do PGA. Nessas ações deverá ser dada 

especial relevância aos procedimentos ambientais a executar, sua importância e 

consequências do não cumprimento dos mesmos. Este programa deverá ainda incidir 

sobre os procedimentos a adotar em caso de incidentes/acidentes ambientais. 

O programa de sensibilização em fase de obra deverá ter uma abrangência alargada 

que englobe os diferentes intervenientes na empreitada. As ações de sensibilização 

deverão ser planeadas e promovidas pelo Responsável Ambiental, em estreita 

colaboração com o Dono de Obra. Para além das referidas ações, deverão ser 

consideradas outras formas de divulgação da informação sobre temas ambientais 

relevantes, extensível a todo o pessoal afeto à obra, incluindo os Subempreiteiros. Essa 

divulgação poderá ser feita através de reuniões, ações demonstrativas, comunicados 

internos, afixação de cartazes, distribuição de folhetos, entre outros. 
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4.3. Comunicação 

4.3.1. Interna 

No âmbito do PGA deverão ser implementados processos de comunicação entre os 

diferentes intervenientes em obra. Estes deverão assegurar a transmissão de 

informações dentro da estrutura organizacional da empreitada, nomeadamente entre o 

Dono de Obra e o Empreiteiro, bem como entre os vários colaboradores do Empreiteiro, 

devendo estes processos ser bidirecionais. 

Os processos de comunicação a desenvolver deverão permitir, por um lado, a 

divulgação dos objetivos e dos procedimentos a implementar e, por outro, a difusão dos 

resultados obtidos na implementação do PGA, o grau de cumprimento das medidas de 

minimização, as dificuldades sentidas no decorrer da obra e outros assuntos que se 

considerem relevantes para a componente ambiental. 

Deverão existir procedimentos de emergência para os incidentes/acidentes, 

identificados como tendo potenciais impactes ambientais significativos. Para que estes 

procedimentos sejam acionados eficazmente, no caso de ocorrência de 

incidentes/acidentes, deverá ser definida a lista dos responsáveis a contactar – incluindo 

substitutos no caso da sua ausência – aos diferentes níveis. 

São exemplos de meios de comunicação que poderão ser implementados: as reuniões 

de obra (usualmente com periodicidade semanal e nas quais o Responsável Ambiental 

deve obrigatoriamente participar), os relatórios periódicos e as comunicações escritas. 

Para que as informações sejam transmitidas atempadamente, o sistema de circulação 

das mesmas deverá ser definido. 

Sempre que sejam identificadas não conformidades no decurso da gestão ambiental, 

estas serão transmitidas ao Dono de Obra, bem como a proposta da (s) medida (s) 

corretiva (s) a adotar. 
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4.3.1. Externa 

Deverá ser proposto pelo Empreiteiro, antes do início das obras, um esquema de 

comunicação externa, a sujeitar à aprovação prévia do Dono de Obra. 

A implementação deste programa pressupõe a criação de um conjunto de instrumentos 

que permita a articulação entre o público e as atividades em curso na obra, 

contemplando, no mínimo, as seguintes opções: 

• Painéis informativos, colocados em locais estratégicos da área envolvente à 

obra, com indicações úteis sobre a empreitada (objetivos, prazo de 

execução, etc.); 

• Em casos específicos, reuniões com as entidades interessadas ou 

elementos particulares da população envolvida ou afetada por alguma 

atividade particular da obra; 

• Outras formas alternativas de comunicação com o público, estudadas caso 

a caso consoante as situações que as motivem. 

Adicionalmente, o Responsável Ambiental, eventualmente assessorado por um 

representante do Empreiteiro e/ou do Dono de Obra, agirá como interlocutor com o 

público em geral, esclarecendo dúvidas e recebendo eventuais queixas relacionadas 

com a obra.  

Sempre que seja registada uma reclamação/queixa do público, deverá ser preenchido 

um registo apropriado e analisadas as causas e definidas as ações necessárias para 

solucionar o problema. Deve ser dado conhecimento à Fiscalização destas situações. 

Uma súmula das reclamações e respetivas respostas deverá ser integrada no relatório 

periódico da gestão ambiental. 

Caso seja solicitada informação por parte de entidades externas, essa deverá ser 

facultada após a aprovação prévia do Dono de Obra. 
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4.4. Documentação e controlo de documentos 

A documentação afeta ao PGA deverá conter os elementos que permitam atingir os 

objetivos propostos pelo Empreiteiro na fase de obra, incluindo o cumprimento da 

legislação em vigor. A documentação deverá estar organizada de forma a facilitar a 

consulta e a revisão dos documentos, caso seja necessário, devendo compreender, 

entre outros, os documentos descritos em seguida. 

Documentos previstos nos diplomas legais – devem permitir evidenciar perante 

terceiros o cumprimento da legislação; a título de exemplo, referem-se: 

• Licenças/autorizações relativas à deposição de resíduos inertes e/ou outras 

operações de gestão de resíduos; 

• Guias eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos; 

• Comprovativo das autorizações/licenciamentos das empresas que operam 

na área dos resíduos; 

• Licença Especial de Ruído, se necessária;  

• Outros certificados, como certificados de níveis de potência sonora dos 

equipamentos, ou outros considerados relevantes. 

Documentos associados ao Controlo Operacional – documentos relacionados com 

a planificação das atividades associadas à prevenção e à minimização dos impactes 

ambientais, que permitam evidenciar o cumprimento das medidas / procedimentos 

implementados. 

Registos – têm como objetivo evidenciar a conformidade das operações e do 

desempenho ambiental. A estrutura dos registos dependerá da sua função, prevendo-

se a existência dos seguintes, a título exemplificativo: 

• Registos de legislação, licenciamentos e autorizações ambientais; 

• Registo de verificação da implementação das medidas de minimização 

(Anexo II); 

• Registo de ocorrências não previstas e de ações corretivas (Anexo III); 

• Comprovativos exigidos para verificação das medidas de minimização 

impostas pela DIA; 

• Contactos e comunicações de cariz ambiental (reclamações, pedidos de 

informação, contactos com entidades oficiais, inspeções de entidades, entre 

outros); 
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• Estatística dos resíduos produzidos, assim como da percentagem dos 

resíduos valorizados ou eliminados; 

• Relatórios periódicos da gestão ambiental. 

Na fase de obra, todos os documentos relacionados com o PGA deverão ser 

organizados e mantidos pelo Responsável Ambiental, podendo ser consultados, em 

qualquer altura, pelo Dono de Obra e/ou pelo seu representante (Fiscalização). Os 

relatórios periódicos da gestão ambiental devem compreender a apresentação sintética 

dos resultados da implementação do PGA, destinando-se a informar o Dono de Obra da 

sua evolução. Nestes deverão estar contempladas, entre outras, as seguintes 

informações: 

• Ponto de situação das obras, acompanhado de cartografia/desenhos 

ilustrativos; 

• Ponto de situação dos licenciamentos/autorizações necessários; 

• Informação relativa à gestão de resíduos; 

• Informação relativa à gestão de efluentes; 

• Ponto de situação da implementação das medidas de minimização do PGA; 

• Principais ocorrências ambientais (incidentes/acidentes) a assinalar e 

medidas e procedimentos implementados para a respetiva resolução; 

• Resultados das campanhas de monitorização; 

• Resumo das ações de sensibilização e formação efetuadas; 

• Identificação e justificação dos eventuais constrangimentos/dificuldades a 

nível ambiental; 

• Recomendações gerais; 

• Principais ações pendentes. 

Estes relatórios deverão ser entregues ao Dono de Obra e à Fiscalização com uma 

periodicidade a acordar com estas entidades. Sempre que considerado necessário pelo 

Dono de Obra, o Empreiteiro deverá proceder à elaboração de outros 

relatórios/documentos informativos. 
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4.5. Controlo Operacional 

O controlo operacional realiza-se ao nível das atividades associadas aos aspetos 

ambientais mais significativos. Neste sentido, torna-se fundamental o seu adequado 

acompanhamento e a verificação da aplicação das medidas de minimização.  

Para o efeito deverão ser desenvolvidos, pelo Empreiteiro, procedimentos de verificação 

para as diferentes atividades. 

Os requisitos ambientais da DIA, nomeadamente as medidas de minimização (Anexo 

II), devem ser considerados na fase de elaboração de procedimentos para o respetivo 

cumprimento.  

Estes procedimentos devem ser sujeitos à aprovação do Dono de Obra, previamente ao 

início das obras. 
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4.6. Prevenção e capacidade de resposta a emergências 

Com o objetivo de prevenir e minimizar os impactes ambientais relevantes 

potencialmente resultantes da ocorrência de incidentes/acidentes, deverão ser 

identificados previamente os riscos ambientais e as eventuais situações de emergência 

associadas às diferentes atividades. Neste contexto deverão ser desenvolvidos 

procedimentos de emergência que permitam uma atuação rápida, concertada e eficaz, 

em caso de incidentes/acidentes ambientais. Para que estes procedimentos funcionem 

de forma eficaz, os mesmos devem incluir uma lista de responsáveis (e respetivos 

substitutos), a contactar aos diferentes níveis. 

Os procedimentos de resposta e emergência a incidentes/acidentes ambientais deverão 

ser do conhecimento de todos os intervenientes na empreitada e previamente 

aprovados pelo Dono de Obra. Caso ocorram acidentes ambientais, o Empreiteiro, 

através do Responsável Ambiental, deverá elaborar um relatório específico, sob a 

supervisão da Fiscalização, onde proceda à descrição e avaliação da ocorrência, 

incluindo as causas, consequências e necessárias correções nos processos, de forma 

a evitar a reincidência de situações semelhantes. Este relatório deverá constar do 

relatório periódico da gestão ambiental. 
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5. Acompanhamento e Verificação 

Uma das componentes mais importantes do PGA consiste no acompanhamento e 

verificação do grau de implementação dos requisitos ambientais e/ou medidas de 

minimização definidas, bem como da sua eficácia. Esta verificação permite identificar 

situações em que ocorram desvios em relação ao preconizado, adotar as medidas 

corretivas necessárias e prevenir a ocorrência de situações de não conformidade, face 

ao definido como o desempenho ambiental adequado. 

Deste modo devem ser definidas ferramentas que possibilitem o acompanhamento e a 

verificação ambiental das atividades desenvolvidas, bem como do grau de 

implementação das medidas de minimização definidas no âmbito da Avaliação de 

Impacte Ambiental do projeto. 

Nesse sentido deverão ser definidos procedimentos que visem a monitorização 

periódica das diferentes atividades suscetíveis de terem impactes significativos sobre o 

ambiente, seja por simples inspeção visual/vistoria, seja recorrendo a métodos 

analíticos de amostragem (p. ex. medições de ruído, entre outras). 

O Empreiteiro deverá salvaguardar a possibilidade de ter de ativar mecanismos de 

monitorização em caso de situações acidentais (p. ex. análise de águas superficiais, em 

caso de derrame de poluentes) e/ou de reclamações do público (p. ex. emissão de 

ruído). 
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Componente Diploma Resumo 

Ambiente 
Sonoro 

DL nº 136-A/2019, 
de 6 de setembro 

Altera o regime de avaliação e gestão do ruído 
ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996. 

DL nº 9/2007, de 
17 de janeiro 

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

DL nº 221/2006, de 
8 de novembro 

Regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de 
equipamento para utilização no exterior. 

Recursos 
Hídricos 

Lei n.º 12/2018, de 
2 de março 

Modifica o regime de atribuição de títulos de utilização 
do domínio público hídrico relativamente a situações 
existentes não tituladas, procedendo à sétima 
alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio, que estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos. 

DL nº 130/2012, de 
22 de 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. Procede à republicação da Lei 
n.º 58/2005, de 29 de dezembro. Alterada pela Lei n.º 
44/2017, de 19 de junho 

DL nº 103/2010, de 
24 de setembro 

Estabelece as normas de qualidade ambiental no 
domínio da política da água, e transpõe a Diretiva n.º 
2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro, e parcialmente a Diretiva n.º 
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho. Alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. 
Revogado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
218/2015, de 7 de outubro. 

DL nº 353/2007, de 
26 de outubro 

Estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento 
de delimitação do domínio público hídrico. 

DL nº 226-A/2007, 
de 31 de maio 

Estabelece o regime da utilização dos recursos 
hídricos. Alterado pelos seguintes diplomas: DL n.º 
391-A/2007, de 21 de dezembro; DL n.º 93/2008, de 
4 de junho; DL n.º 107/2009, de 15 de maio; DL n.º 
245/2009, de 22 de setembro; DL n.º 82/2010, de 2 
de julho; Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto e Lei n.º 
12/2018, de 2 de março. 
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Componente Diploma Resumo 

Ordenamento 
do território 

PGRH do Sado e 
Mira (RH6) 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela 
Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro. 

POOC Sado-Sines 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 136/99, de 29 de outubro; o POOC encontra-se em 
revisão (em fase de finalização) – determinada pelo 
Despacho n.º 7734/2011, de 27 de maio, que 
determinou a criação dum plano especial de 
ordenamento do território, que abrangerá a faixa 
costeira entre o Cabo Espichel e a margem direita da 
ribeira de Odeceixe - Programa da Orla Costeira 
(POC) Espichel-Odeceixe. 

PDM de Alcácer do 
Sal 

Primeira revisão aprovada pelo Aviso n.º 13020/2017, 
(DR n.º 209, 2ª série de 30 de outubro), Declaração 
de Retificação n.º 838/2017 (DR n.º 234, 2ª série, de 
6 de dezembro). Primeira alteração aprovada pelo 
Aviso n.º 11125/2020 (DR n.º 148, 2ª série de 31 de 
julho) 

PROF do Alentejo 
Aprovado pela Portaria n.º 54/2019 - Diário da 
República n.º 29/2019, Série I de 2019-02-11 

PROT Alentejo 
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53/2010 de 2 de agosto 

Resíduos 

DL n.º 178/2006, 
de 5 de setembro 

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do 
Conselho, de 12 de dezembro. Alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

DL n.º 46/2008, de 
11 de março 

Estabelece o regime das operações de gestão de 
RCD. Alterado por decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho, que também altera o regime geral de gestão de 
resíduos. 

DL nº 73/2011, de 
17 de junho 

Terceira alteração ao DL n.º 178/2006, de 5 de 
setembro e procede à alteração de diversos regimes 
jurídicos na área dos resíduos, nomeadamente DL n.º 
46/2008, de 12 de março, relativo aos RCD.  

Decisão 
2014/955/UE, de 
18 de dezembro 

Aprova a Lista Europeia de Resíduos, revogando 
algumas disposições do anexo I da portaria nº 
209/2004, de 3 de março, com as respetivas 
alterações. 

Portaria n.º 
28/2019, de 18 de 

janeiro 

Procede à primeira alteração da Portaria 
n.º 145/2017, de 26 de abril e da Portaria n.º 
289/2015, de 17 de setembro. 

DL n.º 152-D/2017, 
de 11 de dezembro 

Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de 
resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade 
alargada do produtor, transpondo as Diretivas n.º 
2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/EU. 

https://dre.pt/application/file/a/119388381
https://dre.pt/application/file/a/119388381
https://www.ccdr-a.gov.pt/wp-content/uploads/2010/08/RCM_53-2010_2Ago.pdf
https://www.ccdr-a.gov.pt/wp-content/uploads/2010/08/RCM_53-2010_2Ago.pdf
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Componente Diploma Resumo 

Portaria n.º 
145/2017, de 26 de 

abril 

Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 
território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER). 

Decreto-Lei n.º 
71/2016, de 4 de 

novembro 

Procede à sétima alteração ao DL n.º 366-A/97, de 20 
de dezembro, que estabelece os princípios e as 
normas aplicáveis ao sistema de gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens, à décima 
alteração ao DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, que 
aprova o regime geral da gestão de resíduos, 
transpondo a Diretiva 2015/1127, da Comissão, de 10 
de julho de 2015, e à primeira alteração ao DL 
n.º 67/2014, de 7 de maio, que aprova o regime 
jurídico da gestão de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos. 

Portaria n.º 
289/2015, de 17 de 

setembro 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), que estabelece os procedimentos de 
inscrição e registo bem como o regime de acesso e 
de utilização da plataforma e revoga a Portaria n.º 
1408/2006, de 18 de dezembro. 

Qualidade da 
água 

DL nº 236/98, de 1 
de agosto 

Alterado e revogado em algumas das suas 
disposições pelos Decretos-Lei n.  52/99, 53/99 e 
54/99, de 20 de fevereiro, n.º 243/2001, de 5 de 
setembro (este último revogado pelo Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27 de agosto) e pelo Decreto-Lei 
n.º 103/2010, de 24 de setembro, que 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, e pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 
7 de outubro), que estabelece normas de qualidade 
ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e 
outros poluentes perigosos, de forma a atingir o bom 
estado das águas superficiais. 

Qualidade do 
ar 

DL nº 102/2010, de 
23 de setembro 

Regime da avaliação e gestão da qualidade do ar 
ambiente. Alterado pelo DL n.º 43/2015, de 27 de 
março e alterado e republicado pelo DL n.º 47/2017, 
de 10 de maio. 

Património 

DL nº 164/2014, de 
4 de novembro 

Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos. 

Decreto-Lei n.º 
107/2001, de 8 de 

setembro 

Estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural. 
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Componente Diploma Resumo 

Segurança e 
Saúde no 
Trabalho 

Lei nº 102/2009, de 
10 de setembro 

Define os princípios essenciais relativos à promoção 
da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Alterada 
pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro (retificada pela 
DRet. N.º 20/2014 de 27 de março). 

DL nº 50/2005, de 
25 de fevereiro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 
trabalhadores na utilização de equipamentos de 
trabalho. 

DL nº 273/2003, de 
29 de outubro 

Prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar 
nos estaleiros temporários ou móveis. 

DL nº 141/95, de 
14 de junho 

Prescrições mínimas para a sinalização de segurança 
e de saúde no trabalho, anteriormente modificado 
pela Lei nº 133/99, e atualmente alterado pelo DL nº 
88/2015, mudando especificamente os artigos 2º e 3º 
do DL. 

  

https://dre.pt/application/file/571084
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6. Medidas de minimização a adotar 

Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Fase prévia às obras 

Condicionantes: 

ponto 1 

Apresentar o contrato de fornecimento de água 

com a respetiva entidade gestora, para 

consumo humano, para combate a incêndios, 

para enchimento de piscinas e para a rega das 

áreas privadas, e o respetivo documento 

comprovativo da construção de nova conduta 

para abastecimento de água ao 

empreendimento 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

 

Enviar o contrato firmado à 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR-A) 

 

Manutenção de cópia do 

contrato no Dossier de 

Ambiente 

Condicionantes: 

ponto 2 

Realizar, em simultâneo com a execução das 3 

a 4 captações subterrâneas previstas, alguns 

testes e ensaios, designadamente ensaios de 

caudal em todas as captações, para 

determinação dos caudais de exploração, 

rebaixamentos expectáveis, transmissividades, 

coeficiente de armazenamento, e análises 

isotópicas em pelos 2 destas captações, para 

conhecer a idade da água subterrânea em 

profundidade e estimar de forma mais concreta 

a taxa de recarga de médio e longo prazo. 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

 

Enviar os resultados dos 

testes à Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR-A) 

Manutenção de cópia dos 

resultados dos testes e 

ensaios no Dossier de 

Ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Condicionantes: 

ponto 3 

Requerer, junto da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal, a execução do faseamento das 

obras de urbanização do loteamento turístico, 

garantindo que a primeira fase de execução 

assegurará as condições para o cumprimento 

dos requisitos mínimos para a instalação, 

classificação e funcionamento das tipologias 

de empreendimento previstas. 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

 

Dar conhecimento do 

requerimento testes à 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR-A) 

 

Manutenção de cópias da 

correspondência com a 

Câmara Municipal de Alcácer 

do Sal no Dossier de 

Ambiente 

Estudos/elementos 

a apresentar antes 

da fase de 

construção: ponto 

1 

Obter título de utilização dos recursos hídricos 

relativamente à rejeição de águas residuais 

provenientes da ETAR ou outras intervenções 

em terrenos do Domínio Hídrico, junto da 

entidade responsável (APA/ARH Alentejo). 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

 
Manutenção de cópias da 

correspondência com a 

APA/ARH Alentejo no Dossier 

de Ambiente 

Estudos/elementos 

a apresentar antes 

da fase de 

construção: ponto 

3 

Resultado dos testes e ensaios realizados em 

todas as captações a realizar, conforme 

condicionante 2. 

Dono de Obra 

Enviar resultados dos testes 

e ensaios para APA/ARH 

Alentejo 

Manutenção de cópias dos 

resultados dos testes e 

ensaios e da correspondência 

com a APA/ARH Alentejo no 

Dossier de Ambiente 

Estudos/elementos 

a apresentar antes 

da fase de 

construção: ponto 

4 

Simulações, com base nos rebaixamentos 

medidos nos dois primeiros furos, dos 

rebaixamentos expectáveis de ocorrer quando 

todas as captações estiverem a laborar 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

Enviar resultados das 

simulações para APA/ARH 

Alentejo 

Manutenção de cópias da 

correspondência com a 

APA/ARH Alentejo no Dossier 

de Ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Estudos/elementos 

a apresentar antes 

da fase de 

construção: ponto 

7 

Estudo hidrogeológico que defina os caudais 

de extração de água, caso os dois lotes de 

vinha propostos sejam regados com água 

subterrânea, atendendo a que o equilíbrio na 

dotação de água para rega é essencial para 

garantir um adequado desenvolvimento 

vegetativo e reprodutivo da vinha. O projeto 

deverá desenvolver os esforços necessários 

para minimizar eventuais consumos de água 

superiores às necessidades das culturas, a ser 

aprovado pela APA/ARH do Alentejo. 

Dono de Obra 

 

Remeter resultados do 

estudo à APA/ARH do 

Alentejo para aprovação 
Manutenção de cópia do 

estudo e correspondência 

com APA/ARH do Alentejo no 

Dossier de Ambiente  

Estudos/elementos 

a apresentar antes 

da fase de 

construção: ponto 

15 

Licença municipal relativamente às obras de 

construção civil, bem como prévia autorização 

municipal no que se refere às atividades que 

envolvam a destruição do coberto vegetal. 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

 Manutenção de cópia da 

licença municipal no Dossier 

de Ambiente 

MM1 

Recolher os propágulos/sementes das 

espécies RELAPE em presença, as quais 

deverão ser posteriormente utilizados na 

intervenção paisagística aprovada a 

implementar. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

 
Visita à obra e registo em 

ficha de controlo operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

construção: ponto 

16 

Relatórios de Acompanhamento da Evolução 

dos Valores Naturais, a entregar após a 

implementação da medida de minimização 1, 

os quais deverão integrar o seguinte: 

Descrição das ações implementadas, com 

prova fotográfica da sua realização; Descrição 

dos valores naturais em função das ações 

implementadas, com prova fotográfica; 

Conclusões e eventuais propostas de atuação; 

estes relatórios deverão ser executados e 

assinados por técnicos com formação 

especializada; Estes relatórios, a apresentar 

no prazo de seis meses após o início de cada 

fase de construção do empreendimento, serão 

posteriormente submetidos ao ICNF para 

validação. 

Dono de Obra  

Proceder em conformidade 

 

Manutenção de cópias dos 

relatórios de 

acompanhamento da 

evolução dos valores naturais 

e da correspondência com o 

ICNF no Dossier de Ambiente 

MM2 

Proceder à delimitação, com fita sinalizadora, 

dos núcleos arbóreos e arbustivos a preservar. 

Relativamente às quercíneas, manter um 

perímetro de segurança de 15 m em redor de 

cada árvore. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Sinalizar e vedar as áreas 

delimitadas 
Visita à obra e verificação da 

delimitação 

Registo em ficha de controlo 

operacional 



 

 

A_ t15068  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”:  11 

Anexos  

Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM3 

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. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Desenvolver documentação 

sintética e em linguagem 

acessível, que deverá ser 

disponibilizada nos 

organismos e associações 

com importância local 

Cópia/fotografia da 

informação disponibilizada à 

população 

 

Registo em ficha de controlo 

operacional 

 

Manutenção de um registo no 

Dossier de Ambiente, 

contendo a data e local onde 

o programa foi divulgado. 

MM4 

Implementar um mecanismo de atendimento 

ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Manutenção de cópias das 

reclamações e seu 

seguimento no Dossier de 

Ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM5 

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. 

Empreiteiro 

Realizar ações de 

sensibilização dirigidas a 

todos os trabalhadores 

envolvidos, incluindo chefias, 

alertando para a importância 

da realização das várias 

atividades com consciência 

ambiental; 

 

As ações de sensibilização 

devem ser realizadas antes 

do início da empreitada, 

antes de uma nova tarefa e 

quando sejam integrados 

novos trabalhadores na 

equipa. 

Cópia dos documentos 

apresentados nas ações de 

formação; 

 

Lista de presenças nas ações 

de formação. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM6 

Assegurar que a calendarização da execução 

das obras atenda à redução dos níveis de 

perturbação das espécies de fauna na área de 

influência dos locais dos trabalhos, nos 

períodos mais críticos, designadamente a 

época de reprodução, que decorre 

genericamente entre o início de abril e o fim de 

junho. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Calendarizar as intervenções 

de construção tendo em 

consideração o período no 

qual a fauna é mais afetada 

(genericamente, entre abril e 

junho); 

 

Cumprir o estipulado na 

calendarização da obra. 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM7 

O estaleiro de obra deverá ser localizado em 

local apropriado, de modo a não colidir com as 

linhas de drenagem natural do terreno e 

deverá ter uma utilização e manutenção 

adequada, de forma a evitar derramamentos 

acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e 

combustíveis devem ser armazenados em 

locais impermeabilizados, distantes das linhas 

de água e posteriormente, depois de usados, 

recolhidos por empresas licenciadas para o 

efeito. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

Juntar plano de estaleiro ao 

Dossier de Ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM8 

Definir e dimensionar os locais de gestão de 

resíduos cobertos, caso sejam necessários, 

considerando os seguintes fatores: 

- Contentores, se necessário, apoiados por 

compactadores, e preverem condutas de 

ventilação;  

- Zona de acesso fácil e a mais afastada 

possível das zonas residenciais/sociais;  

- Tomada de água e uma área de lavagem de 

contentores. Como tal, é necessária a 

construção de caleiras de recolha de lixiviados 

ligadas à rede de drenagem, devendo passar 

previamente por uma caixa de separação de 

óleos e gorduras, ou em alternativa, definição 

de uma área inclinada para garantir o 

escoamento das mesmas para a rede de 

drenagem de águas residuais; 

- Impermeabilização de zonas de 

armazenagem de produtos perigosos, com 

bacia de retenção de derrames acidentais e se 

possível coberto. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 
Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM9 

Especificar o tipo de tratamento e destino final 

a dar aos efluentes a produzir na adega 

proposta. O tratamento dependerá dos caudais 

estimados, assim como da previsível carga 

orgânica e de outros contaminantes. Uma 

solução possível poderá passar pelo pré-

tratamento dos efluentes vinícolas antes da 

sua descarga na rede de drenagem de águas 

residuais do empreendimento. Deste modo 

evita-se uma possível interferência dos 

contaminantes específicos do efluente vinícola 

no processo de tratamento dos efluentes 

domésticos da ETAR proposta. 

Dono de Obra 

Proceder em conformidade 

 

Dar conhecimento à 

APA/ARH Alentejo do tipo de 

tratamento e destino final a 

dar aos efluentes a produzir 

na adega  

Manutenção de cópias da 

correspondência com a 

APA/ARH Alentejo no Dossier 

de Ambiente  

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM10 
Implementar o Plano de Salvamento dos 

Vestígios Arqueológicos. 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Implementar o Plano de 

Salvamento dos Vestígios 

Arqueológicos. 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

 

Integrar documentos e 

relatórios comprovativos no 

Dossier de Ambiente 

MM11 

Equacionar a geração de energia elétrica 

utilizando fontes de energia renováveis no 

funcionamento do loteamento turístico 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Fase de construção 

MM12 Implementar o PGA. 
Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Implementar o presente PGA Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM13 Implementar o PAP. 
Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Implementar o PAP. Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM14 

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. Não devem ser ocupados os 

seguintes locais: Áreas do domínio hídrico; 

Áreas inundáveis; Zona de proteção de águas 

subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

Perímetros de proteção de captações; Áreas 

classificadas da RAN ou da 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. 

Empreiteiro 

Sinalizar os locais de 

estaleiros e parques de 

materiais 

Visita à obra e confrontação 

da localização dos estaleiros 

e parques de materiais 

 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM15 

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. 

Empreiteiro 

Vedar os locais de estaleiros 

e parques de materiais 

Visita à obra e verificação da 

sinalização dos estaleiros e 

parques de materiais 

 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM16 

As ações pontuais de remoção de vegetação, 

destruição do coberto vegetal, a limpeza e a 

decapagem dos solos devem ser limitadas às 

zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM17 

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 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM18 

A biomassa vegetal e outros resíduos 

resultantes destas atividades devem ser 

removidos e devidamente encaminhados para 

destino final, privilegiando-se a sua reutilização 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM19 

Sempre que a área a afetar potencialmente 

apresente património arqueológico deve-se 

efetuar o acompanhamento arqueológico das 

ações de remoção da vegetação e proceder a 

prospeção arqueológica das áreas cuja 

visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da 

caraterização da situação de referência 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Solicitar autorização à DRC 

Alentejo para a realização do 

acompanhamento 

arqueológico da obra pela 

equipa de arqueólogos 

previamente definida; 

 

Proceder ao 

acompanhamento 

arqueológico  

Cópia da autorização da DRC 

Alentejo; 

Relatórios do 

acompanhamento 

arqueológico; 

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM20 

Sempre que a área a afetar potencialmente 

apresente património arqueológico efetuar o 

acompanhamento arqueológico de todas as 

ações que impliquem a movimentação dos 

solos, nomeadamente escavações e aterros, 

que possam afetar o património arqueológico 

Dono de Obra e 

Empreiteiro 

Solicitar autorização à DRC 

Alentejo para a realização do 

acompanhamento 

arqueológico da obra pela 

equipa de arqueólogos 

previamente definida; 

 

Proceder ao 

acompanhamento 

arqueológico  

Cópia da autorização da DRC 

Alentejo; 

Relatórios do 

acompanhamento 

arqueológico; 

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM21 

Iniciar os trabalhos de escavações e aterros 

logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM22 

Executar os trabalhos que envolvam 

escavações a céu aberto e movimentação de 

terra de forma a minimizar a exposição dos 

solos nos períodos de maior pluviosidade, de 

modo a diminuir a erosão hídrica e o 

transporte sólido 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM23 

Interromper a execução de escavações e de 

aterros em períodos de elevada pluviosidade, 

adotando precauções para assegurar a 

estabilidade dos taludes e evitar os respetivos 

deslizamentos 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM24 

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) 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade, 

verificando também 

possíveis orientações do 

Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM25 

Os produtos de escavação que não possam 

ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características 

adequadas para depósito 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM26 

Caso se verifique a existência de materiais de 

escavação com vestígios de contaminação, 

proceder ao seu armazenamento 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 

Empreiteiro 

Sempre que ocorra derrame 

de produtos químicos no 

solo, proceder à imediata 

limpeza da área, garantindo 

o adequado manuseamento 

do material derramado; 

 

Encaminhar o solo 

contaminado para o destino 

final apropriado  

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional; 

 

Guias de transporte do 

material contaminado. 

MM27 

Durante o armazenamento temporário de 

terras, efetuar a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter 

uma altura que garanta a sua estabilidade 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM28 

Caso haja necessidade de levar a depósito as 

terras sobrantes, a seleção dessas zonas de 

depósito deve excluir as seguintes áreas: Áreas 

de domínio hídrico; Áreas inundáveis; Zonas de 

proteção de águas subterrâneas (áreas de 

elevada infiltração); Perímetros de proteção; 

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 da 

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. 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e confrontação 

da localização das áreas de 

depósito de terras sobrantes; 

 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM29 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM30 

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. 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM31 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da 

área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e a ressuspensão de poeiras, 

quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de 

obra. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM32 

Selecionar 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). 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM33 

Sempre que a travessia de zonas habitadas for 

inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão 

de poeiras. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM34 

Assegurar o transporte de materiais de 

natureza pulverulenta ou do tipo particulado 

em veículos adequados, com a carga coberta, 

de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM35 

Assegurar que são selecionados os métodos 

construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM36 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional  

 

Integrar documentos 

comprovativos e registos de 

manutenção no Dossier de 

Ambiente 

 

MM37 

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 emissões gasosas, 

dos riscos de contaminação dos solos e das 

águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM38 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM39 

Os locais de estacionamento das máquinas e 

viaturas devem ser pavimentados e dotados 

de sistemas de drenagem de águas pluviais 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional  
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM40 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM41 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM42 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade, 

assegurando a lavagem dos 

rodados nas zonas de 

saídas de veículos Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM43 

Adotar 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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo na 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM44 Implementar o Plano de Gestão de Resíduos. Empreiteiro 

Implementar o Plano de 

Gestão de Resíduos 

Verificação de registos e 

licenças relacionados com as 

operações de gestão de 

resíduos 

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM45 

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. 

Empreiteiro 

Sensibilizar os trabalhadores 

sobre a deposição de 

resíduos 

Verificar a existência de 

detritos e resíduos no DPH 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM46 

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. 

Empreiteiro 

Sensibilizar os trabalhadores 

sobre a deposição de 

resíduos 

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM47 

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. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade, 

verificando também 

possíveis orientações do 

Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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DIA 
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Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM48 

Assegurar o destino final adequado para os 

efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, a ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente, recolha em tanques ou 

fossas estanques, e posteriormente 

encaminhados para tratamento. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM49 

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. 

Empreiteiro 

Prever, na área do estaleiro, 

se aplicável, uma área de 

armazenamento de 

combustíveis e de outras 

substâncias químicas, 

coberta e devidamente 

sinalizada; 

 

Esta área deve ser dotada 

de uma bacia de retenção, 

impermeabilizada, isolada da 

rede de drenagem natural e 

equipada com um separador 

de hidrocarbonetos 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 



  

30 A_ t15068  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”: 

 Anexos 

Referência da 

DIA 
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Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM50 

Sempre que ocorra um derrame de produtos 

químicos no solo, proceder à recolha de 

imediato 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. 

Empreiteiro 

Sempre que ocorra derrame 

de produtos químicos no 

solo, proceder à imediata 

limpeza da área, garantindo 

o adequado manuseamento 

do material derramado; 

 

Encaminhar o solo 

contaminado para o destino 

final apropriado  

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

Guias de transporte do 

material contaminado. 

MM51 

Sempre que se produzirem águas de lavagem 

associadas ao fabrico de betões, exceto 

betuminoso, deverá promover-se ou depósito 

num ponto único (isolado com geotêxtil), por 

forma a que no final das obras se possa 

sanear a referida área de infiltração e conduzir 

os resíduos resultantes a destino final 

adequado. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM52 

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. 

Empreiteiro Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 
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Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 
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Controlo operacional 

MM53 

Assegurar a reposição e/ou substituição de 

eventuais infraestruturas, equipamentos e 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas 

adjacentes, que sejam afetadas no decurso da 

obra. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM54 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos 

os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de 

construção 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM55 

Caso se verifique a existência de áreas 

degradadas decorrentes da fase de 

construção, proceder ao restabelecimento e 

recuperação paisagística da mesma através 

da reflorestação com espécies autóctones e do 

restabelecimento das condições naturais de 

infiltração, com a descompactação e 

arejamento dos solos. 

Empreiteiro 

Implementar plano de 

recuperação e integração 

paisagística 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional 

MM56 

Nas zonas mais próximas das linhas de água 

existentes, os trabalhos que promovam a 

erosão devem ser particularmente controlados 

e reduzidos. É interdita a deposição de terras 

ou outros materiais nos leitos da linha de água, 

bem como qualquer outro tipo de obstrução. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Controlo operacional 

MM57 

Reduzir, ao máximo possível, os períodos de 

preparação e mobilização do solo, reduzindo a 

quantidade de sólidos que poderão ser 

arrastados para as linhas de água. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM58 

Realizar as intervenções de mobilização do 

solo que tenham lugar na proximidade das 

linhas de escoamento, ainda que estas 

apresentem um carácter incipiente, que sejam 

de pequena dimensão e de regime temporário, 

ao mínimo indispensável, de forma a garantir a 

continuidade dos escoamentos, tendo em vista 

a prevenção de eventuais situações de 

alagamento de terrenos adjacentes e 

desorganização da rede de drenagem natural 

existente. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM59 

Depositar as águas residuais produzidas na 

área do estaleiro numa fossa séptica 

estanque, as quais serão posteriormente 

recolhidas por entidades credenciadas para o 

efeito, não podendo ser lançadas no solo ou 

no meio hídrico. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Controlo operacional 

MM60 

Garantir a estanquicidade de todas as 

infraestruturas da ETAR a construir de modo a 

evitar ruturas e contaminação dos solos e do 

meio hídrico; construir uma bacia de retenção 

para todos os pontos de armazenamento de 

produtos químicos líquidos a utilizar na 

exploração da ETAR; as lamas de depuração 

deverão ser armazenadas em local coberto e 

impermeabilizado, disponível para a recolha e 

transporte por empresas certificadas para esse 

efeito. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM61 

Reduzir as áreas a impermeabilizar, utilizando 

pavimentos o mais permeáveis possíveis de 

modo a minimizar o aumento do caudal de 

ponta de cheia. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM62 

Ajustar, sempre que possível, as áreas de 

implantação dos edifícios, dentro de cada lote, 

de modo a evitar a interferência com as linhas 

de drenagem naturais, ou em alternativa 

proceder à modelação localizada do terreno, 

de modo a permitir a continuidade das linhas 

de drenagem naturais. 

Empreiteiro Proceder em conformidade. 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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MM63 

Evitar as operações de manutenção de 

veículos e equipamentos dentro da área de 

intervenção. No caso de tal não ser possível, 

estabelecer uma área para o efeito, 

impermeabilizada, utilizando uma bacia de 

retenção amovível. Os resíduos perigosos 

produzidos devem ser devidamente 

armazenados, em locais pavimentados e 

cobertos, sendo encaminhados para gestão 

por entidades licenciadas para o efeito. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM64 

Executar os trabalhos e operações de 

construção mais ruidosas, nas parcelas 

adjacentes à zona de plantação da vinha (zona 

nascente, mais próxima de Arez), em período 

diurno, entre as 8 e as 20 horas, e apenas nos 

dias úteis. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM65 

Se necessário, obter a Licença Especial de 

Ruído, em conformidade com o artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de 

agosto (Regulamento Geral do Ruído). 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 
Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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MM66 

Relativamente aos veículos pesados de 

acesso à obra, o ruído global de 

funcionamento não deve exceder em mais de 

5 dB(A) os valores fixados no livrete, em 

acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do 

Regulamento Geral de Ruído, devendo ser 

evitadas, a todo o custo, situações de 

aceleração/desaceleração excessivas, assim 

como sinais sonoros desnecessários. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM67 

Equacionar, em caso de necessidade, o 

encapsulamento para fontes fixas e áreas de 

estaleiro, normalmente confinadas a um 

determinado espaço. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM68 

Conter, visualmente, a área da obra de forma 

a minimizar impactes visuais a partir da 

envolvente direta. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM69 

Realizar as intervenções no mais curto período 

de tempo, de modo a reduzir o período de 

visualização dos impactes visuais temporários. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 



  

36 A_ t15068  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”: 

 Anexos 

Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 
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MM70 

Efetuar as plantações nos espaços exteriores 

propostos no início das obras, de forma a 

permitir um maior desenvolvimento da 

vegetação e cumprimento das funções a que 

se destinam, assim como uma maior 

contenção visual do projeto uma vez 

concluídas as obras. 

Empreiteiro 

Implementar plano de 

recuperação e integração 

paisagística 
Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM71 

Efetuar a integração paisagística das áreas de 

estaleiro após o término das obras, garantindo 

a reposição das condições existentes no início 

da obra ou, de preferência, a melhoria dessas 

condições, em consonância com as medidas 

gerais recomendadas na presente proposta de 

DIA. O mesmo deve ser efetuado no local de 

depósito de terras sobrantes, através dum 

plano de recuperação e integração 

paisagística adequado. Este plano deve ser 

articulado com o PP da Herdade do Pinhal, 

que incide sobre esta área. 

Empreiteiro 

Implementar plano de 

recuperação e integração 

paisagística 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM72 
Implementar o Programa de Acompanhamento 

Arqueológico. 
Empreiteiro 

Implementar o Programa de 

Acompanhamento 

Arqueológico. 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 



 

 

A_ t15068  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”:  37 

Anexos  

Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM73 

Recorrer, sempre que possível, a mão de obra 

local, favorecendo a colocação de 

desempregados residentes no concelho de 

Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do 

Litoral Alentejano, e em particular Odemira e 

Sines, onde se verificam elevados níveis de 

desemprego. 

Empreiteiro 

Estabelecer protocolo com o 

Centro de Emprego e 

Formação Profissional do 

Alentejo Litoral e/ou Centro 

de Emprego de Alcácer do 

Sal. 

Registo do protocolo 

realizado; 

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM74 

Adquirir produtos e serviços junto de empresas 

da fileira da construção sediadas em Alcácer 

do Sal ou nos concelhos vizinhos, no sentido 

de fixar o valor acrescentado gerado pelo 

projeto no território em que se insere. 

Empreiteiro 

Estabelecer protocolo com 

empresas instaladas em 

Alcácer do Sal ou nos 

concelhos vizinhos para a 

adquirição de produtos e 

serviços para a obra. 

Registo do protocolo 

realizado; 

 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM75 

Vedar e sinalizar os locais que ofereçam 

perigos para os peões, incluindo as áreas de 

estaleiro, de acordo com os regulamentos 

aplicáveis. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM76 

Sinalizar adequadamente dos percursos, 

velocidades e horários de circulação 

permitidos na zona de obra (incluindo 

estaleiros) e no acesso exterior a esta, de 

modo a minimizar os efeitos no normal 

funcionamento do dia a dia das pessoas e 

atividades económicas. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

 

MM77 

Assegurar a manutenção adequada das vias 

utilizadas para acesso à obra. As vias que 

forem danificadas durante as obras deverão 

ser recuperadas após a finalização da 

construção, ou mesmo durante a mesma, nos 

casos em que tal se possa justificar. 

Empreiteiro 

Recuperar as vias públicas 

utilizadas como acesso à 

empreitada, nomeadamente 

o pavimento e os passeios 

que possam ter sido 

deteriorados. 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM78 

No caso de derrame acidental de óleos ou 

outras substâncias passíveis de degradar as 

condições de segurança rodoviária, suspender 

de imediato a circulação, isolando a área 

afetada e removendo o contaminante com 

produto adequado (absorvente), de modo a 

evitar a sua propagação pela via. 

Empreiteiro 

Proceder em conformidade 

Visita à obra e registo em 

Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Anexo III – Modelo de registo de ocorrências não previstas 
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1. Identificação do trabalho 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”. 

 

2. Equipa Técnica 

Empreiteiro (Responsável Ambiental) 

Fiscalização (Técnico de Ambiente) 

Dono de Obra (Técnico de Ambiente) 

 

3. Dono de Obra (DO) 

Salk Properties (Portugal) Lda. 

 

4. Empreiteiro 

(a definir) 

 

5. Subempreiteiros 

(a definir) 
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6. Caracterização da ocorrência 

Tipo de 

ocorrência 

 Não Conformidade 

 Reclamação 

 Outra. Qual?  

N.º  

Descrição 

 

 

 

 

Fiscalização: 

Data: 

Empreiteiro: 

Data: 

 

7. Medida corretiva 

Tipo de medida 

 Ação corretiva 

 Ação preventiva 

 Recomendação 

Descrição 

 

 

 

 

Prazo de 

implementação 

 

Responsável  

Fiscalização: 

Data: 

Empreiteiro: 

Data: 
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8. Avaliação da eficácia 

Eficácia da 

medida 

 Efetiva 

 Sem efeito 

Observações 

 

 

 

 

Responsável pela verificação: 

Data: 

 

(Deve ser emitida em triplicado [Dono Obra / Fiscalização / Empreiteiro]) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Gestão Ambiental 

 

 

Fase de exploração e fase de desativação 
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1. Introdução 

1.1. Nota introdutória 

O presente Plano de Gestão Ambiental integra o Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”. 

No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) foi emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) (emitida no dia 25 de outubro de 2017), na qual 

foram identificados elementos a entregar em sede de RECAPE, entre eles, um Plano de 

Gestão Ambiental.  

No sentido de dar cumprimento aos requisitos da DIA e de facilitar a implementação das 

suas exigências e respetiva verificação, desenvolveu-se o presente PGA, em fase de 

RECAPE.  

Assim, ao longo do presente documento são descritas as medidas a respeitar pelo 

proponente nas fases de exploração e de desativação do empreendimento. 
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1.2. Âmbito e objetivos 

O presente PGA aplica-se à fase de exploração e desativação do empreendimento, pelo 

que as medidas destas fases devem ser consideradas na gestão ambiental por parte do 

proponente. 

Este plano deve ser revisto sempre que se torne necessário atualizar a legislação 

aplicável ou alterar as ações a implementar. Neste caso, o documento deverá ser 

substituído na sua globalidade junto dos detentores do mesmo. 

O presente documento procede à identificação das diversas medidas de minimização 

dos impactes ambientais inscritas na DIA para as fases de exploração e desativação, 

cujo controlo e acompanhamento da sua implementação ficarão a cargo do proponente. 

Neste contexto, o PGA tem os seguintes objetivos principais: 

• Garantir o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares ou normativos 

aplicáveis, com particular destaque para as medidas de minimização 

previstas na DIA para as fases de exploração e desativação do 

empreendimento; 

• Promover a aplicação das melhores práticas ambientais durante as fases de 

exploração e desativação do empreendimento, prevenindo situações de 

risco ambiental. 
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2. Descrição do projeto 

O aldeamento turístico “Alcácer Vintage” baseia-se no tema do enoturismo, que assenta 

a sua identidade no cultivo da vinha e nas atividades a ela associadas. Visa a instalação 

de um aldeamento turístico de 5 estrelas integrado em espaço rural, com um total de 

166 lotes (165 destinados à construção e um lote destinado à atividade 

agrícola/plantação de vinha). 

O quadro sinótico com as principais características do projeto é apresentado no Quadro 

1. 

Quadro 1 – Quadro sinótico global 

Área total do terreno “ALCÁCER VINTAGE” 350 920 m2 

Área Bruta de Construção 31 225 m2 

Índice de Utilização Líquido 0,09 

Área total de lotes 120 011 m2 

Área total de implantação 28 915 m2 

Número Total de lotes 165 

Unidades de Alojamento Turístico (total) 194 

Camas turísticas 858 

Estacionamento Total 274 

Fonte: Adaptado de Promontório Architects (2018a) 

O ALCÁCER VINTAGE prestará os seguintes Serviços Turísticos e terá os seguintes 

equipamentos: 

• Portaria; 

• Receção; 

• Restauração e bar; 

• Salão para eventos; 

• Spa; 

• Duas piscinas coletivas, uma destinada à utilização de adultos e outra 

destina a crianças, ambas 

• dimensionadas de acordo com a legislação em vigor; 

• Dois Campos de Padel; 

• Serviço de comunicações (correio, internet, telefone e fax); 

• Guarda de valores individuais; 

• Arrumação e limpeza; 

• Lavandaria e engomadoria; 

• Recolha de lixos; 

• Segurança e vigilância; 
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• Conservação e manutenção de instalações e equipamentos; 

• Catering (permitindo o fornecimento de refeições); 

• Babysiting e Clube Infantil; 

• Organização de passeios pedestres; 

• Organização de passeios de bicicletas; 

• Estação de Tratamento de Águas Residuais; 

• Reservatório de água. 
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3. Planeamento 

O planeamento ambiental deverá fazer parte do processo geral de planificação 

integrada das fases de exploração e desativação. Este processo permitirá: 

• identificar os aspetos ambientais das atividades que poderão ter impactes 

ambientais significativos e definir objetivos ambientais; 

• identificar os requisitos legais aplicáveis (identificados e apresentados no 

Anexo I do presente plano); 

• estabelecer os procedimentos/medidas de minimização a aplicar 

(identificados e apresentados nos Anexos II e III do presente plano). 

 

3.1.  Aspetos ambientais 

A identificação dos aspetos ambientais é fundamental para se realizar um controlo eficaz 

dos mesmos, alcançando assim um bom nível de desempenho ambiental.  

Os aspetos ambientais associados às atividades de exploração e desativação do 

empreendimento, bem como os objetivos que se pretendem alcançar com a 

implementação do PGA encontram-se sistematizados no quadro seguinte, de acordo 

com as várias componentes ambientais. 

Quadro 2 – Principais aspetos ambientais e respetivos objetivos 

Componente Aspetos Ambientais Objetivos 

Geral 

Alteração da qualidade ambiental 
decorrentes das atividades gerais 
de exploração e desativação do 

empreendimento 

Minimizar os impactes decorrentes 
das atividades gerais de exploração 
e desativação do empreendimento 

Sistemas 
Ecológicos 

Afetação de áreas de interesse 
ecológico 

Salvaguardar valores naturais 

Paisagem e uso 
do solo 

Afetação da paisagem 
Minimizar a intrusão visual; repor, no 

mínimo, as condições iniciais 

Ruído Emissão de ruído para o exterior 

Minimizar os níveis de ruído 
associados às atividades de 
exploração e desativação do 

empreendimento, movimentação de 
equipamentos e viaturas 
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Componente Aspetos Ambientais Objetivos 

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 e da circulação de veículos; 

Controlar a emissão para a 
atmosfera de gases de efeito de 

estufa 

Recursos 
Hídricos 

Derrame/descarga de substâncias 
perigosas/ indesejáveis (óleos, 

entre outros) 

Controlar as águas de escorrência 
ou outros produtos resultantes das 

atividades de exploração e 
desativação do empreendimento, por 

forma a evitar o derrame e 
contaminação das águas 

subterrâneas 

Gestão da água Minimizar os consumos de água 

Gestão de 
Resíduos 

Produção e gestão de resíduos 

Minimizar a produção de resíduos; 
regular a deposição e gestão de 

resíduos promovendo, sempre que 
possível a recolha, triagem e 

valorização dos materiais; cumprir o 
Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos 

Socioeconomia 

Afetação da qualidade de vida da 
população 

Minimizar os riscos e incómodos 
associados à presença das 

atividades junto da população local; 

 

Emprego  Promover o emprego local 
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4. Implementação e Operação 

Após a definição dos objetivos ambientais a que se propõe o PGA, é necessário 

desenvolver e implementar ferramentas para suporte da gestão ambiental, que 

possibilitem uma efetiva proteção do ambiente no decurso das fases de exploração e 

de desativação do empreendimento. 

Assim, deverá ser definida uma estrutura que permita: 

• Cumprir os objetivos ambientais propostos; 

• Garantir a conformidade legal de todas as atividades; 

• Assegurar a implementação dos requisitos ambientais e das medidas de 

minimização aplicáveis definidas pela DIA, bem como outras medidas de 

prevenção de impactes ambientais; 

• Garantir o controlo operacional das atividades suscetíveis de provocarem 

impactes ambientais; 

• Identificar e prevenir situações que possam conduzir a desvios do 

desempenho ambiental pretendido. 

Assim, o PGA inclui as seguintes componentes: 

• Estrutura e responsabilidades; 

• Sensibilização e informação; 

• Comunicação; 

• Documentação e controlo de documentos; 

• Controlo operacional; 

• Prevenção e capacidade de resposta a emergências. 

 

 

4.1. Estrutura e responsabilidades 

Para que a implementação do PGA seja bem-sucedida e para que este possa funcionar 

de forma eficaz, é necessário que exista um compromisso do pessoal afeto às fases de 

exploração e desativação, em atingir esse objetivo. Assim sendo, as funções e 

responsabilidades de todos os intervenientes nestas fases devem ser definidas, 

documentadas e comunicadas, de forma a promover a eficácia da gestão ambiental. 

A implementação e o controlo do PGA nas fases de exploração e desativação do 

empreendimento serão do proponente, que deverá: 
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• Acompanhar a implementação do PGA; 

• Aprovar alterações ao PGA ou a adoção de medidas de minimização 

inicialmente não previstas e que eventualmente venham a ser consideradas 

necessárias; 

• Aprovar os registos efetuados no âmbito do PGA, nomeadamente os 

relatórios de gestão ambiental e remeter os documentos necessários às 

entidades competentes; 

• Assegurar a informação relacionada com o processo de gestão ambiental 

do empreendimento aos utentes, à população e às entidades externas. 

 

 

4.2. Sensibilização e informação 

De forma a assegurar a implementação adequada do PGA, bem como das medidas de 

minimização definidas na DIA, é necessário criar condições para que todo o pessoal 

afeto à operação do empreendimento, nomeadamente a atividades suscetíveis de 

provocar impactes ambientais, seja sensibilizado para o correto desempenho ambiental 

das suas funções. 

Para o efeito, devem ser implementados programas de sensibilização, cujas ações terão 

como objetivo divulgar os aspetos essenciais do PGA. Nessas ações deverá ser dada 

especial relevância aos procedimentos ambientais a executar, sua importância e 

consequências do não cumprimento dos mesmos. Este programa deverá ainda incidir 

sobre os procedimentos a adotar em caso de incidentes/acidentes ambientais. 

O programa de sensibilização deverá ter uma abrangência alargada que englobe os 

diferentes intervenientes. Para além das referidas ações, deverão ser consideradas 

outras formas de divulgação da informação sobre temas ambientais relevantes. Essa 

divulgação poderá ser feita através de reuniões, ações demonstrativas, comunicados 

internos, afixação de cartazes, distribuição de folhetos, entre outros. 

Deverão ser abrangidos pelo programa de sensibilização os utentes, a população e as 

entidades externas. 
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4.3. Comunicação 

4.3.1. Interna 

No âmbito do PGA em fase de exploração e de desativação deverão ser implementados 

processos de comunicação entre os diferentes intervenientes nas atividades de 

exploração e de desativação do empreendimento. Estes deverão assegurar a 

transmissão de informações dentro da estrutura organizacional do empreendimento. 

Os processos de comunicação a desenvolver deverão permitir, por um lado, a 

divulgação dos objetivos e dos procedimentos a implementar e, por outro, a difusão dos 

resultados obtidos na implementação do PGA, o grau de cumprimento das medidas de 

minimização, as dificuldades sentidas e outros assuntos que se considerem relevantes 

para a componente ambiental. 

Deverão existir procedimentos de emergência para os incidentes/acidentes, 

identificados como tendo potenciais impactes ambientais significativos. Para que estes 

procedimentos sejam acionados eficazmente, no caso de ocorrência de 

incidentes/acidentes, deverá ser definida a lista dos responsáveis a contactar – incluindo 

substitutos no caso da sua ausência – aos diferentes níveis. 

São exemplos de meios de comunicação que poderão ser implementados: as reuniões 

de gestão ambiental, os relatórios periódicos e as comunicações escritas. Para que as 

informações sejam transmitidas atempadamente, o sistema de circulação das mesmas 

deverá ser definido. 

Sempre que sejam identificadas não conformidades no decurso da gestão ambiental do 

empreendimento, devem ser identificadas e implementadas medida(s) corretiva(s). 

 

4.3.1. Externa 

Deverá ser proposto pelo proponente um esquema de comunicação externa. 

A implementação deste programa pressupõe a criação de um conjunto de instrumentos 

que permita a articulação entre o público e as atividades de exploração/desativação do 

empreendimento, contemplando, nomeadamente: 

• Painéis informativos; 



 

10 A_t15068  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”: 

Anexos 

• Em casos específicos, reuniões com as entidades interessadas ou 

elementos particulares da população envolvida ou afetada por alguma 

atividade particular do empreendimento; 

• Outras formas alternativas de comunicação com o público, estudadas caso 

a caso consoante as situações que as motivem. 

Adicionalmente, o gestor ambiental do empreendimento, agirá como interlocutor com o 

público em geral, esclarecendo dúvidas e recebendo eventuais queixas relacionadas 

com o empreendimento.  

Sempre que seja registada uma reclamação/queixa do público, deverá ser preenchido 

um registo apropriado e analisadas as causas e definidas as ações necessárias para 

solucionar o problema. Uma súmula das reclamações e respetivas respostas deverá ser 

integrada no relatório periódico da gestão ambiental. 

Caso seja solicitada informação por parte de entidades externas, essa deverá ser 

facultada pelo proponente. 

 

4.4. Documentação e controlo de documentos 

A documentação afeta ao PGA deverá conter os elementos que permitam atingir os 

objetivos propostos, incluindo o cumprimento da legislação em vigor. A documentação 

deverá estar organizada de forma a facilitar a consulta e a revisão dos documentos, 

caso seja necessário, devendo compreender, entre outros, os documentos descritos em 

seguida. 

Documentos previstos nos diplomas legais – devem permitir evidenciar perante 

terceiros o cumprimento da legislação; a título de exemplo, referem-se: 

• Licenças/autorizações relativas à deposição de resíduos inertes e/ou outras 

operações de gestão de resíduos; 

• Guias eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos; 

• Comprovativo das autorizações/licenciamentos das empresas que operam 

na área dos resíduos; 

• Licença Especial de Ruído, se necessária;  

• Outros certificados, como certificados de níveis de potência sonora dos 

equipamentos, ou outros considerados relevantes. 
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Documentos associados ao Controlo Operacional – documentos relacionados com 

a planificação das atividades associadas à prevenção e à minimização dos impactes 

ambientais, que permitam evidenciar o cumprimento das medidas / procedimentos 

implementados. 

Registos – têm como objetivo evidenciar a conformidade das operações e do 

desempenho ambiental. A estrutura dos registos dependerá da sua função, prevendo-

se a existência dos seguintes, a título exemplificativo: 

• Registos de legislação, licenciamentos e autorizações ambientais; 

• Registo de verificação da implementação das medidas de minimização 

(Anexo II); 

• Registo de ocorrências não previstas e de ações corretivas (Anexo III); 

• Comprovativos exigidos para verificação das medidas de minimização 

impostas pela DIA; 

• Contactos e comunicações de cariz ambiental (reclamações, pedidos de 

informação, contactos com entidades oficiais, inspeções de entidades, entre 

outros); 

• Estatística dos resíduos produzidos, assim como da percentagem dos 

resíduos valorizados ou eliminados; 

• Relatórios periódicos da gestão ambiental. 

Nas fases de exploração e de desativação, todos os documentos relacionados com o 

PGA deverão ser organizados e mantidos pelo proponente. 

Devem ser desenvolvidos relatórios periódicos da gestão ambiental compreendendo a 

apresentação sintética dos resultados da implementação do PGA, destinando-se a 

informar os utentes, a população e sempre que aplicável as entidades externas da sua 

evolução. 
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4.5. Controlo Operacional 

O controlo operacional realiza-se ao nível das atividades associadas aos aspetos 

ambientais mais significativos. Neste sentido, torna-se fundamental o seu adequado 

acompanhamento e a verificação da aplicação das medidas de minimização.  

Para o efeito deverão ser desenvolvidos pelo proponente procedimentos de verificação 

para as diferentes atividades. 

Os requisitos ambientais da DIA, nomeadamente as medidas de minimização (Anexo 

II), devem ser considerados na fase de elaboração de procedimentos para o respetivo 

cumprimento.  
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4.6. Prevenção e capacidade de resposta a emergências 

Com o objetivo de prevenir e minimizar os impactes ambientais relevantes 

potencialmente resultantes da ocorrência de incidentes/acidentes, deverão ser 

identificados previamente os riscos ambientais e as eventuais situações de emergência 

associadas às diferentes atividades. Neste contexto deverão ser desenvolvidos 

procedimentos de emergência que permitam uma atuação rápida, concertada e eficaz, 

em caso de incidentes/acidentes ambientais. Para que estes procedimentos funcionem 

de forma eficaz, os mesmos devem incluir uma lista de responsáveis (e respetivos 

substitutos), a contactar aos diferentes níveis. 

Os procedimentos de resposta e emergência a incidentes/acidentes ambientais deverão 

ser aprovados pelo proponente, e divulgados às entidades relevantes. Caso ocorram 

acidentes ambientais, o proponente deverá avaliar a ocorrência, incluindo as causas, 

consequências e necessárias correções nos processos, de forma a evitar a reincidência 

de situações semelhantes.  
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5. Acompanhamento e Verificação 

Uma das componentes mais importantes do PGA consiste no acompanhamento e 

verificação do grau de implementação dos requisitos ambientais e/ou medidas de 

minimização definidas, bem como da sua eficácia. Esta verificação permite identificar 

situações em que ocorram desvios em relação ao preconizado, adotar as medidas 

corretivas necessárias e prevenir a ocorrência de situações de não conformidade, face 

ao definido como o desempenho ambiental adequado. 

Deste modo devem ser definidas ferramentas que possibilitem o acompanhamento e a 

verificação ambiental das atividades desenvolvidas, bem como do grau de 

implementação das medidas de minimização definidas no âmbito da Avaliação de 

Impacte Ambiental do projeto. 

Nesse sentido deverão ser definidos procedimentos que visem a monitorização 

periódica das diferentes atividades suscetíveis de terem impactes significativos sobre o 

ambiente, seja por simples inspeção visual/vistoria, seja recorrendo a métodos 

analíticos de amostragem (p. ex. medições de ruído, entre outras). 

O proponente deverá salvaguardar a possibilidade de ter de ativar mecanismos de 

monitorização em caso de situações acidentais (p. ex. análise de águas superficiais, em 

caso de derrame de poluentes) e/ou de reclamações do público (p. ex. emissão de 

ruído). 
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Componente Diploma Resumo 

Ambiente 
Sonoro 

DL nº 136-A/2019, 
de 6 de setembro 

Altera o regime de avaliação e gestão do ruído 
ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996. 

DL nº 9/2007, de 
17 de janeiro 

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

DL nº 221/2006, de 
8 de novembro 

Regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de 
equipamento para utilização no exterior. 

Recursos 
Hídricos 

Lei n.º 12/2018, de 
2 de março 

Modifica o regime de atribuição de títulos de utilização 
do domínio público hídrico relativamente a situações 
existentes não tituladas, procedendo à sétima 
alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio, que estabelece o regime da utilização dos 
recursos hídricos. 

DL nº 130/2012, de 
22 de 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. Procede à republicação da Lei 
n.º 58/2005, de 29 de dezembro. Alterada pela Lei n.º 
44/2017, de 19 de junho 

DL nº 103/2010, de 
24 de setembro 

Estabelece as normas de qualidade ambiental no 
domínio da política da água, e transpõe a Diretiva n.º 
2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro, e parcialmente a Diretiva n.º 
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho. Alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. 
Revogado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
218/2015, de 7 de outubro. 

DL nº 353/2007, de 
26 de outubro 

Estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento 
de delimitação do domínio público hídrico. 

DL nº 226-A/2007, 
de 31 de maio 

Estabelece o regime da utilização dos recursos 
hídricos. Alterado pelos seguintes diplomas: DL n.º 
391-A/2007, de 21 de dezembro; DL n.º 93/2008, de 
4 de junho; DL n.º 107/2009, de 15 de maio; DL n.º 
245/2009, de 22 de setembro; DL n.º 82/2010, de 2 
de julho; Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto e Lei n.º 
12/2018, de 2 de março. 
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Componente Diploma Resumo 

Ordenamento 
do território 

PGRH do Sado e 
Mira (RH6) 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela 
Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro. 

POOC Sado-Sines 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 136/99, de 29 de outubro; o POOC encontra-se em 
revisão (em fase de finalização) – determinada pelo 
Despacho n.º 7734/2011, de 27 de maio, que 
determinou a criação dum plano especial de 
ordenamento do território, que abrangerá a faixa 
costeira entre o Cabo Espichel e a margem direita da 
ribeira de Odeceixe - Programa da Orla Costeira 
(POC) Espichel-Odeceixe. 

PDM de Alcácer do 
Sal 

Primeira revisão aprovada pelo Aviso n.º 13020/2017, 
(DR n.º 209, 2ª série de 30 de outubro), Declaração 
de Retificação n.º 838/2017 (DR n.º 234, 2ª série, de 
6 de dezembro). Primeira alteração aprovada pelo 
Aviso n.º 11125/2020 (DR n.º 148, 2ª série de 31 de 
julho) 

PROF do Alentejo 
Aprovado pela Portaria n.º 54/2019 - Diário da 
República n.º 29/2019, Série I de 2019-02-11 

PROT Alentejo 
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53/2010 de 2 de agosto 

Resíduos 

DL n.º 178/2006, 
de 5 de setembro 

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do 
Conselho, de 12 de dezembro. Alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

DL n.º 46/2008, de 
11 de março 

Estabelece o regime das operações de gestão de 
RCD. Alterado por decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho, que também altera o regime geral de gestão de 
resíduos. 

DL nº 73/2011, de 
17 de junho 

Terceira alteração ao DL n.º 178/2006, de 5 de 
setembro e procede à alteração de diversos regimes 
jurídicos na área dos resíduos, nomeadamente DL n.º 
46/2008, de 12 de março, relativo aos RCD.  

Decisão 
2014/955/UE, de 
18 de dezembro 

Aprova a Lista Europeia de Resíduos, revogando 
algumas disposições do anexo I da portaria nº 
209/2004, de 3 de março, com as respetivas 
alterações. 

Portaria n.º 
28/2019, de 18 de 

janeiro 

Procede à primeira alteração da Portaria 
n.º 145/2017, de 26 de abril e da Portaria n.º 
289/2015, de 17 de setembro. 

DL n.º 152-D/2017, 
de 11 de dezembro 

Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de 
resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade 
alargada do produtor, transpondo as Diretivas n.º 
2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/EU. 

https://dre.pt/application/file/a/119388381
https://dre.pt/application/file/a/119388381
https://www.ccdr-a.gov.pt/wp-content/uploads/2010/08/RCM_53-2010_2Ago.pdf
https://www.ccdr-a.gov.pt/wp-content/uploads/2010/08/RCM_53-2010_2Ago.pdf
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Componente Diploma Resumo 

Portaria n.º 
145/2017, de 26 de 

abril 

Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em 
território nacional e cria as guias eletrónicas de 
acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER). 

Decreto-Lei n.º 
71/2016, de 4 de 

novembro 

Procede à sétima alteração ao DL n.º 366-A/97, de 20 
de dezembro, que estabelece os princípios e as 
normas aplicáveis ao sistema de gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens, à décima 
alteração ao DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, que 
aprova o regime geral da gestão de resíduos, 
transpondo a Diretiva 2015/1127, da Comissão, de 10 
de julho de 2015, e à primeira alteração ao DL 
n.º 67/2014, de 7 de maio, que aprova o regime 
jurídico da gestão de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos. 

Portaria n.º 
289/2015, de 17 de 

setembro 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), que estabelece os procedimentos de 
inscrição e registo bem como o regime de acesso e 
de utilização da plataforma e revoga a Portaria n.º 
1408/2006, de 18 de dezembro. 

Qualidade da 
água 

DL nº 236/98, de 1 
de agosto 

Alterado e revogado em algumas das suas 
disposições pelos Decretos-Lei n.  52/99, 53/99 e 
54/99, de 20 de fevereiro, n.º 243/2001, de 5 de 
setembro (este último revogado pelo Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27 de agosto) e pelo Decreto-Lei 
n.º 103/2010, de 24 de setembro, que 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, e pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de 
setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/2015, de 
7 de outubro), que estabelece normas de qualidade 
ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e 
outros poluentes perigosos, de forma a atingir o bom 
estado das águas superficiais. 

Qualidade do 
ar 

DL nº 102/2010, de 
23 de setembro 

Regime da avaliação e gestão da qualidade do ar 
ambiente. Alterado pelo DL n.º 43/2015, de 27 de 
março e alterado e republicado pelo DL n.º 47/2017, 
de 10 de maio. 

Património 

DL nº 164/2014, de 
4 de novembro 

Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos. 

Decreto-Lei n.º 
107/2001, de 8 de 

setembro 

Estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural. 
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Componente Diploma Resumo 

Segurança e 
Saúde no 
Trabalho 

Lei nº 102/2009, de 
10 de setembro 

Define os princípios essenciais relativos à promoção 
da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Alterada 
pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro (retificada pela 
DRet. N.º 20/2014 de 27 de março). 

DL nº 50/2005, de 
25 de fevereiro 

Prescrições mínimas de segurança e de saúde dos 
trabalhadores na utilização de equipamentos de 
trabalho. 

DL nº 273/2003, de 
29 de outubro 

Prescrições mínimas de segurança e saúde a aplicar 
nos estaleiros temporários ou móveis. 

DL nº 141/95, de 
14 de junho 

Prescrições mínimas para a sinalização de segurança 
e de saúde no trabalho, anteriormente modificado 
pela Lei nº 133/99, e atualmente alterado pelo DL nº 
88/2015, mudando especificamente os artigos 2º e 3º 
do DL. 

  

https://dre.pt/application/file/571084
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Anexo II – Medidas do Plano de Gestão Ambiental 
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6. Medidas de minimização a adotar 

Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Fase de exploração 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

exploração: ponto 

16 

Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m 

à volta das edificações ou instalações medida a partir 

da alvenaria exterior da edificação, de acordo com o 

pelo Decreto-Lei n.º 82 de 2021 de 13 de outubro 

Proponente 

Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

exploração: ponto 

18(a) 

Plano de Aplicação de Fertilizantes e de Produtos 

Fitofarmacêuticos o qual indique a necessidade efetiva 

e quantidades a aplicar, e que considere ainda o 

seguinte: 

Gestão rigorosa da aplicação de fertilizantes e 

fitofármacos de acordo com as necessidades reais das 

espécies vegetais, com as características 

hidroquímicas das águas de rega e com as 

caraterísticas físico-químicas do solo; Utilização de 

produtos que, pelas suas características de 

persistência e mobilidade no solo, tenham um menor 

risco de contaminação, tais como: baixo “tempo de 

vida médio”, reduzida solubilidade em água e elevada 

volatilidade; Priorizar o uso de agentes biológicos e/ou 

mecânicos para o controlo de pragas e doenças, 

minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas 

e outros produtos fitofarmacêuticos. Prever a 

realização de análises dos solos e à concentração de 

iões presentes nas águas de rega. 

Proponente 

Proceder em conformidade 

 

Enviar Plano de Aplicação 

de Fertilizantes e de 

Produtos Fitofarmacêuticos 

à Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR-A) Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

Manutenção de análises e 

registos em Dossier de 

Ambiente. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

exploração: ponto 

18(b) 

Estabelecer metas para a redução da produção de 

resíduos e para as taxas de recolha seletiva e 

proceder ao acompanhamento regular para otimização 

do sistema de recolha de resíduos. Para os resíduos 

especiais como por exemplo, os resíduos de 

fertilizantes e fitofármacos, as lamas da ETAR e os 

resíduos sólidos da produção de vinho e do pré-

tratamento dos efluentes vinícolas deverão 

estabelecer-se contratos com empresas devidamente 

licenciadas para dar o adequado destino final aos 

mesmos. 

Proponente 

Proceder em conformidade 

 

Enviar metas para a redução 

da produção de resíduos e 

para as taxas de recolha 

seletiva à Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR-A) 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

Arquivo de metas, 

correspondência sobre 

resíduos e contratos em 

Dossier de Ambiente. 

MM79 
Aplicar o Plano de Aplicação de Fertilizantes e de 

Produtos Fitofarmacêuticos. 
Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM80 Implementar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registos e licenças 

relacionados com as 

operações de gestão de 

resíduos 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM81 
Garantir a boa qualidade da água para rega, de forma 

a não deteriorar os solos 
Proponente Proceder em conformidade 

Arquivo dos resultados da 

monitorização da qualidade 

da água 

MM82 

Gerir a aplicação de fertilizantes e fitofármacos de 

forma rigorosa, dando preferência a produtos com o 

menor grau de perigosidade e toxicidade possível, 

sendo preferível o uso de meios mecânicos no combate 

a pragas e doenças. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM83 

Caso seja observada a contaminação dos pinheiros 

com nemátodo, proceder à informação imediata das 

entidades competentes para os recursos florestais, 

agindo de acordo com as suas indicações e com a 

legislação aplicável. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Arquivo da correspondência 

com as entidades 

competentes para os recursos 

florestais em Dossier de 

Ambiente. 

MM84 

Implementar um programa de sensibilização ambiental 

dos utilizadores do loteamento turístico, com divulgação 

dos valores ecológicos da região – habitats, flora e 

fauna – e dos comportamentos a evitar, de forma a não 

degradar os habitats envolventes e não perturbar as 

comunidades biológicas. Esta medida visa garantir a 

utilização equilibrada e sustentável da área, evitando a 

sua degradação em função do aumento da presença 

humana. 

Proponente Proceder em conformidade 

Cópia dos documentos 

apresentados nas ações de 

sensibilização 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM85 
Interditar a circulação fora dos percursos/áreas 

designados para o efeito. 
Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM86 
Promover a manutenção das margens das linhas de 

água e da vegetação ripícola associada. 
Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM87 

Garantir as boas condições fitossanitárias das áreas de 

pinhal, através de monitorização regular destas áreas, 

face ao risco de infeção pelo nemátodo da madeira do 

pinheiro. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM88 

Promover a limpeza regular das áreas florestais não 

intervencionadas, de forma a atenuar o risco de 

incêndio 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM89 

Promover a continuação da utilização da área por parte 

das espécies faunísticas existentes, através da 

instalação de mecanismos de atração, como por 

exemplo, a instalação de caixas-ninho nas zonas 

florestadas. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM90 

Promover a manutenção das estruturas implantadas 

para garantir a continuidade das linhas de água, bem 

como de toda a rede de drenagem pluvial. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM93 

Implementar as medidas minimizadoras de consumos 

de água preconizadas constantes do Programa 

Nacional para o Uso Eficiente da Água. 

Proponente Proceder em conformidade 

Monitorização de consumos 

de água 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM94 

Efetuar a rega dos espaços verdes construídos fora dos 

períodos em que se registam as maiores temperaturas, 

devendo ser realizadas nas horas de menor 

temperatura atmosférica. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM96 

Acondicionar devidamente os fitofármacos e os 

pesticidas e armazená-los nos armazéns existentes na 

propriedade, sendo rigorosamente cumpridas as 

normas indicadas pelos produtos para o seu 

manuseamento. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM97 
Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para 

garantir a proteção da qualidade da água. 
Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM98 

A exploração das captações de água subterrânea terá 

de obedecer aos seguintes requisitos: 

não poderá conduzir a rebaixamentos significativos na 

superfície livre do subsistema superficial que possam 

pôr em causa o equilíbrio ambiental; não induzir o 

avanço da cunha salina, sendo que para isso os 

rebaixamentos a provocar pelo sistema de captação 

deverão, tendencionalmente, ser limitados ao nível do 

mar. 

Proponente Proceder em conformidade 

Monitorização de recursos 

hídricos 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM99 

Implementar um sistema de rega eficiente, ajustado às 

condições climatéricas e que permita a minimização 

dos volumes de água a aplicar, bem como a lixiviação 

de fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos. 

Proponente Proceder em conformidade 

Monitorização de consumos 

de água 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM100 

Não aplicar fertilizantes e pesticidas quando se 

prevejam longos períodos de precipitação ou 

precipitação intensa nas 48 horas seguintes à aplicação 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM101 

Aplicar os fertilizantes no solo de forma uniforme, de 

modo a impedir que existam zonas com uma 

mineralização elevada e consequentemente zonas de 

poluição preferencial 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM102 

Optar, sempre que possível, por meios mecânicos para 

o combate a pragas e doenças, em vez dos tratamentos 

fitossanitários 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM103 

Equacionar, e se viável, promover a valorização 

orgânica das lamas de depuração da ETAR (ou do pré-

tratamento dos efluentes vinícolas, caso seja 

necessário), de acordo com os princípios e 

condicionantes dispostos no Decreto-Lei n.º 276/2009, 

de 2 de outubro. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM104 

Equacionar a possibilidade de estabilização e 

valorização orgânica dos resíduos sólidos gerados na 

produção de vinho nos terrenos do empreendimento 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM105 

Valorizar os resíduos verdes provenientes da atividade 

de manutenção dos espaços exteriores, 

nomeadamente por compostagem, conjuntamente com 

os resíduos orgânicos provenientes da exploração 

agrícola, evitando o encaminhamento destes resíduos 

para o aterro. 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM106 

Implementar as ações decorrentes de um programa a 

elaborar de controlo e vigilância do funcionamento da 

rede de coletores pluviais e domésticos na zona de 

intervenção, através de inspeções visuais periódicas 

em diferentes pontos dessas redes, bem como garantir 

a sua regular manutenção, com particular destaque 

para os equipamentos de tratamento específico de 

efluentes 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM107 

Efetuar o pré-tratamento dos efluentes vinícolas, se 

necessário, com vista a garantir que os mesmos não 

induzem perturbações no funcionamento da ETAR 

prevista para o empreendimento 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM108 
Instalar nos edifícios, sempre que possível, dispositivos 

de minimização de consumos de água 
Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM110 

Selecionar maquinaria e veículos de manutenção tendo 

em conta critérios ambientais, nomeadamente ao nível 

das emissões gasosas e sonoras 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM111 

Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos 

ruidosos eventualmente instalados ou utilizados nas 

operações de manutenção (corta-relva, bombas, 

ventiladores, bombas etc.), verificando o cumprimento 

dos valores de potência sonora indicados pelo 

fabricante e constantes na lei, e isolando-os 

acusticamente se se revelarem fontes significativas de 

emissão. Deve ser dada especial atenção aos 

equipamentos utilizados no exterior 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM112 

Limitar, se possível, as operações de fornecimento ao 

período diurno (7h às 20h), bem como as operações de 

manutenção que possam produzir níveis de ruído mais 

significativos 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM113 

Sensibilizar os funcionários/prestadores de serviços do 

loteamento para a adoção de procedimentos que 

minimizem a emissão de ruído, como por exemplo a 

forma de condução de veículos, a operação de 

cortarelvas, a utilização de sinais sonoros, o modo de 

realização das cargas e descargas, entre outros itens. 

Esta iniciativa pode estender-se, quando aplicável, aos 

fornecedores 

Proponente Proceder em conformidade 

Cópia dos documentos 

apresentados nas ações de 

sensibilização 

MM114 

Proceder a manutenção periódica e regular das 

estruturas construídas de uso comum (edifícios e 

infraestruturas associadas) e dos espaços exteriores 

correspondentes às áreas de utilização comum e de 

lazer do aldeamento turístico 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM115 

Na eventualidade de ser necessário proceder ao 

revolvimento de terras, no âmbito de eventuais obras de 

manutenção/conservação, que afetem áreas não 

perturbadas durante a fase de construção, o 

planeamento destas ações deverá prever o 

acompanhamento por parte um arqueólogo 

Proponente 

Solicitar autorização à DRC 

Alentejo para a realização do 

acompanhamento 

arqueológico 

Proceder ao 

acompanhamento 

arqueológico 

Cópia da autorização da DRC 

Alentejo; 

Relatórios do 

acompanhamento 

arqueológico  

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM116 

Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os 

centros de emprego regionais, a colocação dos 

desempregados residentes no concelho de Alcácer do 

Sal, bem como nos concelhos vizinhos (nomeadamente 

Odemira e Sines) 

Proponente Proceder em conformidade 
Cópia dos protocolos com os 

centros de emprego 

Fase de desativação 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

desativação: ponto 

19 

Apresentar um plano de desativação das captações 

elaborado de acordo com o artigo 462, do Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que define que as 

captações que deixem de ter a função para que foram 

inicialmente constituídas são desativadas no prazo de 

15 dias após a cessação da exploração, devendo sem 

prejuízo do disposto nos artigos 312º, 342º e 352º do 

Decreto-Lei n.º 226- A/2007, de 31 de maio, ser 

seladas através da sua cimentação integral de acordo 

com os seguintes procedimentos: 

Caracterização da qualidade da água em todas as 

captações a desativar, de acordo com o programa de 

monitorização águas altas; Desinstalação de 

equipamentos, eventualmente existentes; Medição do 

furo para confirmação da profundidade disponível; 

Confirmação do estado de limpeza do furo; 

Enchimento com material argiloso/calda cimento. 

Proponente 

Proceder em conformidade. 

Enviar plano de desativação 

das captações à APA/ARH 

do Alentejo 

Arquivo da correspondência 

com a APA/ARH do Alentejo 

no dossier de ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

desativação: ponto 

20 

Solicitar parecer prévio à APA/ARH do Alentejo, 

relativamente à selagem das captações, devendo, para 

o efeito, ser apresentada memória descritiva dos 

trabalhos a implementar. 

 

Proponente 

Proceder em conformidade 

Enviar memória descritiva à 

APA/ARH do Alentejo 

Arquivo da correspondência e 

parecer da APA/ARH do 

Alentejo no dossier de 

ambiente 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

desativação: ponto 

21 

Relatório técnico dos trabalhos efetuados, após 

execução da selagem das captações subterrâneas. 

 

Proponente 

Proceder em conformidade 

Enviar relatório à APA/ARH 

do Alentejo 

Arquivo da correspondência 

com a APA/ARH do Alentejo 

no dossier de ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

Estudos/elementos 

a apresentar na 

fase de 

desativação: ponto 

22 

Plano de Desativação pormenorizado, a apresentar no 

último ano de exploração do loteamento turístico 

Alcácer Vintage e sempre que ocorra o 

desmantelamento parcial de infraestruturas, que 

contenha, entre outros, os seguintes elementos: 

A solução final da área desativada; As ações de 

desmantelamento; Destino a dar a todos os elementos 

retirados; Um Plano de Recuperação Paisagística 

pormenorizado, que contenha, entre outros, os 

seguintes elementos: i. Solução para a recuperação dos 

terrenos afetos ao projeto de forma a restabelecer, na 

medida do possível, a topografia do local e as 

respetivas condições fisiográficas. ii. Solução para a 

recuperação paisagística de toda a área anteriormente 

ocupada. 

Proponente 

Apresentar Plano de 

Desativação e Plano de 

Recuperação Paisagística à 

CCDR Alentejo 

Arquivo dos Plano de 

Desativação e Plano de 

Recuperação Paisagística e 

da correspondência no 

dossier de ambiente 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM117 

Na eventualidade de ser necessário proceder ao 

revolvimento de terras durante, no âmbito de eventuais 

obras de manutenção/conservação, que afetem áreas 

não perturbadas durante as fases de construção ou de 

exploração, o planeamento destas ações deverá prever 

o acompanhamento por parte um arqueólogo que 

avaliará a situação e proporá as medidas mais 

adequadas em função da realidade à data da 

desativação do loteamento turístico 

Proponente 

Solicitar autorização à DRC 

Alentejo para a realização do 

acompanhamento 

arqueológico 

Proceder ao 

acompanhamento 

arqueológico 

Cópia da autorização da DRC 

Alentejo; 

Relatórios do 

acompanhamento 

arqueológico  

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

MM118 

Recorrer, sempre que possível, a mão de obra local, 

favorecendo a colocação de desempregados residentes 

no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos 

concelhos do Litoral Alentejano, e em particular 

Odemira e Sines, onde se verificam elevados níveis de 

desemprego 

Proponente Proceder em conformidade 
Cópia dos protocolos com os 

centros de emprego 

MM119 

Remover todos os efluentes, óleos e gorduras que 

estejam retidos nos reservatórios, antes da desativação 

da unidade 

Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Referência da 

DIA 
Descrição 

Responsável pela 

implementação 

Forma/ações de 

operacionalização da 

medida 

Controlo operacional 

MM120 
Implementar o plano de desativação das captações de 

água subterrânea 
Proponente 

Proceder em conformidade 

Comunicar desativação à 

APA/ARH Alentejo 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 

Arquivo de correspondência 

com a APA/ARH Alentejo no 

dossier de ambiente 

MM121 Implementar o Plano de Desativação Proponente Proceder em conformidade 

Inspeção visual/vistoria 

Registo em Ficha de Controlo 

Operacional. 
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Anexo III – Modelo de registo de ocorrências não previstas 
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1. Identificação do trabalho 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”. 

 

2. Equipa Técnica 

Proponente (Técnico de Ambiente) 

 

3. Proponente 

Salk Properties (Portugal) Lda. 

 

4. Caracterização da ocorrência 

Tipo de 

ocorrência 

 Não Conformidade 

 Reclamação 

 Outra. Qual?  

N.º  

Descrição 

 

 

 

 

Técnico de ambiente: 

Data: 
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5. Medida corretiva 

Tipo de medida 

 Ação corretiva 

 Ação preventiva 

 Recomendação 

Descrição 

 

 

 

 

Prazo de 

implementação 

 

Responsável  

Técnico de ambiente: 

Data: 

6. Avaliação da eficácia 

Eficácia da 

medida 

 Efetiva 

 Sem efeito 

Observações 

 

 

 

 

Responsável pela verificação: 

Data: 
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Prospeção 
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ESTUDO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICO 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Estudo Geológico-Geotécnico e Hidrogeológico do Loteamento Turístico 

Alcácer Vintage, localizado na Herdade do Pinhal, União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do 

Castelo e Santiago) e Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, propriedade da Salk Properties, Lda.. 

O empreendimento Alcácer Vintage irá desenvolver-se, nesta fase, no terreno Sul da Herdade do Pinhal. Este 

terreno é limitado a Norte pela estrada nacional N382 e a Sul pela ribeira afluente do rio Sado, junto à localidade 

de Arez (Figura 1).  

Assim o referido empreendimento que baseia-se no tema do enoturismo, assentando a sua identidade no cultivo 

da vinha e nas atividades a ela associadas, visa a instalação de um aldeamento turístico de 5 estrelas integrado 

em espaço rural, com um total de 166 lotes (165 destinados à construção e um lote destinado à atividade 

agrícola/plantação de vinha).  

Neste documento são apresentados e discutidos os dados geológicos e geotécnicos recolhidos numa campanha 

geológica e geotécnica da área, a respetiva interpretação geológica e a caracterização dos materiais encontrados 

do ponto de vista geotécnico. O relatório factual da prospeção realizada é apresentado no Anexo 1. 

A componente de estudos hidrogeológicos foi efetuada por uma equipa especializada do LNEG, Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia, em estreita colaboração com a equipa da TPF Planege Cenor, sendo o relatório 

produzido apresentado no Anexo 2. 

 

 

Figura 1 – Localização esquemática da área de estudo junto à povoação de Arez em Alcácer do Sal (imagem do extraída do Google Earth, 

sem escala) 
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2 ELEMENTOS DE BASE 

Na elaboração do presente estudo, foram tidos em conta os seguintes elementos fornecidos pela Salk Properties, 

Lda.: 

 Levantamentos topográficos da área em estudo à escala 1:500 

 

Foram analisados ainda os seguintes documentos técnico-científicos: 

 Bowles, J.E. Foundation Analysis and Design. McGraw-Hill. 2002; 

 Cabral, J. Neotectonics of mainland Portugal: State of the art and future perspectives. Journal of Iberian 

Geology 38(1), pp. 71-84. 2012; 

 Cachão, M.; Silva, C. M.. The three main marine depositional cycles of the Neogene of Portugal. 

Ciências da Terra (UNL), nº 14, pp.303-312. 2000; 

 Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000, Folha 39D – Torrão. Serviços Geológicos de Portugal e 

respetiva Notícia explicativa. 1991; 

 Carvalho, J; Sousa, P.; Matos, P.; Pinto, C.. Integration of seismic, well, potential-field and geological 

data for ore prospecting in the Iberian Pyrite Belt. 72nd EAGE Conference & Exhibition incorporating 

SPE EUROPEC 2010 Barcelona, 2010; 

 Carvalho, J; Sousa, P.; Matos, P.; Pinto, C.. Ore prospecting in the Iberian Pyrite Belt using seismic and 

potential-field data. J. Geophys. Eng. 8: 142–153. 2011; 

 CEN. Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing. EN 1997-2:2007; 

 Dias, R.; Araújo, A.; Terrinha, P.; Kullberg, J.C. Geologia de Portugal. Volume II: Geologia Meso-

cenozóica de Portugal. Escolar editora. 2013; 

 Fernandes, P.A.G. Estudo hidrogeológico dos sistemas aquíferos Sado-Sines: Evolução hidrogeoquímica 

e isotópica. Tese de Doutoramento. FCUL. 2004; 

 Ferrão, C.; Bezzeghoud, M.; Caldeira, B. e Borges, J. F.. The Seismicity of Portugal and Its Adjacent 

Atlantic Region from 1300 to 2014: Maximum Observed Intensity (MOI) Map. Seismological Research 

Letters, Vol. 87, Nº 3, pp. 743-750. 2016. 

 IPQ. Eurocódigo 7 – Projecto geotécnico. Parte 1: Regras gerais. NP EN 1997-1:2010; 

 IPQ. Eurocódigo 8 – Projecto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, acções 

sísmicas e regras para edifícios. NP-EN 1998-1: 2010; 

 Kulhawy, F.H. e Mayne, P.W.. Manual on Estimating Soil Properties for Foundation Design. New York: 

EPRI. 1990; 

 Matos Fernandes, M. Mecânica dos Solos. Conceitos e Princípios Fundamentais. Volume 1. FEUP 

edições. 2011; 

 Matos Fernandes, M. Mecânica dos Solos. Introdução à Engenharia Geotécnica. Volume 2. FEUP 

edições. 2011 

 Oliveira, V.; Matos, J.; Bengala, M.; Silva, N.; Sousa, P.; Torres, L.. Geology and geophysics as 

successful tools in the discovery of the Lagoa Salgada Orebody (Sado Tertiary Basin – Iberian Pyrite 

Belt), Grândola, Portugal. Mineralium Deposita 33: 170–187. 1998 

 Oliveira, V.; Matos, J.; Rosa, C.. The NNW sector of the Iberian Pyrite Belt – new exploration 

perspectives for the next decade. Geode Workshop – Massive suphide deposits in the Iberian Pyrite 

Belt: new advances and comparison with equivalent systhems, Aracena Spain, pp. 34-37. 2001; 
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 Pais, J.; Cunha, P. P.; Pereira, D.; Legoinha, P.; Dias, R,; Moura, D.; Brum da Silveira, A.; Kullberg, J.C.; 

González-Delgado, J.. The Paleogene and Neogene of Western Iberia (Portugal). A Cenozoic Record in 

the European Atlantic Domain. Springer Briefs in Earth Sciences. 2012; 
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3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

3.1 Considerações gerais 

A área em estudo localiza-se na Bacia do Sado (ou Bacia de Alvalade), sendo os materiais superficiais datados 

do Cenozóico. 

De acordo com a carta geológica da área, à escala 1:50.000: Folha 39-D – Torrão, apresentada na Figura 2, 

superficialmente encontram-se areias de duna, recentes, que se apresentam soltas e pouco consolidadas. Abaixo 

desta formação, encontra-se a Formação da Marateca, frequentemente também designada como Formação de 

Alvalade.  

 

Figura 2 – Excerto da Carta Geológica de Torrão, mostrando a região de Arez e a área da Herdade do Pinhal (representação sem escala) 

 

A Formação da Marateca, datada do Pliocénico, é constituída sobretudo por areias arcósicas, conglomerados e 

pelitos, com geometria tabular e sub-horizontal. Esta unidade geológica apresenta-se normalmente mais 

consolidada que as areias de duna, apenas com alguma descompressão superficial. As espessuras são 

normalmente reduzidas não ultrapassando na maioria dos casos os 20 m e a sequência sedimentar evidencia um 

aumento na granularidade para o topo. São essencialmente depósitos areno-conglomeráticos de coloração 

alaranjada, com estruturas e fácies fluviais, presentes no topo do preenchimento terciário em quase toda a Bacia 

do Sado. Traduzem uma rede de drenagem entrançada, com estabilização progressiva. Estes materiais têm 

origem no Maciço Hespérico, em rochas granitóides da zona de Ossa Morena. 

Do final do Quaternário, do Holocénico, encontram-se as areias de duna que cobrem a Formação da Marateca. A 

presença destas areias deve-se ao transporte eólico, cuja principal fonte de sedimentos foi a própria Formação da 

Marateca, e apresentam geralmente, de acordo com a notícia explicativa da carta geológica, uma espessura de 

cerca de 2m.  

Ainda datados do Holocénico encontram-se na base da ribeira, depósitos aluvionares, constituídos por areias 

mais ou menos finas associadas a siltes, pelitos e matéria orgânica. Estes materiais desenvolvem-se a Sul e a Este 

da área de estudo. 
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3.2 Tectónica e sismicidade 

A Bacia Terciária do Sado, onde se desenvolve a área em estudo, é uma bacia de origem tectónica ligada à 

colisão alpina entre as placas euroasiática e africana. Esta é dominada por falhas com diversas direções, em que 

as principais são E-W, NW-SE, NE-SW e N-S, e provocaram movimentos verticais no soco Paleozóico (Figura 

3). Estas falhas deram origem a estruturas do tipo horst e graben cujo desenvolvimento se deu desde o 

Miocénico, das quais a janela paleozóica de Valverde é uma evidência aflorante (5 km a Sul de Alcácer do Sal). 

Tal como se pode observar na Figura 3, a área de estudo encontra-se na parte norte de uma das estruturas do tipo 

Horst mais importantes da zona, no sector Piugada - Monte Sobral, estando o limite W da propriedade próximo 

da falha que limita este Horst a W. De acordo com a bibliografia, no sector de Piugada existem sondagens em 

que o substrato paleozóico se encontra a 35 m de profundidade (Fernandes, 2004).  

 

 

Figura 3 –Mapa Geológico com as principais estruturas tectónicas do sector Valverde-Lagoa Salgada (Oliveira et al., 1998), identificando a 
região de Arez e a área da Herdade do Pinhal 
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Como se pode observar no mapa da anomalia de Bourguer (método gravimétrico) obtido para a área (Figura 4), 

no eixo Piugada - Monte Sobral (identificadores 3 e 4 da imagem) a densidade é mais elevada, mostrando a 

proximidade das rochas do substrato, mais densas que a cobertura cenozóica. Este eixo é ladeado a E por um 

outro alinhamento, de direção NE-SW, onde se observa de forma brusca uma grande diminuição da densidade. 

Este alinhamento coincide com a Ribeira do Arcão e corresponde a uma falha de direção NE-SW. Esta 

diminuição de densidade é evidência de um grande aumento na espessura de sedimentos cenozoicos, associados 

a uma estrutura do tipo graben, e que está localizada imediatamente a Este de Arez. 

 

 

Figura 4 – Mapa da anomalia de Bourguer do sector Valverde-Lagoa Salgada (Oliveira et al., 1998) 

 

Estas imagens representam as estruturas tectónicas mais relevantes da área, noutros trabalhos, como em Oliveira, 

et al., 2001, estão identificadas outras falhas que mostram a existência de uma estrutura geológica bastante 

complexa nesta região. No entanto, ao projetar as direções aproximadas das principais falhas para a área de 

estudo, aparentemente estas não atravessam este troço da Herdade do Pinhal (Figura 5). Ainda assim, dada a 

pequena escala do mapa original, esta sobreposição é muito limitada.  



11 / 24 

 

 

 

Figura 5 – Estrutura tectónica da área em estudo (sobre imagens do Google Earth): a. Sobreposição do mapa de estruturas tectónicas da 

região de Oliveira et al., 2001; b. Projeção esquemática aproximada das principais estruturas tectónicas (a tracejado vermelho) para a região 

em estudo. 

 

Em termos de tectónica ativa são reconhecidas algumas falhas com registo de atividade os últimos 3 Ma quer no 

Baixo Tejo como na região do Alentejo (Figura 6a).No último mês foram registados sismos de magnitude 

superior a 3 com epicentro na região do Alentejo (por exemplo Odemira a 5/1/2018: M=3,6 e Arraiolos 

15/1/2018: M=4,9, fonte IPMA
1
). De acordo com estudos recentes (Figura 6b), a intensidade máxima observada 

no intervalo 1300-2014 na região é VI-VII (MMI). 

De acordo com zonamento sísmico apresentado no Anexo Nacional do Eurocódigo 8 (Figura 7), no concelho de 

Alcácer do Sal, onde se inclui a Herdade do Pinhal, está na zona sísmica 1.3 para a ação sísmica do tipo 1, e na 

zona sísmica 2.3 para a ação sísmica do tipo 2. De acordo com este zonamento, a aceleração máxima de 

referência (ɑgR) a considerar é respetivamente 1,5 m/s
2 
e 1,7 m/s

2
.  

 

 

                                                           
1 http://www.ipma.pt/pt/geofisica/sismicidade/index.jsp 
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a 

b 

Figura 6 – a. Mapa das principais falhas em Portugal continental com registo de atividade nos últimos 3 Ma (Cabral, 2012); b. Mapa da 
intensidade sísmica máxima observada no período 1300-2014 (Ferrão, et al., 2016) 
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Figura 7 – Zonamento sísmico de Portugal Continental de acordo com o anexo nacional do Eurocódigo 8 para as acções sísmicas do Tipo 1 e 

Tipo 2 (IPQ, 2010). 
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4 PROSPEÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA 

4.1 Considerações gerais 

De acordo com o enquadramento geológico, com o reconhecimento de superfície da área de estudo (Fotografia 1 

e Fotografia 2), e considerando as obras a realizar, previram-se um conjunto de trabalhos de prospeção geológica 

e geotécnica que visaram reconhecer a estrutura geológica, as características geotécnicas dos materiais e se 

possível a localização do nível freático. 

 

 

Fotografia 1 – Vista de Sul (dos arrozais) sobre a zona Este da Herdade do Pinhal (foto:13-11-2017) 

 

Fotografia 2 – Vista de Norte (da EN382) para a zona da linha de água que atravessa a Herdade do Pinhal na sua zona central (foto:10-01-

2018) 
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O conjunto de trabalhos de prospeção envolveu a realização de: 

 4 sondagens mecânicas a trado acompanhadas de ensaios SPT; 

 10 poços de reconhecimento; 

 4 perfis de refração sísmica; 

 Ensaios laboratoriais de identificação (15 amostras) e caracterização geológico-geotécnica (6 amostras) em 

amostras de solo recolhidas nos poços de reconhecimento (10) e no amostrador SPT das sondagens (5). 

Os ensaios sísmicos foram usados com dupla utilidade, tendo em vista por um lado perceber a estrutura 

geológica e a resistência dos materiais geológicos, por outro tentar identificar a posição aproximada do nível 

freático. 

O reconhecimento geotécnico previsto seguiu as recomendações previstas no Eurocódigo 7 (partes 1 e 2). 

O relatório factual da campanha de prospeção geológica e geotécnica realizada é apresentado no Anexo 1. 

4.2 Sondagens 

As sondagens foram realizadas por furação à rotação com uma sonda da marca OXIDRILL, modelo OG300A, 

acionada por motor a diesel, avanço hidráulico, equipada com trado helicoidal contínuo de 4” de diâmetro. Ao 

longo dos furos de sondagem foram realizados ensaios SPT (Standard Penetration Test) a cada 1,5 m. O 

procedimento de ensaio seguido foi o da norma ASTM 1586, que é semelhante ao da norma ISO 22476, mas o 

ensaio foi dado por terminado quando se atingiram 60 pancadas, tal como é comum na prática portuguesa.  

As sondagens foram classificadas de acordo com as unidades geológicas ocorrentes e foi efetuada a descrição 

litológica das diferentes camadas atravessadas. As unidades reconhecidas foram: terra vegetal (Tv), areias de 

duna (Ad) e a Formação da Marateca (Ma). As principais características das sondagens realizadas estão 

resumidas no Quadro 1.  

De acordo com a interpretação realizada das sondagens, optou-se por dividir a Formação da Marateca em duas 

sub-unidades função da litologia dominante: Ma-a para areias; Ma-arg para as camadas com uma componente 

argilosa, isto é, argilas arenosas e areias argilosas.  

 

Quadro 1 – Sondagens: resumo das principais características 

Sondagem 

Coordenadas 
Prof. 

(m) 
Geologia 

N.A. 

(m) 

Nº 

ensaios 

SPT M P Z (m) 

S1 -31600.000 -151935.299 34.0 7,5 Tv / Ad / Ma-a 5,1 5 

S2 -31264.039 152130.879 27.0 9,0 Tv / Ad / Ma-a - 6 

S3 -31833.361 -152136.763 28.0 7,5 Tv / Ad / Ma-a / Ma-arg 7,1 5 

S4 -31481.468 -152225.265 22.0 9,0 Tv / Ad / Ma-a / Ma-arg 6,9 6 

 

Litologicamente as areias de duna e as areias da Formação da Marateca (Ma-a) são muito semelhantes, até 

porque a Formação da Marateca é a principal fonte de material que alimentou a formação de origem eólica. No 

entanto, quando se analisa a sua resistência à penetração verifica-se que há uma diferença significativa na 

compacidade das areias, consequência da diagénese dos materiais Pliocénicos. Como se pode observar na Figura 

8, as areias de duna apresentam compacidade média 11<N(SPT)<29, enquanto que a Formação da Marateca se 

apresenta muito densa com valores de N(SPT)≥60, mostrando apenas alguma descompressão superficial. As 

camadas mais argilosas também se apresentam com consistência rija. 
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Figura 8 – Distribuição do valor de N (SPT) em função da profundidade a que foi realizado o ensaio  

4.3 Poços de reconhecimento 

Os poços de reconhecimento foram efetuados com recurso a retroescavadora, com um braço de alcance máximo 

de 4.0 m. Foram realizados com o intuito de identificar as litologias atravessadas, avaliando as espessuras de 

terra vegetal e de areias de duna. Nos poços foram recolhidas amostras remexidas para a realização de ensaios de 

laboratório.  

Os poços atingiram profundidades entre 3,0 e 4,0 m, tendo a paragem sido determinada na maior parte dos casos 

pelo abatimento das paredes do furo (abat.), ou por ter sido atingido o alcance máximo do equipamento (alc.) ou 

o limite de ripabilidade do equipamento (ripb.). No Quadro 2 é apresentado o resumo das principais 

características dos poços realizados. 

As areias de duna apresentam-se muito brandas, sendo o seu estado pouco compacto a causa das paredes de 

escavação estarem em constante abatimento. 

Não foi identificada a presença de água em nenhum dos poços de reconhecimento realizados. 
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Quadro 2 –Poços de Reconhecimento: resumo das principais características 

Poço 

Coordenadas 
Profundidade 

máxima (m) 
Geologia 

M P Z (m) 

P1 -31917.824 -151862.702 50.5 3 (abat.) Tv / Ad 

P2 -31461.824 -151967.993 33.3 3 (abat.) Tv / Ad 

P3 -31280.818 -152018.168 29.0 2,8 (abat.) Tv / Ad 

P4 -31727.999 -152034.406 26.0 3,3(abat.) Tv / Ad 

P5 -31628.058 -152063.840 32.0 3 (abat.) Tv / Ad 

P6 -31489.037 -152090.245 29.5 4 (alc.) Tv / Ad / Ma-a 

P7 -31678.963 -152155.413 28.0 3,1 (ripb.) Tv / Ad / Ma-a 

P8 -31509.069 -152174.190 25.0 3,5 (ripb.) Tv / Ad / Ma-a / Ma-arg 

P9 -31597.201 -152228.517 25.5 3 (ripb.) Tv / Ad / Ma-a / Ma-arg 

P10 -31081.669 -152207.358 19.0 3 (abat.) Tv / Ad 

4.4 Perfis de refração sísmica 

Foram executados quatro perfis sísmicos à refração com 60 m de linha de base, recorrendo a um sismógrafo 

RAS-24 da Seistronix e 24 canais com espaçamento de 2,5 m entre geofones. Foram efetuados 5 tiros em 5 

pontos da linha de aquisição, em que o tiro direto (Td) e o inverso (Ti) correspondem aos tiros efetuados nos 

extremos da linha e os restantes são no ponto central (Tc) e nos pontos médios entre o central e os extremos (Tcd 

e Tci). Os perfis sísmicos de refração de ondas P (Tomografia sísmica) foram obtidos por inversão das primeiras 

chegadas do sinal sísmico através do programa Rayfract, com 20 iterações e com um RMS mínimo no cálculo 

iterativo. 

 

Quadro 3 – Perfis de refracção sísmica: resumo das principais características. 

Designação 

Coordenadas 

Comprimento 

L (m) 

Profundidade 

atingida (m) 
Li Lf 

M P M P 

PS1 -31882 -152026 -31828 -152000 60 22 

PS2 -31627 -152117 -31567 -152117 60 16 

PS3 -31247 -152235 -31307 -152235 60 17 

PS4 -30904 -152143 -30964 -152143 60 13 
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As profundidades máximas atingidas nos perfis são função das características do maciço e são muito variáveis de 

perfil para perfil, dado atravessarem diferentes sequências litológicas. O desenvolvimento das velocidades 

obtidas é aproximadamente horizontal mostrando nos primeiros 10-12 m velocidade inferior a 2000 m/s. Dados 

os materiais observados nas sondagens e o conhecimento de velocidades normalmente encontradas nestes 

materiais em áreas nas proximidades (Carvalho et al., 2011), os 1500 m/s corresponderão à profundidade do 

nível de água. 

4.5 Ensaios de laboratório 

Nos 10 poços de reconhecimento foram recolhidas amostras para ensaios de identificação (granulometria, limites 

de consistência e determinação do teor em água) e caracterização geológica-geotécnica (ensaios Proctor e CBR). 

Destas 10, foram escolhidas algumas amostras para verificar as características no eventual aproveitamento, tendo 

sido realizados 6 ensaios Proctor modificado e 3 ensaios CBR.  

Após a análise das sondagens foram também selecionadas 5 amostras recolhidas durante a realização dos ensaios 

SPT, sobre as quais foram realizados ensaios de identificação.  

Os principais resultados obtidos e a classificação dos solos ensaiados são apresentados nos Quadro 4, Quadro 5 e 

na Figura 9. Os resultados dos ensaios de compactação estão apresentados no Quadro 5 e na Figura 10. 

 

Quadro 4 – - Resultados dos ensaios de identificação realizados sobre as amostras da Herdade do Pinhal. 

Amostra 
Descrição da 

amostras 

Unidade 

Geológica 

Granulometria (% acum. pass) 
Limites de 

Atterberg Teor em 

água  

w(%) 
# 4 #10 #40 #200 LL PL IP 

P1 

(2,50-2,80) 

Areia Siltosa 

(Branca) 
Ad 100,00 100,00 54,70 0,30 NP NP NP 0,60 

P2 

(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Castanha Clara) 
Ad 100,00 99,90 55,60 1,20 NP NP NP 2,40 

P3 
(2,20-2,50) 

Areia Siltosa 
(Amarelada) 

Ad 100,00 100,00 59,20 0,40 NP NP NP 1,50 

P4 

(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Branca Amarelada) 
Ad 99,20 98,10 58,60 1,80 NP NP NP 1,30 

P5 

(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Branca Amarelada) 
Ma-a 100,00 100,00 72,40 0,40 NP NP NP 0,60 

P6 

(3,00-3,30) 

Areia Siltosa 

(Laranja) 
Ma-a 100,00 100,00 50,50 2,30 NP NP NP 3,10 

P7 

(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Branca) 
Ma-a 91,90 83,70 27,90 1,50 NP NP NP 0,40 

P8 

(3,00-3,50) 

Argila Arenosa 

(Cinza) 
Ma-arg 100,00 100,00 89,70 61,90 50 17 33 12,30 

P9 
(2,50-3,00) 

Areia Siltosa 
(Esbranquiçada) 

Ma-a 100,00 100,00 32,30 0,50 NP NP NP 1,10 

P10 

(2,50-2,80) 

Areia Siltosa 

(Branca) 
Ad 100,00 100,00 46,10 0,20 NP NP NP 1,60 

S1 
(4,5-4,95) 

Areia Siltosa 
(Cinzenta) 

Ma-a 98,10 93,80 65,20 23,30 NP NP NP 13,50 
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Amostra 
Descrição da 

amostras 

Unidade 

Geológica 

Granulometria (% acum. pass) 
Limites de 

Atterberg Teor em 

água  

w(%) 
# 4 #10 #40 #200 LL PL IP 

S2 
(7,5-7,88) 

Areia Siltosa 
(Laranja) 

Ma-a 100,00 100,00 56,90 0,10 NP NP NP 6,80 

S3 

(3,0-3,45) 

Areia Siltosa 

(Branca) 
Ma-a 98,00 97,40 65,40 3,60 NP NP NP 3,50 

S3 

(6,0-7,65) 

Silte Argiloso 

(Cinzento) 
Ma-arg 96,80 80,10 52,20 39,70 NP NP NP 2,10 

S4 
(6,0-6,34) 

Silte Argiloso 
(Castanho) 

Ma-arg 100,00 99,30 79,50 38,80 NP NP NP 3,10 

 

 

Figura 9 – Curvas granulométricas dos solos ensaiados (divisões texturais de acordo com a Especificação do LNEC E219-1968) 

 

As amostras arenosas das areias de duna (Ad) e da Formação da Marateca (Ma-a), apresentam granulometrias 

muito semelhantes, sendo essencialmente areias médias, não plásticas. Algumas das amostras de Ma-a ensaiadas 

apresentam granulometrias um pouco mais extensas do que as areias de duna. Os solos mais finos da Formação 

da Marateca (Ma-arg) apresentam curvas granulométricas extensas, com percentagens de finos elevadas, apesar 

de apenas uma das amostras apresentar plasticidade. 

Foram escolhidas algumas das amostras arenosas (Ad e Ma-a) para verificar as características de compactação. 

Estas unidades correspondem às camadas mais superficiais e que poderão ser alvo de reutilização. Dos ensaios 

realizados verifica-se que, tal como é habitual em areias com texturas muito uniformes, não se observa uma 

grande capacidade de compactação do solo. Obtiveram-se valores de d max da ordem dos 17 kN/m
3
 nas amostras 

ensaiadas das areias de duna. Os resultados obtidos nas amostras da formação da Marateca evidenciam uma 

ligeira melhoria na compactação mas nada de muito significativo, com exceção da amostra P7 que é a que 

apresenta melhores resultados, atingindo valores da ordem dos 18,6 kN/m
3
, mas que corresponde à curva 
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granulométrica mais extensa desta unidade. Dos resultados dos ensaios de CBR (95% compactação) obtiveram-

se valores entre 14 e 18.  

 

Quadro 5 – Classificação dos solos ensaiados e resultados dos ensaios de caracterização geotécnica  realizados sobre as amostras da Herdade 

do Pinhal. 

Amostra 
Descrição da 

amostras 

Unidade 

Geológica 

Classificações Ensaio Proctor Ensaio CBR 

AASHTO UNIFICADA 
d max 

(g/cm3) 
wopt (%) 

CBR @ 95% 

comp. 

95% 

comp. 

Expa 

P1 
(2,50-2,80) 

Areia Siltosa 
(Branca) 

Ad A-3 (0) 
SP - Areia Mal 

Graduada 
- - - - 

P2 

(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Castanha Clara) 
Ad A-3 (0) 

SP - Areia Mal 

Graduada 
1,74 11,60 - - 

P3 

(2,20-2,50) 

Areia Siltosa 

(Amarelada) 
Ad A-3 (0) 

SP - Areia Mal 

Graduada 
1,74 12,70 14,00 0,00 

P4 

(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Branca 
Amarelada) 

Ad A-3 (0) 
SP - Areia Mal 

Graduada 
- - - - 

P5 
(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 

(Branca 

Amarelada) 

Ma-a A-3 (0) 
SP - Areia Mal 

Graduada 
1,76 12,20 - - 

P6 
(3,00-3,30) 

Areia Siltosa 
(Laranja) 

Ma-a A-3 (0) 
SP - Areia Mal 

Graduada 
1,79 11,40 - - 

P7 
(2,00-2,50) 

Areia Siltosa 
(Branca) 

Ma-a A-1-b (0) 
SP - Areia Mal 

Graduada 
1,90 11,50 14,00 0,00 

P8 

(3,00-3,50) 

Argila Arenosa 

(Cinza) 
Ma-arg A-7-6 (15) 

CH - Argila 

Gorda Arenosa 
- - - - 

P9 

(2,50-3,00) 

Areia Siltosa 

(Esbranquiçada) 
Ma-a A-1-b (0) 

SP - Areia Mal 

Graduada 
- - - - 

P10 

(2,50-2,80) 

Areia Siltosa 

(Branca) 
Ad A-1-b (0) 

SP - Areia Mal 

Graduada 
1,74 12,80 18,00 0,00 

S1 
(4,5-4,95) 

Areia Siltosa 
(Cinzenta) 

Ma-a A-2-4 (0) 
SM - Areia 

Siltosa 
- - - - 

S2 

(7,5-7,88) 

Areia Siltosa 

(Laranja) 
Ma-a A-3 (0) 

SP - Areia Mal 

Graduada 
- - - - 

S3 

(3,0-3,45) 

Areia Siltosa 

(Branca) 
Ma-a A-3 (0) 

SP - Areia Mal 

Graduada 
- - - - 

S3 
(6,0-7,65) 

Silte Argiloso 
(Cinzento) 

Ma-arg A-4 (1) 
SM - Areia 

Siltosa 
- - - - 

S4 

(6,0-6,34) 

Silte Argiloso 

(Castanho) 
Ma-arg A-4 (1) 

SM - Areia 

Siltosa 
- - - - 
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Figura 10 – Curvas de compactação dos solos ensaiados (ensaio Proctor modificado em molde pequeno) 
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5 CONSIDERAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS 

A área da Herdade do Pinhal, junto a Arez, onde se localiza o projeto do Aldeamento Turístico Alcácer Vintage, 

desenvolve-se superficialmente sobre terrenos do Cenozoico, nomeadamente sobre Areias de duna (Holocénico) 

e materiais da Formação da Marateca (Pliocénico), que se apresentam depositados numa estrutura sub-

horizontal. No entanto, está implantada sobre uma área com uma estrutura tectónica complexa, dominada por um 

conjunto de falhas que provocam um sistema do tipo horst – graben, fazendo com que mesmo a pequenas 

distâncias quer a profundidade do soco paleozoico quer a correspondente espessura de sedimentos acima do 

soco, sejam muito variáveis. 

Considerando o enquadramento geológico da área e de acordo com os trabalhos realizados, que incluíram visitas 

de reconhecimento e trabalhos de prospeção geológica e geotécnica, foi realizada a interpretação geológica e 

geotécnica que é apresentada dos desenhos nº EGG.EXE.010.001 e EGG.EXE.010.002 (Folhas 1 e 2), 

correspondendo respetivamente à planta geológica e aos cortes geológico e geotécnicos interpretativos. 

As unidades reconhecidas nas sondagens e poços foram: terra vegetal (Tv), areias de duna (Ad) e a Formação da 

Marateca (Ma). De acordo com a litologia dominante a Formação da Marateca foi subdividida localmente em 

duas sub-unidades, Ma-a para areias e Ma-arg para as camadas com componente argilosa, isto é, argilas arenosas 

e areias argilosas.  

A terra vegetal corresponde a material arenoso de areias de duna, mas em que a implantação da vegetação à 

superfície fez conter raízes e alguma matéria orgânica. Esta camada apresenta-se com espessura variável mas 

sempre inferior a 0,7 m. A camada das areias de duna deposita-se sobre a Formação da Marateca em função da 

paleotopografia do local, e tem uma geometria irregular. As espessuras observadas variam entre os 3 e os 5 m, 

mas poderá haver áreas com uma espessura superior. Esta camada de areias médias a finas, não plásticas, 

apresenta-se superficialmente solta a compacidade média, com valores de N(SPT) entre 11 e 29, mas 

verificando-se o abatimento das paredes dos poços efetuados. 

A Formação da Marateca, independentemente da litologia dominante (areias médias a finas não plásticas ou 

areias silto-argilosas a argilas arenosas) apresenta-se com elevada compacidade/consistência, maioritariamente 

com N(SPT)>60 (Profundidade>5 m), apresentando alguma descompressão superficial sendo, no entanto, 

N(SPT) sempre superior a 46.  

A espessura das sub-unidades das Formação da Marateca é desconhecida, pois nenhuma das sondagens 

atravessou por completo nenhuma das subunidades (função das diferenças topográficas no terreno e das 

características resistentes encontradas). Para além disso, devido quer a características geomorfológicas quer à 

informação geológica e geotécnica recolhida, admite-se a existência de uma falha normal onde se terá instalado 

na linha de água que divide o terreno, com aumento da espessura da camada de sedimentos a E (avançado de 

horst a W para o graben a E em direção à ribeira do Arcão). Assim, de acordo com a combinação das diversas 

informações, geomorfológica, geológica e geotécnica criou-se um modelo geológico interpretativo, do qual 

resultam quer a planta geológica quer os cortes geológicos e geotécnicos apresentados.  

Do ponto de vista geotécnico dadas as características das obras a construir, não se verificou necessidade de dar 

continuidade à prospeção, tendo as sondagens sido terminadas de acordo com os critérios normais de paragem, 

visto que já tinham sido atravessados materiais com características resistentes adequadas ao desenvolvimento 

dos projetos.  

Para definir a espessura de material sedimentar e a localização do soco paleozóico, de grande interesse para a 

caracterização hidrogeológica, será necessário uma prospeção mais detalhada e profunda (ver Anexo 2).  

Do ponto de vista do zonamento geológico e geotécnico podemos separar o comportamento pelas formações 

geológicas principais, tendo os parâmetros geotécnicos sido estimados recorrendo a correlações com o valor de 

N(SPT) obtidas da bibliografia (Kulhawy e Mayne, 1990; Bowles, 2002) e enquadrados pelo conhecimento geral 

de formações geológicas semelhantes. Estes parâmetros são os apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Parâmetros geotécnicos estimados para as unidades geológicas encontradas na Herdade do Pinhal. 

Unidade Geológica N(SPT) 

Parâmetros geotécnicos estimados 

 (kN/m3) ' (º) c' (kPa) E' (MPa) 

Areias de Duna Ad 11-29 18 28 0 12 

Formação da 

Marateca 

Ma-a 53-60 19 32 0 25 

Ma-arg 46-60 20 30 5 27,5 

 

De acordo com o conhecimento das formações e em função das obras a realizar preconizam-se as seguintes 

recomendações: 

 Dada a instabilidade superficial destes materiais arenosos, particularmente das areias de duna, os taludes de 

escavação dimensionados deverão ser muito suaves da ordem de V/H=1/3. Taludes de pequena altura 

(< 1,5 m) poderão ser previstos com inclinações um pouco superiores mas não se recomenda que ultrapassem 

os V/H=1/2,5; 

 Dadas as características dos materiais encontrados, dependendo da altura de escavação prevista para os 

diversos elementos de projeto, deverá ter-se em atenção não só a inclinação dos taludes, como a eventual 

necessidade de entivação durante a escavação e/ou a necessidade de dimensionamento de estruturas de 

suporte; 

 Os solos são classificados essencialmente como tipo A-3 e A-1-b (Class. AASHTO) e SP (Class. Unificada) 

sendo, de acordo com estas classificações, adequados à reutilização como materiais em aterro. No entanto, de 

acordo com os ensaios realizados, a melhoria das características destes materiais após compactação é baixa, 

como é típico em solos arenosos de granulometria uniforme. Para além disso, quer as operações de 

compactação, quer o controle desse processo nestes materiais é complexo. Assim, recomenda-se que, no caso 

de reutilização destes materiais, se mantenham os taludes de aterro com as mesmas características dos taludes 

de escavação (V/H=1/3); 

 Estima-se que o nível de tensão recomendado para as areias de duna (Ad) esteja enquadrado no intervalo 

0,08-0,10 MPa e na Formação da Marateca (Ma) entre 0,2 e 0,4 MPa, dependendo da profundidade e tipo de 

fundação prevista. Esta estimativa não dispensa que no projeto de fundações a capacidade de carga seja 

verificada de forma explícita em função do tipo de fundação adotado; 

 Como o ano de 2017 foi um ano muito seco, é possível que em fase de obra o nível de água esteja mais 

superficial relativamente ao observado durante a prospeção, sendo recomendado prevê-lo em fase de projeto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por solicitação da empresa TPF PLANGE CENOR, a BETOTESTE - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda 

executou os trabalhos de prospeção geológico-geotécnica no âmbito do projecto “Empreendimento 

Alcácer Vintage” localizado em Arez, Alcácer do Sal. 

 

O presente relatório compila os resultados obtidos e metodologias utilizadas para cada tipo de trabalho 

de prospecção realizado. 

 

A campanha de prospeção geotécnica decorreu entre os dias 29 de Novembro e 8 de Dezembro de 2017 

e contou com a execução de quatro sondagens geotécnicas com realização de ensaios SPT a cada 1.50m, 

dez poços de prospecção com recurso a retroescavadora e recolha de solos para ensaios laboratoriais e 

quatro perfis sísmicos de refracção. 
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2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A presente campanha de prospeção geológica-geotécnica foi realizada nos terrenos interessados pelo 

projecto “Empreendimento Alcácer Vintage”, perto da localidade de Arez, em Alcácer do Sal, Portugal, 

conforme Figura 1. Na Figura 2 apresenta-se a localização aproximada dos trabalhos realizados. 

 

 

Figura 1 - Localização Geográfica da área interessada pelo presente estudo. (GoogleEarth®) 

 

 

Figura 2 - Localização Geográfica dos trabalhos realizados. (GoogleEarth®) 
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A georreferenciação dos trabalhos efetuados (Tabela 1), foi realizada com recurso a GPS manual - 

GPSmap 60CSx (Garmin) - à qual se atribui um erro que pode rondar os 3 m.  

 

Tabela 1 – Georreferenciação dos trabalhos realizados (Datum 73). 

Prospeção M P Z 

Poços 

P1 -31917.824 -151862.702 50.5 

P2 -31461.824 -151967.993 33.3 

P3 -31280.818 -152018.168 29.0 

P4 -31727.999 -152034.406 26.0 

P5 -31628.058 -152063.840 32.0 

P6 -31489.037 -152090.245 29.5 

P7 -31678.963 -15255.413 28.0 

P8 -31509.069 -152174.190 25.0 

P9 -31597.201 -15228.517 25.5 

P10 -31081.669 -152207.358 19.0 

Sondagens 

S1 -31600.000 -151935.299 34.0 

S2 -31264.039 -152130.879 27.0 

S3 -31833.361 -152136.763 28.0 

S4 -31481.468 -152225.265 22.0 

 

Perfil Sísmico Tiro Directo Tiro Inverso 

PS1 -31882 -152026 -31828 -152000 

PS2 -31627 -152117 -31567 -152117 

PS3 -31247 -152235 -31307 -152235 

PS4 -30904 -152143 -30964 -152143 
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3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

A elaboração do presente quadro geológico contou como elementos cartográficos de base, de cariz 

geológico, com a Folha 39-D, da Carta Geológica de Lisboa, na escala 1:50 000 (conforme Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3 – Excerto da Folha 39-D da Carta Geológica de Portugal, 1/50.000, com o enquadramento geológico 

aproximado da área em estudo (assinalado a vermelho). Sem escala 

 

O local em estudo, caracteriza-se pela presença de formações sedimentares, nomeadamente Areias de 

Duna e Formação de Marateca.  

As areias de duna são caracterizadas pela presença de areias médias a finas, muito soltas de coloração 

amarelada, com fraca presença de finos.  

A formação de Marateca de uma maneira geral é constituída por uma alternância de camadas de 

conglomerados com seixos mais ou menos rolados, de areias grosseiras, de areias médias e finas, 

LEGENDA: 

 Localização da área em estudo. 

 
Areia de Duna 

 
Formação de Marateca: areias arcósicas, conglomerados e pelitos 
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geralmente argilosas e de argilas, onde predominam as montmorilonites sobre ilites e caulinites. As 

camadas apresentam-se geralmente sub-horizontais, com espessuras variáveis e formas lenticulares. 

 

 

4. TRABALHOS REALIZADOS 

4.1 SONDAGENS 

Para a campanha de sondagens realizada foi utilizada furação à rotação com uma sonda da marca 

OXIDRILL, modelo OG300A, acionada por motor a diesel, avanço hidráulico, equipada com trado 

helicoidal continuo de 4” de diâmetro. 

 

As amostras recuperadas foram dispostas por ordem de obtenção em caixas de PVC, devidamente 

compartimentadas e referenciadas, de forma a facilitar a sua análise e classificação. 

 

A presente campanha de prospeção geológico-geotécnica consistiu na realização de quatro (4) 

sondagens, verticais, com profundidades finais conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Sondagens realizadas. 

Sondagens 
Profundidade final 

(m) 

S1 7.50 

S2 9.00 

S3 7.50 

S4 9.00 

 

 

4.1.1 Critérios utilizados na classificação das sondagens 

Os elementos utilizados na classificação das sondagens encontram-se no cabeçalho de cada um dos 

diagramas individuais tendo sido os seguintes: 

 

 Dados de furação: 

Tipo de furação; 
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Diâmetro de furação. 

Profundidade a que ocorrem as diferentes camadas; 

 Geologia: 

Perfil geológico (com as unidades geológicas ocorrentes e respetivas simbologias); 

Descrição litológica (das diferentes camadas atravessadas). 

 Ensaios “in situ”; 

 Profundidade do nível de água, quando identificado. 

 

 

4.2 ENSAIOS IN SITU 

3 

4.2.1 Ensaios de penetração dinâmica (SPT) 

O ensaio de penetração dinâmica standard é conhecido pelos autores de língua inglesa como “Standard 

Penetration Test” (SPT). 

No decurso da campanha de sondagens foram realizados um total de 6 ensaios de penetração dinâmica 

SPT, que forneceram valores de resistência do solo, medida pelo número de pancadas necessárias à 

cravação de um amostrador normalizado, o amostrador de Terzaghi (Tabela 2). Os procedimentos 

enquadraram-se no normativo ASTM 1586-64T. 

 

 

Tabela 2 – Número de ensaios SPT realizados nas sondagens. 

Sondagens Nº de SPT’s realizados 

S1 5 

S2 6 

S3 5 

S4 6 

 

O ensaio é realizado da seguinte forma: 

 Deixa-se cair livremente a uma altura de 76.2 cm, um pilão com 63.5 kg de massa, sobre um 

batente. O número de pancadas (N) necessárias para atingir uma penetração do amostrador de 

30 cm é considerado como a resistência do solo à penetração. 
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 Divide-se em duas fases contínuas. Na 1ª fase faz-se penetrar os primeiros 15 cm a partir do 

fundo do furo e anota-se o n.º de pancadas necessárias para essa penetração. A 2ª fase realiza-

se em duas etapas, cada uma delas corresponde a 15 cm de cravação. Em cada etapa anota-se o 

número de pancadas necessárias á cravação. O conjunto de pancadas dadas na penetração da 

2ª fase é o número de pancadas do ensaio S.P.T. (N), que corresponde ao valor da resistência à 

penetração. 

 O ensaio é dado por concluído quando se introduziu os 45 cm de amostrador. Ou antes, no caso 

de se verificar que se atingem as 60 pancadas - quer nos primeiros 15 cm (nega brusca), quer na 

segunda fase do ensaio (nega) - sem a cravação total do amostrador, registando-se nesse caso a 

penetração obtida para a obtenção da "nega". 

 

 

Permite, através dos resultados obtidos, realizar uma caracterização geotécnica, baseada nas tabelas 

empíricas de Terzaghi e Peck e de Hansen e Thornburn (1974), associando o número de pancadas dadas 

no ensaio, com parâmetros geotécnicos como a compacidade e ângulos de atrito dos solos incoerentes 

e como a consistência e coesão dos solos coerentes. 

 

4.3 POÇOS DE PROSPEÇÃO 

 

Foram realizados 10 poços de prospeção com recurso a retroescavadora, com braço de alcance máximo 

de cerca de 4.0m. Os Poços atingigiram profundidades entre os 3.00 e os 4.00m sempre levados até 

atingir um dos dois critérios de paragem: 

 Atingido o limite de ripabilidade do equipamento, ou, 

 Abatimento das paredes do poço. 

No Anexo II constam os boletins individuais dos poços de prospeção, onde é feita a descrição litológica 

dos solos interessados em profundidade, solos colhidos, bem como outras informações consideradas 

relevantes. É também efetuado um registo fotográfico. 
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4.4 PERFIS SÍSMICOS DE REFRAÇÃO 

Os perfis sísmicos têm como objetivo a obtenção de dados que permitam interpretar as características 

geológico-geotécnicas dos taludes de escavação bem como permitir de forma indireta a avaliação da sua 

ripabilidade. Para tal, foi utilizada prospeção por sísmica de refração através de ondas de compressão 

(VP) para a realização de quatro (4)  perfis sísmicos de 60m de comprimento. 

Os perfis sísmicos de refração serão executados com recurso a sismógrafo de 24 canais ilustrando-se, na 

figura seguinte, a geometria do dispositivo base utilizado na aquisição dos tempos de chegadas das 

ondas sísmicas longitudinais. 

 

Figura 5 – Modelo esquemático do equipamento utilizado para realização dos perfis sísmicos. 

 

No sentido de se conseguirem os modelos de cálculo mais ajustados à realidade, foram utilizados 5 

pontos de impacto: tiro direto, central, inverso e intermédios, totalizando 120 registos de primeiras 

chegadas por perfil. A obtenção do comprimento de 60m é realizada com base em 24 canais, com 

espaçamento entre sensores de 2,5m. 

A fonte de energia adotada foi a queda de massa (marreta de 7kg). No sentido de melhorar o sinal 

sísmico em detrimento do ruído ambiente procedeu-se a “stacking” e aplicação de filtros. As ondas 

geradas pelo impacto foram captadas pelos sensores dispostos segundo os alinhamentos definidos e as 

velocidades de propagação das ondas longitudinais (VL), assim como a espessura e profundidades das 

camadas ou dos horizontes existentes foram calculados, em cada tipo de material reconhecido, através 

da contabilização do tempo de chegada das ondas desde a origem até aos sensores. 

O processamento dos dados de campo foi realizado mediante a metodologia mais recente de 

tomografia sísmica com recurso a software da especialidade. A obtenção do modelo final pressupõe o 

ajuste entre um modelo sintético calculado e o modelo registado no campo, mediante inversão 

algorítmica, sendo o resultado final apresentado sobre a forma de uma seção bidimensional de 

velocidades sísmicas longitudinais, que surge após diferença mínima de erro RMS no cálculo iterativo. 
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Os resultados obtidos constam do Anexo IV, onde são apresentadas as curvas tempos-distâncias 

(dromocrónicas) e as velocidades de propagação das ondas longitudinais (VL), calculadas nos vários 

horizontes, com as profundidades a que os mesmos se encontram.  

 

4.5 ENSAIOS LABORATORIAIS 

Sobre as 10 amostras colhidas nos poços de reconhecimento e ainda em 5 amostras colhidas nas 

sondagens realizadas, foram executados os ensaios de laboratório abaixo explanados, segundo as 

especificações normativas de cada um:  

 

 Análise granulométrica de solos (LNEC-E196)  permite efetuar uma avaliação percentual das 

diferentes frações dimensionais das partículas do solo em causa e ainda, facilitar a classificação 

dos materiais em termos de aptidão como solo de fundação; 

 Limites de consistência ou de "Atterberg" (NP143-1969) [Limite de liquidez (LL), Limite de 

plasticidade (LP), com indicação do Índice de plasticidade (IP)]  são, de uma forma empírica, 

os teores de humidade que definem a mudança de estado dos solos (sólido/semi-

sólido/plástico/líquido) permitindo caracterizar e avaliar o seu comportamento em termos de 

plasticidade e liquidez (quando na presença de água), atribuindo desta forma a sua aptidão 

geotécnica em obra; 

 Teor de humidade natural (NP-84 - 1967)  refere o teor de água contida no solo em função do 

peso das partículas sólidas; 

 Ensaio Proctor modificado (LNEC-E197-1996)  destina-se a fixar o modo de determinar a 

relação entre o teor em água e a baridade dos solos e assim, definir os teores ótimos de 

humidade e baridade seca máxima (peso específico aparente) a aplicar aos solos de modo a 

traduzir o seu comportamento para a sua aplicabilidade em obra. O facto de ser "Proctor 

modificado" implica que a aplicação de cargas de compactação e/ou o número de camadas do 

provete seja específico para a compactação pesada; 

 Determinação de CBR (LNEC E 198)  consiste na determinação da relação entre a pressão 

necessária para produzir uma penetração de um pistão num corpo de prova de solo e a pressão 

necessária para produzir a mesma penetração numa mistura padrão de brita estabilizada 
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granulometricamente. Trata-se de um método de ensaio empírico, que permite determinar o 

índice de suporte Califórnia (CBR) e a expansão (E) de um solo; 

Apresenta-se de seguida uma tabela resumo com o resultado da identificação laboratorial de cada solo 

colhido para análise: 

Tabela 3  – Tabela Resumo das identificações laboratoriais realizadas 

Amostra Nº Ref. Cliente 
Profundidade 

(m) 

Classificações Teor 
Humidade 

(%) 

Ensaio Proctor Ensaio CBR 

AASHTO UNIFICADA 
DMS 

(g/cm3) 
Wopt (%) 

CBR @ 
95% comp. 

Expans. @ 
95% comp. 

LC 553/17 Poço 1 2,50 / 2,80 A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 0.6 * * * * 

LC 554/17 Poço 2 2,00 / 2,50 A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 2.4 1.736 11.6 * * 

LC 555/17 Poço 3 2,20 / 2,50 A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 1.5 1.740 12.7 14.0 0.0 

LC 556/17 Poço 4 2,00 / 2,50 A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 1.3 * * * * 

LC 557/17 Poço 5 2,00 / 2,50 A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 0.6 1.764 12.2 * * 

LC 558/17 Poço 6 3,00 / 3,30 A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 3.1 1.790 11.4 * * 

LC 559/17 Poço 7 2,00 / 2,50 A - 1 - b ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 0.4 1.905 11.5 14.0 0.0 

LC 560/17 Poço 8 3,00 / 3,50 A - 7 - 6 ( 15 ) 
CH - Argila Gorda 

Arenosa 
12.3 * * * * 

LC 561/17 Poço 9 2,50 / 3,00 A - 1 - b ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 1.1 * * * * 

LC 562/17 Poço 10 2,50 / 2,80 A - 1 - b ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 1.6 1.743 12.8 18.0 0.0 

LC 565/17 Sondagem 1 4,5 / 4,95 A-2-4 (0) SM - Areia Siltosa 13.5 * * * * 

LC 566/17 Sondagem 2 7,5 / 7,88 A-3 (0) SP - Areia Mal Graduada * * * * 

LC 567/17 Sondagem 3 3,0 / 3,45 A-3 (0) SP - Areia Mal Graduada 3.5 * * * * 

LC 568/17 Sondagem 3 6,0 / 7,65 A-4 (1) SM - Areia Siltosa 2.1 * * * * 

LC 569/17 Sondagem 4 6,0 / 6,34 A-4 (1) SM - Areia Siltosa 3.1 * * * * 

Os resultados obtidos e tabela resumo completa, constam do Anexo III, onde são apresentados os 

resultados das testes laboratoriais realizados a cada uma das amostras. 

6.8
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5. EXECUÇÃO DO ESTUDO  

O presente estudo foi coordenado e elaborado pela BETOTESTE, com a seguinte equipa: 

 

Direção Técnica José Roma, Diretor de Produção 

Geologia e Geotecnia 

Daniel Gabriel, Geólogo de Engenharia 

Fernando Cavaco, Geólogo de Engenharia 

 

 

BETOTESTE, 10 de Janeiro de 2018 

 

 

 

 

 José Roma Daniel Gabriel 
 (Geólogo de Engenharia) (Geólogo de Engenharia) 
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m
)

Nº

Unificada

Proctor

Wopt(%) yd máx.

Ensaios

AASHTO

Localização:

N
iv

e
l 
F
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á
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c
o

U
n

id
. 
L

it
o

s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0

Verificado por: Data:
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3.6

3.7

3.8

3.9

-31461.824 33.3m

(Datum 73)

P02

3.00m

-151967.993Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 1.73611.62.4A-3(0)

(0.0, -0.7)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.7, -1.5)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-1.5, -3.0)
Areia levemente siltosa,

amarelada a esbranquiçada,
muito solta

--SP

- Conclusão do Poço
- Constante abatimento

das paredes de
escavação

LC554/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%

)

P
ro

fu
n

d
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a
d

e
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m
)
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Unificada

Proctor

Wopt(%) yd máx.
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N
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e
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c
o

U
n

id
. 
L
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o

s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0

Verificado por: Data:
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3.5
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3.7
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3.9

-31280.818 29.0m

(Datum 73)

P03

2.80m

-152018.168Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 1.74012.71.5A-3(0)

(0.0, -0.3)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.3, -2.0)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-2.0, -2.8)
Areia levemente siltosa,

amarelada a esbranquiçada,
muito solta 14.00.0SP

- Conclusão do Poço
- Constante abatimento

das paredes de
escavação

LC555/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%

)

P
ro
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n
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d

e
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)
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Proctor
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c
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U
n
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. 
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o

s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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Verificado por: Data:
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-31727.999 26.0m

(Datum 73)

P04

3.30m

-152034.406Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

ORC106.17

29/11/2017

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 ----

(0.0, -0.9)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.9, -1.8)
Areia levemente siltosa de

coloração amarelada e
alaranjada ainda com

presença de raízes até
sensivelmente ao 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-1.8, -3.3)
Areia levemente siltosa,

branca, muito solta

---

- Conclusão do Poço
- Constante abatimento

das paredes de
escavação

LC556/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%

)
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Proctor
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U
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s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0

Verificado por: Data:
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3.0
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

-31628.058 32.0m

(Datum 73)

P05

3.00m

-152063.840Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 1.76412.20.6A-3(0)

(0.0, -0.7)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.7, -2.0)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-2.0, -3.0)
Areia levemente siltosa,

branca, muito solta --SP

- Conclusão do Poço
- Constante abatimento

das paredes de
escavação

LC557/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%

)

P
ro
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U
n
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o

s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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Verificado por: Data:
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3.9

4.0

-31489.037 29.50m

(Datum 73)

P06

4.00m

-152090.245Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.
- *Ma - Formação da Marateca

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 1.79011.43.1A-3(0)

(0.0, -0.8)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.8, -2.8)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-2.8, -4.0)
Areia média, levemente siltosa,

laranja.

--SPLC557/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%

)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
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m
)

Nº

Unificada

Proctor

Wopt(%) yd máx.

Ensaios

AASHTO

Localização:

N
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c
o

U
n

id
. 
L
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o

s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0

Verificado por: Data:

4.0

4.1

4.2

-31489.037 29.50m

(Datum 73)

P06

4.00m

-152090.245Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.
- *Ma - Formação da Marateca

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

- Conclusão do Poço
- Atingido o alcance

máximo do equipamento



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
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U
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. 
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s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0

Verificado por: Data:
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-31678.963 28.0m

(Datum 73)

P07

3.10m

-152155.413Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.
- *Ma - Formação da Marateca

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 1.90511.50.4A-1-b(0)

(0.0, -0.8)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.8, -1.5)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.20m.

(-1.5, -1.7)
Nivel arenoso castanho
compacto com seixos

dispersos.

(-1.7, -3.1)
Areia média branca com

presença abundante de seixos
rolados predominantemente

quártzicos de dimensão
máxima 50mm.

Formação muito compacta.

14.00.0SP

- Conclusão do Poço
- Atingido o limite de

ripabilidade do
equipamento

LC558/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%
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P
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d
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U
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s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0

Verificado por: Data:
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3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

-31509.069 25.0m

(Datum 73)

P08

3.50m

-152174.190Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.
- *Ma - Formação da Marateca

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 --12.3A-7-6(15)

(0.0, -0.5)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.5, -2.0)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-2.0, -2.8)
Areia média, levemente siltosa,

laranja.

(-2.8, -3.5)
Argila arenosa cinzenta com
laivos laranjas francamente

arenosos.
Dificil escavação dada a
consistência da argila.

--CH

- Conclusão do Poço
- Atingido o limite de

ripabilidade do
equipamento

LC559/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem
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n
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s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

F.42.55 E0
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(Datum 73)

P09

3.00m

-15228.517Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

ORC106.17

29/11/2017

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.
- *Ma - Formação da Marateca

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 ----

(0.0, -0.8)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.8, -2.5)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-2.5, -3.0)
Argila arenosa cinzenta com
laivos laranjas francamente

arenosos.
Dificil escavação dada a
consistência da argila.

---

- Conclusão do Poço
- Atingido o limite de

ripabilidade do
equipamento

LC561/17



Cliente:

Obra:
Coordenadas

M: P: Z:

Equipamento:

Poço

Data de execução:

Prof. atingida:

Ref.ª

Amostra

da

Classificação

Amostragem

W
n

a
t 
(%

)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (

m
)

Nº

Unificada

Proctor

Wopt(%) yd máx.

Ensaios

AASHTO

Localização:

N
iv

e
l 
F

re
á

ti
c
o

U
n

id
. 
L

it
o

s
.

Poço de reconhecimento Geotécnico

Boletim de descrição litológica

PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA

Expans.

(%)

CBR

CBR

95 %

Processo:

L
it
o

e
s
tr

a
ti
g

ra
fi
a

Descrição litológica

Observações:

Responsável Técnico: José RomaElaborado por:

É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste boletim sem prévia autorização da BETOTESTE

2665-601 Venda do Pinheiro | Telefone 219 663 340 | Fax 219 663 349 | Mail betoteste@betoteste.pt

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro Zona Norte Rua D Pavilhão N.º 70

Betoteste – Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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-31081.669 19.0m

(Datum 73)

P10

3.00m

-152207.358Arez, Alcácer do Sal

TPF PLANEGE CENOR Retro. CASE RANGER II

ORC106.17

29/11/2017

Estudo Geológico e Geotécnico do
Empreendimento Alcácer Vintage

- Equipamento de escavação em bom estado de conservação.

Daniel Gabriel Daniel Gabriel 07/12/2017

AM1 1.74312.81.6A-1-b(0)

(0.0, -0.3)
Terra Vegetal, essencialmente

arenosa.

(-0.3, -2.5)
Areia de coloração amarelada
ainda com presença de raízes

até sensivelmente 1.50m.

Muito solta na escavação.
Muito fraca sustentação das

paredes de escavação

(-2.5, -3.0)
Areia levemente siltosa,

branca, muito solta

18.00.0SP

- Conclusão do Poço
- Constante abatimento

das paredes de
escavação

LC562/17



4340 mm

5440 mm

5085.7 kg

600 mm

3400 mm

2670 mm

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Equipamento Utilizado

L - Profundidade máxima 

escavação

K - Alcance horizontal

Força de ripagem com balde

Dimensão do balde (Largura)

J - Altura de carregamento

M - Alcance de carga

Retroescavadora CASE RANGER II 580 L

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Poço P1

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P2

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P3

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P4

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P5

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P6

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P7

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P8

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P9

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



Pormenor Escavação Solo amostrado

Obra: Estudo Geológico e Geotécnico do 

Empreendimento Alcácer Vintage

Data Realização: 29/11/2017

Poço P10

Prospecção Geotécnica

Registo Fotográfico de Poços de Reconhecimento

Cliente: TPF PLANEGE CENOR N.º Requisição: ORC106/17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665.593  Venda do Pinheiro

F.42.21 E0



AASHTO UNIFICADA # 4 #10 #40 #200 LL PL
DMS 

(g/cm3)
Wopt (%)

CBR @ 95% 

comp.

Expans. @ 

95% comp.

LC 553/17 Poço 1 2,50 / 2,80 Areia Siltosa ( Branca ) A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 54.7 0.3 NP NP NP 0.6 * * * *

LC 554/17 Poço 2 2,00 / 2,50 Areia Siltosa ( Castanha Clara ) A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 99.9 55.6 1.2 NP NP NP 2.4 1.736 11.6 * *

LC 555/17 Poço 3 2,20 / 2,50 Areia Siltosa ( Amarelada ) A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 59.2 0.4 NP NP NP 1.5 1.740 12.7 14.0 0.0

LC 556/17 Poço 4 2,00 / 2,50 Areia Siltosa ( Branca Amarelada ) A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 99.2 98.1 58.6 1.8 NP NP NP 1.3 * * * *

LC 557/17 Poço 5 2,00 / 2,50 Areia Siltosa ( Branca Amarelada ) A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 72.4 0.4 NP NP NP 0.6 1.764 12.2 * *

LC 558/17 Poço 6 3,00 / 3,30 Areia Siltosa ( Laranja ) A - 3 ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 50.5 2.3 NP NP NP 3.1 1.790 11.4 * *

LC 559/17 Poço 7 2,00 / 2,50 Areia Siltosa ( Branca ) A - 1 - b ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 91.9 83.7 27.9 1.5 NP NP NP 0.4 1.905 11.5 14.0 0.0

LC 560/17 Poço 8 3,00 / 3,50 Argila Arenosa ( Cinza ) A - 7 - 6 ( 15 ) CH - Argila Gorda Arenosa 100.0 100.0 89.7 61.9 50 17 33 12.3 * * * *

LC 561/17 Poço 9 2,50 / 3,00 Areia Siltosa ( Esbranquicada ) A - 1 - b ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 32.3 0.5 NP NP NP 1.1 * * * *

LC 562/17 Poço 10 2,50 / 2,80 Areia Siltosa ( Branca ) A - 1 - b ( 0 ) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 46.1 0.2 NP NP NP 1.6 1.743 12.8 18.0 0.0

LC 565/17 Sondagem 1 4,5 / 4,95 Areia Siltosa (Cinzenta) A-2-4 (0) SM - Areia Siltosa 98.1 93.8 65.2 23.3 NP NP NP 13.5 * * * *

LC 566/17 Sondagem 2 7,5 / 7,88 Areia Siltosa (Laranja) A-3 (0) SP - Areia Mal Graduada 100.0 100.0 56.9 0.1 NP NP NP * * * *

LC 567/17 Sondagem 3 3,0 / 3,45 Areia Siltosa (Branca) A-3 (0) SP - Areia Mal Graduada 98.0 97.4 65.4 3.6 NP NP NP 3.5 * * * *

LC 568/17 Sondagem 3 6,0 / 7,65 Silte Argiloso (Cinzento) A-4 (1) SM - Areia Siltosa 96.8 80.1 52.2 39.7 NP NP NP 2.1 * * * *

LC 569/17 Sondagem 4 6,0 / 6,34 Silte Argiloso (Castanho) A-4 (1) SM - Areia Siltosa 100.0 99.3 79.5 38.8 NP NP NP 3.1 * * * *

Ref. ClienteAmostra Nº

Ensaio Proctor

Tabela Resumo ORC106.17 

Empreendimento Alcacer Vintage

Ensaio CBRAtterberg Limits Indice 

Plasticida

de

Classificações
Profundidade 

(m)

Teor 

Humidade 

(%)

Granulometria (% acum. pass)

Descrição  Visual da amostras

6.8



Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.55317

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Poço 1 ( 2,50 - 2,80 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

LC 553/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

11,68

LC 553/17

N.º Boletim

10617.55317

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 1 ( 2,50 - 2,80 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

54,70

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

0,6

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

0,32

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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aberturas (mm) 

Curva granulométrica 

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 103

Projeto

Poço 1 ( 2,50 - 2,80 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 553/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55317

Data Emissão

14/12/2017

2 032,60

2 040,50

m1 Massa da cápsula 0,01 g 611,70

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 7,90

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 420,90

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

0,6

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 0,6

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 1 ( 2,50 - 2,80 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

N.º Amostra LC 553/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017

0002. 10617.55317

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida 

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 53,07 43,03 88,32 11,68

13,93 11,29

564,50

0,00

564,50

123,34

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 53,72 43,55 45,30 54,70

99,62 0,38

1,74 1,74 98,26

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 2,15

0,39 0,32 100,00 0,00

Nº200 0,08 0,06 99,68 0,32
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Curva granulométrica 

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca )

N.º Boletim

0003. 10617.55317

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 553/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 1 ( 2,50 - 2,80 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Limite de liquidez (%) 
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

x Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.55417

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Poço 2 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Castanha Clara )

LC 554/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

12,23

LC 554/17

N.º Boletim

10617.55417

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Castanha Clara )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 2 ( 2,00 - 2,50 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

99,87

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

55,60

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

2,4

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) 11,6

1,23

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) 1,736

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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Curva granulométrica 
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Castanha Clara )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 13

Projeto

Poço 2 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 554/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55417

Data Emissão

14/12/2017

2 084,90

2 118,80

m1 Massa da cápsula 0,01 g 669,50

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 33,90

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 415,40

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

2,4

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 2,4

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 2 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Castanha Clara )

N.º Amostra LC 554/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017

0002. 10617.55417

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida 

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 79,86 43,37 87,77 12,23

19,86 10,78

471,70

0,62

471,08

183,91

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,62 0,13 0,13 99,87

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 77,31 41,98 44,40 55,60

98,55 1,45

2,29 2,42 97,58

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 4,21

2,27 1,23 100,00 0,00

Nº200 0,40 0,22 98,77 1,23
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12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Castanha Clara )

N.º Boletim

0003. 10617.55417

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 554/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 2 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Cliente

Projeto

Compactação leve em molde pequeno Compactação pesada em molde pequeno x
Compactação leve em molde grande Compactação pesada em molde grande

cm
3

g

g

g

g/cm3

39 1 22 12 32

0,01 g 98,32 104,91 98,44 107,71 103,32

0,01 g 465,73 481,12 453,14 429,33 501,21

0,01 g 435,12 443,43 411,54 386,98 442,34

0,01 g 30,61 - 37,69 - 41,60 - 42,35 - 58,87 -

0,01 g 336,80 - 338,52 - 313,10 - 279,27 - 339,02 -

0,1% 9,1 - 11,1 - 13,3 - 15,2 - 17,4 -

0,1%

g/cm
3 1,698 - 1,735 - 1,727 - 1,708 - 1,6845 -

Execuçã

o:

Validati

on:

Valores com correcção -

1,736 (g/cm3) (g/cm
3
)

11,6 (%) (%)

Fim do Ensaio

18/12/2017

19/12/2017

N.º Boletim

0004. 10617.55417

Data Emissão

20/12/2017

Ensaio Compactação

LNEC E 197 : 1966

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Castanha Clara )

Requisição N.º

Origem Poço 2 ( 2,00 - 2,50 mts )

TPF - Planege - Cenor

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 554/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do ensaio

1

Número de golpes por camada 25 25 25

5 035m1 Massa do molde 5 035

Número de camadas

Número do ensaio

25 25

Número da cápsula

gw=m3/V

V Volume do molde 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005

7 022m2 Massa molde + solo húmido 6 897 6 973 7 001

1,928

m3=m2-m1 Massa solo húmido 1 862 1 938 1 966 1 977 1 987

5

1,977

5 5 5 5

5 035 5 035 5 035

7 012

1,967

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do 

Laboratório.

-

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Densidade máxima secaDensidade máxima seca

Execução: Validação:

w=m6/m7*100 Teor em água

Teor de húmidade óptimo Teor de humidade óptimo

9,1 11,1 13,3 15,2 17,4Teor em água médio

Baridade seca média 1,698 1,735 1,727 1,684

Valores sem correcção % >19.0mm

-

gs=gw/(100+w)*100 Baridade seca

m6=m4-m5 Massa da água

m5

Baridade húmida 1,853

m7=m5-c Massa solo seco

c Tara

Massa solo seco + tara

m4 Massa solo húmido + tara

1,956

1,708

1,600

1,700

1,800
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Curva Compactação 
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

x Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

x Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Origem Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Amarelada )

LC 555/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

N.º Boletim

10617.55517

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) 1,740

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% 14 EXP 95% 0,00

CBR

 (g/cm3)

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) 12,7

0,41

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

1,5

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

59,20

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Amarelada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

10617.55517

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

N.º Amostra

10,53

LC 555/17
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O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

1,5

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 1,5

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 24,90

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 702,60

2 364,40

2 389,30

m1 Massa da cápsula 0,01 g 661,80

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55517

Data Emissão

14/12/2017

Número do ensaio 1 2 3

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 41

Projeto

Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 555/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Amarelada )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 3,36

0,76 0,41 100,00 0,00

Nº200 0,11 0,06 99,59 0,41

Nº140

Nº40 72,21 38,99 40,80 59,20

99,53 0,47

1,81 1,81 98,19

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

643,64

0,00

643,64

185,22

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

0002. 10617.55517

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 90,14 48,67 89,47 10,53

18,64 10,06

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Amarelada )

N.º Amostra LC 555/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017
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PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Amarelada )

N.º Boletim

0003. 10617.55517

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 555/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts )Origem

Fim do Ensaio
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Cliente

Projeto

Compactação leve em molde pequeno Compactação pesada em molde pequeno x
Compactação leve em molde grande Compactação pesada em molde grande

cm
3

g

g

g

g/cm3

1 13 12 5 7

0,01 g 90,35 89,66 89,97 91,12 92,01

0,01 g 409,30 421,7 459,96 486,76 476,65

0,01 g 379,91 385,57 413,70 431,66 416,91

0,01 g 29,39 - 36,13 - 46,26 - 55,1 - 59,74 -

0,01 g 289,56 - 295,91 - 323,73 - 340,54 - 324,90 -

0,1% 10,1 - 12,2 - 14,3 - 16,2 - 18,4 -

0,1%

g/cm
3 1,719 - 1,740 - 1,734 - 1,7128 - 1,6783 -

Execuçã

o:

Validati

on:

Valores com correcção -

1,740 (g/cm3) (g/cm
3
)

12,7 (%) (%)

Valores sem correcção % >19.0mm

-

gs=gw/(100+w)*100 Baridade seca

m6=m4-m5 Massa da água

m5

Baridade húmida 1,893

m7=m5-c Massa solo seco

c Tara

Massa solo seco + tara

m4 Massa solo húmido + tara

1,982

1,713

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do 

Laboratório.

-

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Densidade máxima secaDensidade máxima seca

Execução: Validação:

w=m6/m7*100 Teor em água

Teor de húmidade óptimo Teor de humidade óptimo

10,1 12,2 14,3 16,2 18,4Teor em água médio

Baridade seca média 1,719 1,740 1,734 1,678

1 992 2 000 1 997

5

1,987

5 5 5 5

5 035 5 035 5 035

7 035

1,990

Número da cápsula

gw=m3/V

V Volume do molde 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005

7 032m2 Massa molde + solo húmido 6 938 6 997 7 027

1,952

m3=m2-m1 Massa solo húmido 1 903 1 962

1

Número de golpes por camada 25 25 25

5 035m1 Massa do molde 5 035

Número de camadas

Número do ensaio

25 25

Fim do Ensaio

18/12/2017

19/12/2017

N.º Boletim

0004. 10617.55517

Data Emissão

19/12/2017

Ensaio Compactação

LNEC E 197 : 1966

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Amarelada )

Requisição N.º

Origem Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts )

TPF - Planege - Cenor

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 555/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do ensaio
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EL97077 EL16031 EL96068

12 25 55

114 114 114

2069 2069 2069

7817 8024 7995

11509 11934 12079

3692 3910 4084

1,784 1,890 1,974

13,7 13,6 13,7

1,569 1,663 1,737

1,740 1,740 1,740

90,2 95,6 99,8

EL97077 EL16031 EL96068

6,5 6,5 6,5

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

11598 11987 12110

89,0 53,0 31,0

3781 3963 4115

1,827 1,915 1,989

16,6 15,5 14,7

1,567 1,658 1,734

90,0 95,3 99,6

Validaçã

o::

Kgf Kgf Kgf

0,0 mm 0 0 0

0,5 mm 21 29 35

1,0 mm 36 52 66

1,5 mm 54 72 96

2,0 mm 72 96 126

2,5 mm 90 121 166

5,0 mm 209 280 354

7,5 mm 271 359 445

10,0 mm 301 398 495

12,5 mm 308 401 502

6,6 8,9 12,3

10,3 13,8 17,4

Fim de ensaio 22/12/2017

EXPANSÃO @ 95 % 0,00

2575

3177

3388

Penetração de

Penetração de

Penetração de

1129

1355

2033

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Baridade seca após embebição g/cm
3

Grau de compactação 0,1%

Força ( f ) Fz ( Kg )

Penetração de 370

Massa do molde vazio g

Massa do molde + solo húmido g

Massa do solo húmido g

Leitura no deflectómetro - 4º dia mm

Expansão máxima mm

Espessura das placas de carga cm

Leitura no deflectómetro - inicio mm

Baridade seca máxima g/cm3

Grau de compactação %

Embebição da amostra

Nº do molde

Execução: Validação:

Baridade húmida g/cm3

Teor de húmidade 0,1%

Baridade seca g/cm3

Massa do solo após embebição g

Baridade húmida após embebição g/cm3

Teor de húmidade após embebição 0,1%

Expansão relativa 0,01%

Massa mol.+ solo húm. após embeb. g

Massa de água absorvida g

0Penetração de

629

903

Ricardo Roldão Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do Laboratório.

Penetração de 2,5 mm

Penetração de 5,0 mm

C.B.R.  @  95 %     13,7

Origem Poço 3 ( 2,20 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Amarelada )

N.º Amostra LC 555/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio de ensaio 19/12/2017

Compactação da amostra

Nº do molde

Número de golpes por camada

Altura de solo no molde mm

Volume do molde cm
3

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

Data Emissão

22/12/2017

Ensaio CBR

LNEC E 198 : 1967

Requisição N.º ORC.106.17

0005. 10617.55517
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Origem Poço 4 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca Amarelada )

LC 556/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

N.º Boletim

10617.55617

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

1,81

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

1,3

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

99,15

98,07

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

58,57

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca Amarelada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 4 ( 2,00 - 2,50 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

10617.55617

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

N.º Amostra

19,27

LC 556/17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

%
 d

e
 m

a
te

ri
a
l 
q

u
e
 p

a
s
s
a
 

aberturas (mm) 

Curva granulométrica 

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

1,3

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 1,3

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 21,10

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 604,69

2 212,00

2 233,10

m1 Massa da cápsula 0,01 g 607,31

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55617

Data Emissão

14/12/2017

Número do ensaio 1 2 3

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 232

Projeto

Poço 4 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 556/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca Amarelada )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Nº4 4,77 0,85 0,85

Nº20 2,79

2,36 1,81 100,00 0,00

Nº200 0,84 0,64 98,19 1,81

Nº140

Nº40 48,70 37,36 41,43 58,57

97,55 2,45

2,14 4,07 95,93

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

99,15

Nº10 6,04 1,08 1,93 98,07

559,50

10,81

548,69

127,84

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

0002. 10617.55617

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida 

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 51,23 39,30 80,73 19,27

21,92 16,82

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 4 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca Amarelada )

N.º Amostra LC 556/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017
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PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca Amarelada )

N.º Boletim

0003. 10617.55617

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 556/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 4 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem

Fim do Ensaio
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

x Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.55717

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Poço 5 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca a Amarelada )

LC 557/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

31,00

LC 557/17

N.º Boletim

10617.55717

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca a Amarelada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 5 ( 2,00 - 2,50 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

72,35

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

0,6

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) 12,2

0,42

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) 1,764

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca a Amarelada )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 12

Projeto

Poço 5 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 557/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55717

Data Emissão

14/12/2017

2 602,40

2 614,10

m1 Massa da cápsula 0,01 g 665,90

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 11,70

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 936,50

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

0,6

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 0,6

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 5 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca a Amarelada )

N.º Amostra LC 557/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017

0002. 10617.55717

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida 

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 81,41 41,35 69,00 31,00

59,61 30,28

675,94

0,00

675,94

196,87

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 52,07 26,45 27,65 72,35

99,28 0,72

1,20 1,20 98,80

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 2,36

0,82 0,42 100,00 0,00

Nº200 0,60 0,30 99,58 0,42
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12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca a Amarelada )

N.º Boletim

0003. 10617.55717

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 557/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 5 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Cliente

Projeto

Compactação leve em molde pequeno Compactação pesada em molde pequeno x
Compactação leve em molde grande Compactação pesada em molde grande

cm
3

g

g

g

g/cm3

21 23 1 4 5

0,01 g 90,12 89,98 90,32 90,32 90,12

0,01 g 445,65 412,32 454,50 423,43 432,32

0,01 g 413,98 378,98 409,98 377,98 380,98

0,01 g 31,67 - 33,34 - 44,52 - 45,45 - 51,34 -

0,01 g 323,86 - 289 - 319,66 - 287,66 - 290,86 -

0,1% 9,8 - 11,5 - 13,9 - 15,8 - 17,7 -

0,1%

g/cm
3 1,701 - 1,760 - 1,746 - 1,7133 - 1,6719 -

Execuçã

o:

Validati

on:

Valores com correcção -

1,764 (g/cm3) (g/cm
3
)

12,2 (%) (%)

Fim do Ensaio

18/12/2017

20/12/2017

N.º Boletim

0004. 10617.55717

Data Emissão

20/12/2017

Ensaio Compactação

LNEC E 197 : 1966

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca a Amarelada )

Requisição N.º

Origem Poço 5 ( 2,00 - 2,50 mts )

TPF - Planege - Cenor

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 557/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do ensaio

1

Número de golpes por camada 25 25 25

5 035m1 Massa do molde 5 035

Número de camadas

Número do ensaio

25 25

Número da cápsula

gw=m3/V

V Volume do molde 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005

7 012m2 Massa molde + solo húmido 6 912 7 008 7 034

1,963

m3=m2-m1 Massa solo húmido 1 877 1 973 1 999 1 994 1 977

5

1,967

5 5 5 5

5 035 5 035 5 035

7 029

1,984

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do 

Laboratório.

-

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Densidade máxima secaDensidade máxima seca

Execução: Validação:

w=m6/m7*100 Teor em água

Teor de húmidade óptimo Teor de humidade óptimo

9,8 11,5 13,9 15,8 17,7Teor em água médio

Baridade seca média 1,701 1,760 1,746 1,672

Valores sem correcção % >19.0mm

-

gs=gw/(100+w)*100 Baridade seca

m6=m4-m5 Massa da água

m5

Baridade húmida 1,868

m7=m5-c Massa solo seco

c Tara

Massa solo seco + tara

m4 Massa solo húmido + tara

1,989

1,713

1,600

1,700

1,800
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

x Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.55817

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Poço 6 ( 3,00 - 3,30 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Laranja )

LC 558/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

16,19

LC 558/17

N.º Boletim

10617.55817

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Laranja )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 6 ( 3,00 - 3,30 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

50,51

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

3,1

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) 11,4

2,32

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) 1,790

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Laranja )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 674

Projeto

Poço 6 ( 3,00 - 3,30 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 558/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55817

Data Emissão

14/12/2017

2 139,00

2 184,90

m1 Massa da cápsula 0,01 g 673,70

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 45,90

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 465,30

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

3,1

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 3,1

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 6 ( 3,00 - 3,30 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Laranja )

N.º Amostra LC 558/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017

0002. 10617.55817

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 64,91 34,31 83,81 16,19

25,93 13,71

594,89

0,00

594,89

189,16

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 85,54 45,22 49,49 50,51

97,52 2,48

4,27 4,27 95,73

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 8,08

4,39 2,32 100,00 0,00

Nº200 0,31 0,16 97,68 2,32
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12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Laranja )

N.º Boletim

0003. 10617.55817

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 558/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 6 ( 3,00 - 3,30 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Cliente

Projeto

Compactação leve em molde pequeno Compactação pesada em molde pequeno x
Compactação leve em molde grande Compactação pesada em molde grande

cm
3

g

g

g

g/cm3

10 20 8 77 32

0,01 g 90,06 89,45 89,80 88,10 90,02

0,01 g 418,92 444,98 430,69 489,75 478,98

0,01 g 394,53 412,63 393,55 438,86 423,32

0,01 g 24,39 - 32,35 - 37,14 - 50,89 - 55,66 -

0,01 g 304,47 - 323,18 - 303,75 - 350,76 - 333,30 -

0,1% 8,0 - 10,0 - 12,2 - 14,5 - 16,7 -

0,1%

g/cm
3 1,752 - 1,784 - 1,788 - 1,7743 - 1,7444 -

Execuçã

o:

Validati

on:

Valores com correcção -

1,790 (g/cm3) (g/cm
3
)

11,4 (%) (%)

Fim do Ensaio

18/12/2017

20/12/2017

N.º Boletim

0004. 10617.55817

Data Emissão

20/12/2017

Ensaio Compactação

LNEC E 197 : 1966

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Laranja )

Requisição N.º

Origem Poço 6 ( 3,00 - 3,30 mts )

TPF - Planege - Cenor

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 558/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do ensaio

1

Número de golpes por camada 25 25 25

5 035m1 Massa do molde 5 035

Número de camadas

Número do ensaio

25 25

Número da cápsula

gw=m3/V

V Volume do molde 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005

7 081m2 Massa molde + solo húmido 6 937 7 008 7 052

1,963

m3=m2-m1 Massa solo húmido 1 902 1 973 2 017 2 042 2 046

5

2,036

5 5 5 5

5 035 5 035 5 035

7 077

2,032

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do 

Laboratório.

-

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Densidade máxima secaDensidade máxima seca

Execução: Validação:

w=m6/m7*100 Teor em água

Teor de húmidade óptimo Teor de humidade óptimo

8,0 10,0 12,2 14,5 16,7Teor em água médio

Baridade seca média 1,752 1,784 1,788 1,744

Valores sem correcção % >19.0mm

-

gs=gw/(100+w)*100 Baridade seca

m6=m4-m5 Massa da água

m5

Baridade húmida 1,892

m7=m5-c Massa solo seco

c Tara

Massa solo seco + tara

m4 Massa solo húmido + tara

2,007

1,774

1,600

1,700

1,800

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

x Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

x Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.55917

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

LC 559/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

7,29

LC 559/17

N.º Boletim

10617.55917

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

91,93

83,68

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

98,87

27,86

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

0,4

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) 11,5

1,54

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-1-b 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) 1,905

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% 14 EXP 95% 0,00

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 10

Projeto

Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 559/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.55917

Data Emissão

14/12/2017

2 493,30

2 500,10

m1 Massa da cápsula 0,01 g 662,40

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 6,80

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 830,90

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

0,4

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 0,4

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

N.º Amostra LC 559/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017

0002. 10617.55917

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

1,56 2,69 97,31

Nº60 37,52 20,56 92,71 7,29

10,22 5,60

886,54

144,67

741,87

152,69

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 13,80

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 10,02 1,13 1,13 98,87

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

91,93

Nº10 73,09 8,24 16,32 83,68

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 74,73 40,96 72,14 27,86

98,31 1,69

14,87 31,19 68,81

Nº4 47,76 5,39 8,07

Nº20 27,13

2,81 1,54 100,00 0,00

Nº200 0,28 0,15 98,46 1,54
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12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

N.º Boletim

0003. 10617.55917

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 559/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

0

0

0
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Cliente

Projeto

Compactação leve em molde pequeno Compactação pesada em molde pequeno

Compactação leve em molde grande Compactação pesada em molde grande x

cm
3

g

g

g

g/cm3

3 16 15 17 23

0,01 g 92,04 89,59 90,15 91,51 96,12

0,01 g 494,23 483,32 529,15 630,29 599,98

0,01 g 471,10 452,34 489,32 569,98 536,30

0,01 g 23,13 - 30,98 - 39,83 - 60,31 - 63,68 -

0,01 g 379,06 - 362,75 - 399,17 - 478,47 - 440,18 -

0,1% 6,1 - 8,5 - 10,0 - 12,6 - 14,5 -

0,1%

g/cm
3 1,788 - 1,843 - 1,884 - 1,8902 - 1,8462 -

Execuçã

o:

Validati

on:

Valores com correcção -

1,905 (g/cm3) (g/cm
3
)

11,5 (%) (%)

Fim do Ensaio

18/12/2017

19/12/2017

N.º Boletim

0004. 10617.55917

Data Emissão

19/12/2017

Ensaio Compactação

LNEC E 197 : 1966

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

Requisição N.º

Origem Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts )

TPF - Planege - Cenor

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 559/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do ensaio

1

Número de golpes por camada 55 55 55

6 453m1 Massa do molde 6 453

Número de camadas

Número do ensaio

55 55

Número da cápsula

gw=m3/V

V Volume do molde 2 305 2 305 2 305 2 305 2 305

11 323m2 Massa molde + solo húmido 10 825 11 063 11 229

2,000

m3=m2-m1 Massa solo húmido 4 372 4 610 4 776 4 905 4 870

5

2,113

5 5 5 5

6 453 6 453 6 453

11 358

2,128

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do 

Laboratório.

-

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Densidade máxima secaDensidade máxima seca

Execução: Validação:

w=m6/m7*100 Teor em água

Teor de húmidade óptimo Teor de humidade óptimo

6,1 8,5 10,0 12,6 14,5Teor em água médio

Baridade seca média 1,788 1,843 1,884 1,846

Valores sem correcção % >19.0mm

-

gs=gw/(100+w)*100 Baridade seca

m6=m4-m5 Massa da água

m5

Baridade húmida 1,897

m7=m5-c Massa solo seco

c Tara

Massa solo seco + tara

m4 Massa solo húmido + tara

2,072

1,890

1,700

1,800

1,900

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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EL97082 EL98030 EL98033

12 25 55

114 114 114

2069 2069 2069

7998 6568 7589

12001 10807 11993

4003 4239 4404

1,935 2,049 2,129

12,3 12,5 12,3

1,722 1,821 1,895

1,905 1,905 1,905

90,4 95,6 99,5

EL97082 EL98030 EL98033

6,5 6,5 6,5

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12065 10837 12012

64,0 30,0 19,0

4067 4269 4423

1,966 2,063 2,138

15,0 13,1 12,9

1,709 1,824 1,894

89,7 95,7 99,4

Validaçã

o::

Kgf Kgf Kgf

0,0 mm 0 0 0

0,5 mm 18 24 32

1,0 mm 38 50 68

1,5 mm 56 72 101

2,0 mm 78 101 145

2,5 mm 101 131 181

5,0 mm 213 282 377

7,5 mm 278 356 482

10,0 mm 312 396 530

12,5 mm 321 412 565

7,5 9,7 13,4

10,5 13,9 18,5

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

Data Emissão

22/12/2017

Ensaio CBR

LNEC E 198 : 1967

Requisição N.º ORC.106.17

0005. 10617.55917

Ricardo Roldão Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do Laboratório.

Penetração de 2,5 mm

Penetração de 5,0 mm

C.B.R.  @  95 %     14,2

Origem Poço 7 ( 2,00 - 2,50 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa C\ Seixos ( Branca )

N.º Amostra LC 559/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio de ensaio 19/12/2017

Compactação da amostra

Nº do molde

Número de golpes por camada

Altura de solo no molde mm

Volume do molde cm
3

Execução: Validação:

Baridade húmida g/cm3

Teor de húmidade 0,1%

Baridade seca g/cm3

Massa do solo após embebição g

Baridade húmida após embebição g/cm3

Teor de húmidade após embebição 0,1%

Expansão relativa 0,01%

Massa mol.+ solo húm. após embeb. g

Massa de água absorvida g

0Penetração de

629

903

Massa do molde vazio g

Massa do molde + solo húmido g

Massa do solo húmido g

Leitura no deflectómetro - 4º dia mm

Expansão máxima mm

Espessura das placas de carga cm

Leitura no deflectómetro - inicio mm

Baridade seca máxima g/cm3

Grau de compactação %

Embebição da amostra

Nº do molde

Penetração de

Penetração de

Baridade seca após embebição g/cm
3

Grau de compactação 0,1%

Força ( f ) Fz ( Kg )

Penetração de 370

2575

3177

3388

Penetração de

Penetração de

Penetração de

1129

1355

2033

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Fim de ensaio 22/12/2017

EXPANSÃO @ 95 % 0,00
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.56017

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Poço 8 ( 3,00 - 3,50 mts ) Descrição da Amostra Argila Arenosa ( Cinza )

LC 560/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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LL (%) 50 LP (%) IP (%)

N.º Amostra

79,68

LC 560/17

N.º Boletim

10617.56017

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Argila Arenosa ( Cinza )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 8 ( 3,00 - 3,50 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

CH - Argila gorda arenosa

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

99,28

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

89,73

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

3317

12,3

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

61,90

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-7-6 15

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Argila Arenosa ( Cinza )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 101

Projeto

Poço 8 ( 3,00 - 3,50 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 560/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56017

Data Emissão

14/12/2017

3 294,20

3 630,70

m1 Massa da cápsula 0,01 g 561,50

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 336,50

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 2 732,70

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

12,3

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 12,3

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 8 ( 3,00 - 3,50 mts ) Descrição da Amostra Argila Arenosa ( Cinza )

N.º Amostra LC 560/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017

0002. 10617.56017

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 9,59 10,05 20,32 79,68

14,12 14,79

714,60

5,18

709,42

94,76

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 5,18 0,72 0,72 99,28

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 6,93 7,26 10,27 89,73

35,11 64,89

2,28 3,01 96,99

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 2,18

59,08 61,90 100,00 0,00

Nº200 2,86 3,00 38,10 61,90
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12/12/2017

14/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Argila Arenosa ( Cinza )

N.º Boletim

0003. 10617.56017

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 560/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 8 ( 3,00 - 3,50 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g 6,12 6,06 6,03 5,70

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g 10,58 11,24 10,35 10,30

29,10

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g 21,29 23,08

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula 37 42 47 52

Número de golpes 11 18 32 41

27,01 28,89 28,75

22,94 22,72

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Rui Ramos Jorge Lopes

4,55 4,56

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g 6,36 6,28 6,28 5,89

m3 Massa da cápsula + solo seco

0,24 0,22 0,25 0,19

PL Limite de plasticidade % 17

6,02

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 10,71 11,70 12,37 12,78

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 5,72 5,95 6,03

46

m1 Massa da cápsula 0,01 g 4,69 4,75

47,1

LL Limite de liquidez % 50

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1% 53,4 50,9 48,7

Número da cápsula 8 26 35

PI = LL - PL Indice de plasticidade % 33

1,14

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1% 16,8 16,8 16,9 16,7

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g 1,43 1,31 1,48
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Origem Poço 9 ( 2,50 - 3,00 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Esbranquicada )

LC 561/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

N.º Boletim

10617.56117

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



LL (%) NP LP (%) IP (%)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

0,49

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-1-b 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

1,1

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

32,33

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Esbranquicada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 9 ( 2,50 - 3,00 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

10617.56117

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

N.º Amostra

4,89

LC 561/17
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O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

1,1

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 1,1

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 12,00

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 058,40

1 679,90

1 691,90

m1 Massa da cápsula 0,01 g 621,50

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56117

Data Emissão

14/12/2017

Número do ensaio 1 2 3

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 63

Projeto

Poço 9 ( 2,50 - 3,00 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 561/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Esbranquicada )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 5,42

0,72 0,49 100,00 0,00

Nº200 0,09 0,06 99,51 0,49

Nº140

Nº40 93,92 63,98 67,67 32,33

99,45 0,55

3,69 3,69 96,31

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

475,50

0,00

475,50

146,8

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

0002. 10617.56117

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 40,28 27,44 95,11 4,89

6,37 4,34

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 9 ( 2,50 - 3,00 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Esbranquicada )

N.º Amostra LC 561/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017
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PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Esbranquicada )

N.º Boletim

0003. 10617.56117

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 561/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 9 ( 2,50 - 3,00 mts )Origem

Fim do Ensaio
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

x Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

x Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Origem Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

LC 562/17 Data Recepção 11/12/2017N.º Amostra

N.º Boletim

10617.56217

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



LL (%) NP LP (%) IP (%)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) 1,743

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% 18 EXP 95% 0,00

CBR

 (g/cm3)

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) 12,8

0,21

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-1-b 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

1,6

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

46,13

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

10617.56217

Data Emissão

14/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

N.º Amostra

13,36

LC 562/17
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O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

1,6

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 1,6

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 29,80

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 823,10

2 499,40

2 529,20

m1 Massa da cápsula 0,01 g 676,30

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56217

Data Emissão

14/12/2017

Número do ensaio 1 2 3

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 1

Projeto

Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 562/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca )

12/12/2017

13/12/2017Fim do Ensaio

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.
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F.41.09 E0



75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 8,21

0,36 0,21 100,00 0,00

Nº200 0,11 0,06 99,79 0,21

Nº140

Nº40 85,88 49,17 53,87 46,13

99,73 0,27

4,70 4,70 95,30

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

537,87

0,00

537,87

174,66

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

0002. 10617.56217

N.º Boletim

Data Emissão

14/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 57,23 32,77 86,64 13,36

22,87 13,09

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

N.º Amostra LC 562/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio 13/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 14/12/2017
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PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

12/12/2017

13/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca )

N.º Boletim

0003. 10617.56217

Data Emissão

14/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 562/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts )Origem

Fim do Ensaio

0

0

0

0
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Cliente

Projeto

Compactação leve em molde pequeno Compactação pesada em molde pequeno x
Compactação leve em molde grande Compactação pesada em molde grande

cm
3

g

g

g

g/cm3

18 19 14 78 69

0,01 g 88,77 91,22 89,55 87,73 83,98

0,01 g 432,74 464,56 423,22 351,48 387,78

0,01 g 400,52 423,95 382,49 314,82 341,20

0,01 g 32,22 - 40,61 - 40,73 - 36,66 - 46,58 -

0,01 g 311,75 - 332,73 - 292,94 - 227,09 - 257,22 -

0,1% 10,3 - 12,2 - 13,9 - 16,1 - 18,1 -

0,1%

g/cm
3 1,710 - 1,741 - 1,737 - 1,6979 - 1,657 -

Execuçã

o:

Validati

on:

Valores com correcção -

1,743 (g/cm3) (g/cm
3
)

12,8 (%) (%)

Valores sem correcção % >19.0mm

-

gs=gw/(100+w)*100 Baridade seca

m6=m4-m5 Massa da água

m5

Baridade húmida 1,886

m7=m5-c Massa solo seco

c Tara

Massa solo seco + tara

m4 Massa solo húmido + tara

1,979

1,698

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do 

Laboratório.

-

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Densidade máxima secaDensidade máxima seca

Execução: Validação:

w=m6/m7*100 Teor em água

Teor de húmidade óptimo Teor de humidade óptimo

10,3 12,2 13,9 16,1 18,1Teor em água médio

Baridade seca média 1,710 1,741 1,737 1,657

1 989 1 982 1 967

5

1,957

5 5 5 5

5 035 5 035 5 035

7 017

1,972

Número da cápsula

gw=m3/V

V Volume do molde 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005

7 002m2 Massa molde + solo húmido 6 931 6 998 7 024

1,953

m3=m2-m1 Massa solo húmido 1 896 1 963

1

Número de golpes por camada 25 25 25

5 035m1 Massa do molde 5 035

Número de camadas

Número do ensaio

25 25

Fim do Ensaio

18/12/2017

19/12/2017

N.º Boletim

0004. 10617.56217

Data Emissão

19/12/2017

Ensaio Compactação

LNEC E 197 : 1966

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Branca )

Requisição N.º

Origem Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts )

TPF - Planege - Cenor

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 562/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio do ensaio

1,600

1,700

1,800
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cm
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Teor de humidade( % ) 

Curva Compactação 

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



EL96070 EL01077 EL16032

12 25 55

114 114 114

2069 2069 2069

6474 6351 7288

10187 10248 11376

3713 3897 4088

1,795 1,884 1,976

13,7 13,8 13,7

1,579 1,655 1,738

1,743 1,743 1,743

90,6 95,0 99,7

EL96070 EL01077 EL16032

6,5 6,5 6,5

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10232 10278 11389

45,0 30,0 13,0

3758 3927 4101

1,816 1,898 1,982

15,8 14,0 13,9

1,569 1,664 1,739

90,0 95,5 99,8

Validaçã

o::

Kgf Kgf Kgf

0,0 mm 0 0 0

0,5 mm 17 23 39

1,0 mm 41 60 86

1,5 mm 70 97 132

2,0 mm 98 133 178

2,5 mm 131 183 228

5,0 mm 265 368 454

7,5 mm 329 451 557

10,0 mm 361 498 618

12,5 mm 389 534 667

9,7 13,5 16,8

13,0 18,1 22,3

Fim de ensaio 22/12/2017

EXPANSÃO @ 95 % 0,00

2575

3177

3388

Penetração de

Penetração de

Penetração de

1129

1355

2033

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Penetração de

Baridade seca após embebição g/cm
3

Grau de compactação 0,1%

Força ( f ) Fz ( Kg )

Penetração de 370

Massa do molde vazio g

Massa do molde + solo húmido g

Massa do solo húmido g

Leitura no deflectómetro - 4º dia mm

Expansão máxima mm

Espessura das placas de carga cm

Leitura no deflectómetro - inicio mm

Baridade seca máxima g/cm3

Grau de compactação %

Embebição da amostra

Nº do molde

Execução: Validação:

Baridade húmida g/cm3

Teor de húmidade 0,1%

Baridade seca g/cm3

Massa do solo após embebição g

Baridade húmida após embebição g/cm3

Teor de húmidade após embebição 0,1%

Expansão relativa 0,01%

Massa mol.+ solo húm. após embeb. g

Massa de água absorvida g

0Penetração de

629

903

Ricardo Roldão Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da responsabilidade directa do Laboratório.

Penetração de 2,5 mm

Penetração de 5,0 mm

C.B.R.  @  95 %     17,7

Origem Poço 10 ( 2,50 - 2,80 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Branca )

N.º Amostra LC 562/17 Data Recepção 11/12/2017 Inicio de ensaio 19/12/2017

Compactação da amostra

Nº do molde

Número de golpes por camada

Altura de solo no molde mm

Volume do molde cm
3

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

Data Emissão

22/12/2017

Ensaio CBR

LNEC E 198 : 1967

Requisição N.º ORC.106.17

0005. 10617.56217
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.56517

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Sondagem 1 ( 4,50 - 4,95 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Acinznetada )

LC 565/17 Data Recepção 18/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

43,76

LC 565/17

N.º Boletim

10617.56517

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Acinznetada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Sondagem 1 ( 4,50 - 4,95 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SM - Areia siltosa

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

98,14

93,80

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

65,20

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

13,5

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

23,27

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-2-4 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Acinznetada )

18/12/2017

19/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 222

Projeto

Sondagem 1 ( 4,50 - 4,95 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 565/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56517

Data Emissão

21/12/2017

1 155,92

1 248,30

m1 Massa da cápsula 0,01 g 472,40

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 92,38

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 683,52

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

13,5

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 13,5

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Sondagem 1 ( 4,50 - 4,95 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Acinznetada )

N.º Amostra LC 565/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio 19/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 20/12/2017

0002. 10617.56517

N.º Boletim

Data Emissão

21/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 23,63 21,43 56,24 43,76

20,59 18,68

492,07

30,53

461,54

103,41

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

98,14

Nº10 21,36 4,34 6,20 93,80

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 24,93 22,61 34,80 65,20

74,91 25,09

5,99 12,19 87,81

Nº4 9,17 1,86 1,86

Nº20 6,60

25,66 23,27 100,00 0,00

Nº200 2,00 1,81 76,73 23,27
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19/12/2017

20/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Acinznetada )

N.º Boletim

0003. 10617.56517

Data Emissão

21/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 565/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Sondagem 1 ( 4,50 - 4,95 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Origem Sondagem 2 ( 7,50 - 7,88 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Alaranjada )

LC 566/17 Data Recepção 18/12/2017N.º Amostra

N.º Boletim

10617.56617

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



LL (%) NP LP (%) IP (%)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

0,12

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

6,8

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

100,00

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

56,85

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Alaranjada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Sondagem 2 ( 7,50 - 7,88 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

10617.56617

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

N.º Amostra

23,33

LC 566/17
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O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

6,8

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 6,8

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 57,35

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 838,25

1 304,25

1 361,60

m1 Massa da cápsula 0,01 g 466,00

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56617

Data Emissão

21/12/2017

Número do ensaio 1 2 3

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 44

Projeto

Sondagem 2 ( 7,50 - 7,88 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 566/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Alaranjada )

18/12/2017

19/12/2017Fim do Ensaio

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro

F.41.09 E0



75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 2,95

0,13 0,12 100,00 0,00

Nº200 1,17 1,12 99,88 0,12

Nº140

Nº40 42,06 40,32 43,15 56,85

98,75 1,25

2,83 2,83 97,17

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 0,00 0,00 0,00 100,00

474,89

0,00

474,89

104,32

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

0002. 10617.56617

N.º Boletim

Data Emissão

21/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 34,97 33,52 76,67 23,33

23,04 22,09

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Sondagem 2 ( 7,50 - 7,88 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Alaranjada )

N.º Amostra LC 566/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio 19/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 20/12/2017
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PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

19/12/2017

20/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Alaranjada )

N.º Boletim

0003. 10617.56617

Data Emissão

21/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 566/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Sondagem 2 ( 7,50 - 7,88 mts )Origem

Fim do Ensaio
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Limite de liquidez (%) 
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.56717

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Sondagem 3 ( 3,00 - 3,45 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Esbranquicada )

LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

29,39

LC 567/17

N.º Boletim

10617.56717

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Esbranquicada )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Sondagem 3 ( 3,00 - 3,45 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SP - Areia mal graduada

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

97,99

97,41

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

65,41

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

3,5

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

3,64

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-3 0

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Esbranquicada )

18/12/2017

19/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 111

Projeto

Sondagem 3 ( 3,00 - 3,45 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56717

Data Emissão

21/12/2017

1 220,62

1 251,70

m1 Massa da cápsula 0,01 g 333,62

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 31,08

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 887,00

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

3,5

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 3,5

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Sondagem 3 ( 3,00 - 3,45 mts ) Descrição da Amostra Areia Siltosa ( Esbranquicada )

N.º Amostra LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio 19/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 20/12/2017

0002. 10617.56717

N.º Boletim

Data Emissão

21/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                    LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

1,58 1,58 98,42

Nº60 38,60 36,02 70,61 29,39

26,89 25,09

505,34

13,10

492,24

104,39

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 7,96

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

97,99

Nº10 2,95 0,58 2,59 97,41

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 31,93 29,79 34,59 65,41

95,70 4,30

2,20 4,79 95,21

Nº4 2,19 0,43 2,01

Nº20 2,36

3,90 3,64 100,00 0,00

Nº200 0,71 0,66 96,36 3,64
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19/12/2017

20/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Areia Siltosa ( Esbranquicada )

N.º Boletim

0003. 10617.56717

Data Emissão

21/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Sondagem 3 ( 3,00 - 3,45 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Origem Sondagem 3 ( 6,00 - 7,65 mts ) Descrição da Amostra Silte Argiloso ( Acinzentado )

LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017N.º Amostra

N.º Boletim

10617.56817

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

39,68

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-4 1

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

2,1

Classificação Unificada (USCS)

SM - Areia siltosa

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

96,75

80,09

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

52,22

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Silte Argiloso ( Acinzentado )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Sondagem 3 ( 6,00 - 7,65 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

N.º Boletim

10617.56817

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

N.º Amostra

46,60

LC 567/17
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O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

2,1

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 2,1

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 24,39

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 1 147,61

1 622,21

1 646,60

m1 Massa da cápsula 0,01 g 474,60

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56817

Data Emissão

21/12/2017

Número do ensaio 1 2 3

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula D6

Projeto

Sondagem 3 ( 6,00 - 7,65 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Silte Argiloso ( Acinzentado )

18/12/2017

19/12/2017Fim do Ensaio

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Nº4 14,37 2,82 3,25

Nº20 18,37

46,18 39,68 100,00 0,00

Nº200 1,74 1,50 60,32 39,68

Nº140

Nº40 14,06 12,08 47,78 52,22

58,83 41,17

15,78 35,70 64,30

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

96,75

Nº10 84,78 16,67 19,91 80,09

508,71

101,30

407,41

93,21

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 2,15

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

0002. 10617.56817

N.º Boletim

Data Emissão

21/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,42 0,42 99,58

Nº60 6,54 5,62 53,40 46,60

6,32 5,43

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Sondagem 3 ( 6,00 - 7,65 mts ) Descrição da Amostra Silte Argiloso ( Acinzentado )

N.º Amostra LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio 19/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 20/12/2017
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PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

19/12/2017

20/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Silte Argiloso ( Acinzentado )

N.º Boletim

0003. 10617.56817

Data Emissão

21/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 567/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Sondagem 3 ( 6,00 - 7,65 mts )Origem

Fim do Ensaio
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Morada

Projeto

x Análise granulométrica (LNEC E 196 :1966)

Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E 239 : 1966)

x Determinação do Teor em Água (NP 84 : 1965)

x Limites de Consistência (NP 143 : 1966)

Densidade das Partículas (NP 83 : 1965)

Equivalente de Areia (LNEC E 199 : 1967)

Azul de Metlieno (NF P 94 - 068 : 1998) 

Massas volúmicas e absorção de água de britas e godos (NP 581 : 1969) 

Ensaio compactação - Proctor - (LNEC E 197 : 1966)

Ensaio de  C.B.R. (LNEC E 198 : 1967)

Limite de Retração Linear (BS 1377 : Part 2 : 1990))

x Resumo

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Requisição N.º ORC.106.17

Jorge Lopes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

N.º Boletim

10617.56917

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Ensaios Solicitados

Origem Sondagem 4 ( 6,00 - 6,34 mts ) Descrição da Amostra Silte Argiloso ( Acastanhado )

LC 569/17 Data Recepção 18/12/2017N.º Amostra

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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LL (%) NP LP (%) IP (%)

N.º Amostra

62,75

LC 569/17

N.º Boletim

10617.56917

Data Emissão

21/12/2017

SOLOS - Resumo Ensaios Realizados

Requisição N.º ORC.106.17

Origem Descrição da Amostra Silte Argiloso ( Acastanhado )

Projeto EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Sondagem 4 ( 6,00 - 6,34 mts )

Cliente TPF - Planege - Cenor

Classificação Unificada (USCS)

SM - Areia siltosa

Observações:

Dimensões 

(mm)

Pass. Acum. 

(%)

100,00

99,31

Granulometria

19,0

4,75

2,00

0,425

0,250

100,00

79,50

VBS (%) -

EA (%) W (%)-

NPNP

3,1

Ensaio Compactação Proctor - Corrigido

-Wopt (%) -

38,83

Equivalente de areia

Ensaio Compactação Proctor

0,075

Classificação AASHTO

A-4 1

Teor de humidade natural

Limites de Atterberg Azul de Metileno

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Validação:

- Wopt (%)DMS (g/cm3) -

Jorge Lopes

DMScorr (g/cm3)

CBR 95% - EXP 95% -

CBR

 (g/cm3)

Peso Específico dos solos

-

Peso Específico>19.0mm

(kg/m3) -
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ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Silte Argiloso ( Acastanhado )

18/12/2017

19/12/2017Fim do Ensaio

Cliente TPF - Planege - Cenor Requisição N.º

Número da cápsula 272

Projeto

Sondagem 4 ( 6,00 - 6,34 mts )Origem Descrição da Amostra

Nº Amostra LC 569/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Número do ensaio 1 2 3

Determinação do Teor em Água

NP 84 : 1965

N.º Boletim

0001. 10617.56917

Data Emissão

21/12/2017

1 169,88

1 195,90

m1 Massa da cápsula 0,01 g 333,39

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

Ww = m2 - m3 Massa da água 0,01 g 26,02

Ws = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g 836,49

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja 

da responsabilidade directa do Laboratório.

3,1

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

Observações:

ω Teor em humidade médio

ω = Ww / Ws * 100 Teor em humidade 0,1%

0,1% 3,1

Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro - Zona Norte, Rua D, Pavilhão nº 70, 2665-593  Venda do Pinheiro
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75,0 mm

50,0 mm

37,5 mm

25,0 mm

19,0 mm

9,50 mm

4,75 mm

2,00 mm

0,850 mm

0,425 mm

0,250 mm

0,106 mm

0,075 mm

Execução: Validação::

Projeto

Cliente TPF - Planege - Cenor

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Massa da toma da fracção fina (g):

Massa retida 

(g)

Origem Sondagem 4 ( 6,00 - 6,34 mts ) Descrição da Amostra Silte Argiloso ( Acastanhado )

N.º Amostra LC 569/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio 19/12/2017

Peneiros

Fim do Ensaio 20/12/2017

0002. 10617.56917

N.º Boletim

Data Emissão

21/12/2017

Análise granulometrica por peneiração húmida                                                                                                                                                                                                                            

LNEC E 239 : 1970

Requisição N.º ORC.106.17

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Ricardo Roldão Jorge Lopes

0,00 0,00 100,00

Nº60 16,16 16,75 37,25 62,75

18,09 18,75

450,86

3,10

447,76

95,83

Massa total inicial seca (g): mt 

Massa ret. no peneiro 2,00mm (g): m10

Execução: Validação:

3/8" 0,00

Perc. Retida 

Acumulada (%)

Perc. Passada 

Acumulada (%)

Fuso  - Limite 

Superior

Fuso  - Limite 

Inferior

3" 0,00 0,00 0,00

Massa total inferior a 2,00mm (g): ma

Percentagem Retida 

(%)

Fundo

3/4" 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

Nº10 3,10 0,69 0,69 99,31

1" 1/2 0,00 0,00 0,00 100,00

100,00

2" 0,00 0,00 0,00 100,00

Nº140

Nº40 14,97 15,51 20,50 79,50

56,00 44,00

4,30 4,99 95,01

Nº4 0,00 0,00 0,00

Nº20 4,15

37,47 38,83 100,00 0,00

Nº200 4,99 5,17 61,17 38,83
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19/12/2017

20/12/2017

ORC.106.17

EGG - Empreendimento Alcácer Vintage

Silte Argiloso ( Acastanhado )

N.º Boletim

0003. 10617.56917

Data Emissão

21/12/2017

Limites de Consistência

NP 143 : 1969

Descrição da Amostra

N.º Amostra LC 569/17 Data Recepção 18/12/2017 Inicio do Ensaio

Requisição N.ºCliente TPF - Planege - Cenor

Projeto

Sondagem 4 ( 6,00 - 6,34 mts )Origem

Fim do Ensaio

0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco 0,01 g

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

LIMITE DE LIQUIDEZ

Número da cápsula

Número de golpes

O presente boletim de ensaio diz apenas respeito aos itens ensaiados e só pode ser reproduzido na íntegra. Não se assume qualquer responsabilidade relativa à amostragem, a não ser que esta seja da 

responsabilidade directa do Laboratório.

Execução: Validação:

Ricardo Roldão Jorge Lopes

m2 Massa da cápsula + solo húmido 0,01 g

m3 Massa da cápsula + solo seco

PL Limite de plasticidade % NP

B = m3 - m1 Massa do solo seco 0,01 g

A = m2 - m3 Massa da água 0,01 g

m1 Massa da cápsula 0,01 g

LL Limite de liquidez % NP

LIMITE DE PLASTICIDADE

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

Número da cápsula

PI = LL - PL Indice de plasticidade % NP

ω = (A / B) * 100 Teor em humidade 0,1%

B = m3 - m1 Peso do solo seco 0,01 g
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Obra:

Cliente:

Data: 08/12/2017

Nº Proj.: PJ3717

ETRS 89

T. Direto T. Inverso

M= -31882 m

P= -152026 m

Perfil de Sísmica de Refração
Empreendimento Alcácer Vintage. Estudo Geológico-Geotécnico

TPF Planege Cenor - Consutores de Engenharia e Gestão, S.A.

TD TI
M= -31828 m

P= -152000 mPS1

betoteste@betoteste.pt | www.betoteste.pt

BETOTESTE - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda. | Núcleo Empresarial  da Venda do Pinheiro, Zona Norte, Quinta dos Estrangeiros, Rua D, Pav. 70, 2665-593 Venda do Pinheiro | Tel.: 219 663 340

É expressamente proíbida a reprodução parcial deste boletim sem autorização prévia da BETOTESTE

Tomografia Sísmica
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Obra:

Cliente:

Data: 08/12/2017

Nº Proj.: PJ3717

ETRS 89

T. Direto T. Inverso

É expressamente proíbida a reprodução parcial deste boletim sem autorização prévia da BETOTESTE betoteste@betoteste.pt | www.betoteste.pt

Perfil de Sísmica de Refração
Empreendimento Alcácer Vintage. Estudo Geológico-Geotécnico
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1. Introdução 
O presente relatório diz respeito à avaliação hidrogeológica da Herdade do Pinhal, 

localizado junto à povoação de Arez, em Alcácer do Sal, com enfoque nos seguintes 

aspectos: 

• avaliar disponibilidades de água subterrânea; 

• quantificar os caudais necessários para rega face às áreas e coberto vegetal 

previsto no projecto; 

• definir os locais favoráveis à construção de três captações para rega com base em 

levantamentos sísmicos e geotécnicos já realizados; 

• avaliar os impactes quantitativos no Sistema Aquífero Tejo-Sado/Margem 

Esquerda (T3) que decorrem da extracção das futuras captações. 

 

2. Actividades 
As actividades desenvolvidas encontram-se seguidamente elencadas: 

Atividade Tarefas 

1 

 Preparação de um projecto SIG e produção de mapas de campo a partir de:  

- Análise de imagens de satélite para avaliação da geomorfologia, identificação de 

grandes unidades litológicas e de estruturas de escala regional.  

- Levantamentos bibliográficos e cartográficos (geomorfologia, geologia, 

hidrologia, hidrogeologia). 

- Compilação dos dados que constam nos relatórios de execução de captações 

existentes junto de várias entidades, nomeadamente, LNEG e ARH-Alentejo. 

 

2 

 Levantamentos geológicos, hidrológicos e hidrogeológicos no terreno, da herdade 

e envolvente: 

- Inclui o reconhecimento de locais que possam funcionar como áreas de recarga e 

de máxima infiltração, de áreas de descarga de água subterrânea nas linhas de água 

e de nascentes, de planos de água que eventualmente intersectem o nível freático, 

bem como de ecossistemas dependentes das descargas dos aquíferos (EDAS), para 

determinação dos sentidos de escoamento superficial e subterrâneo e identificação 

de EDAS (ecossistemas dependentes de águas subterrâneas); 

- Inventário das captações existentes na envolvente e compilação de dados junto 

dos proprietários, nomeadamente georreferenciação por GPS, diâmetro e 

profundidade dos poços e furos, profundidade da zona dos ralos e formações 

captadas, medição de níveis piezométricos (sempre que possível), profundidade do 

nível freático, caudal de extracção, regime de exploração e medição de parâmetros 

físico-químicos in situ. Pretende-se avaliar quais os níveis aquíferos captados e 

relações hidráulicas, as produtividades de furos de captação de água subterrânea na 

vizinhança, volumes extraídos e respectivos rebaixamentos, qualidade sumária da 

água subterrânea.  

3  Processamento dos dados dos levantamentos de campo e de perfis sísmicos e das 

sondagens geotécnicas realizadas na prospecção geológica e geotécnica, a fim de 
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se obter uma visualização tridimensional das formações no subsolo, determinar a 

profundidade do nível freático, bem como zonas de circulação preferencial de 

águas subterrâneas.  

4  Interpretação hidrogeológica e selecção de locais mais favoráveis para realização 

de sondagens de prospecção hidrogeológica.  

5 
 Elaboração do relatório final. 

 

3. Enquadramento geológico 
A Herdade do Pinhal situa-se junto ao rio Sado, na sua margem esquerda, junto à 

povoação de Arez. A Bacia do rio Sado corresponde a uma extensa área deprimida e 

aplanada a cotas que rondam os 100 m, coberta por depósitos sedimentares de idade 

cenozóica a plio-quaternária (Antunes, 1983; Gonçalves e Antunes 1992; Pimentel, 

1997).  

A rede hidrográfica apresenta-se com controlo estrutural manifestada através de troços 

rectilíneos do rio Sado, alternando o seu encaixe em sucessivos ângulos, entre as 

direcções N-S e as de W-E, e com o escoamento geral no sentido SE-NW (Fig. 1). O 

controlo estrutural é também observável em diversos afluentes, com direcções NE-SW e 

W-E, no sector intermédio da Bacia do Sado, e NW-SE no sector meridional daquela 

bacia (Pimentel, 1997).  

 

 

Fig. 1 – Enquadramento geográfico de Arez e Herdade do Pinhal, rio Sado e seus afluentes. 

 

No interior da Bacia do Sado é possível encontrar, em áreas circunscritas, zonas em que 

as cotas ultrapassam em 20 e 30 m a superfície arenosa envolvente dos 100 m. Estas 

pequenas elevações correspondem a afloramentos de rochas paleozóicas que surgem 

salientes no seio da cobertura cenozóica.  
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Trata-se de uma manifestação morfológica superficial (e provavelmente recente) de um 

levantamento do substrato em profundidade que levantaria consigo a cobertura cenozóica 

(Pimentel, 1997). 

 

 

Fig. 2 – Extracto das folhas 39-C e 39-D da Carta Geológica de Portugal para a zona da Herdade do Pinhal 

(elipse de contorno vermelho) e envolvente (http:\\geoportal.lneg.pt). 

 

O exemplo mais notório é o relevo de Chagas-Barrosinha, situado a SSE de Alcácer do 

Sal e a NE da Herdade do Pinhal, cujo topo atinge os 132 m (Fig. 2). É constituído por 

xistos e grauvaques da Formação de Mértola (soco da Zona Sul Portuguesa), parecendo 

prolongar-se para E, onde aflora a cerca de 1 Km no vale da ribeira de Alfobre a cotas 

inferiores a 50 m. Esta situação indica a existência de um paleo-relevo no substrato 

paleozóico com amplitude superior à cobertura cenozóica ficando a descoberto nos seus 

pontos mais elevados. Para Pimentel (1997), este relevo deverá ter uma componente 

tectónica do tipo horst, tal como é sugerido no seu bordo W, onde o encaixe do rio Sado 

o limita abruptamente, contacto que parece dar-se por falha. 

Na região de Valverde, a SSW de Alcácer do Sal e a NW da Herdade do Pinhal, afloram 

também terrenos paleozóicos no seio das areias cenozóicas não ultrapassando a cota dos 

100 m, não chegando a constituir um relevo. Trata-se do horst de Valverde, sendo aqui 

representado pelo flysch da Formação de Mértola e por rochas vulcânicas e sedimentos 

do Complexo Vulcano-Sedimentar da Faixa Piritosa Ibérica. 

Com efeito, os levantamentos gravimétricos efectuados no âmbito da prospecção mineira, 

pelo consórcio SMRA/EDM de 1995, mostram que as isóbatas do soco, não visível à 

superfície por estar coberto pelos sedimentos recentes, formam um paleo-relevo 

acentuado. O soco está afectado por sucessivos horsts (zonas elevadas) e grabens (zonas 

deprimidas), limitados por falhas, com componentes verticais de movimento bastante 

grandes. Na Fig. 3, é possível observar a distribuição e alternância destas estruturas. As 

tonalidades vermelhas-rosadas, correspondem a rochas do soco, com maior densidade, 

enquanto que as tonalidades azuis correspondem a menores densidades, ou seja, a um 
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soco localizado a maiores profundidades. As estruturas do tipo horst são evidenciadas 

pelas anomalias gravimétricas positivas (cor vermelha a rosada) delimitadas por 

gradientes acentuados. Na envolvente da Herdade do Pinhal, observam-se alinhamentos 

como o Horst de Valverde (W-E), Horst de Valverde – Pedrogão (N-S), Horst Cabanas-

Monte Sobral-Piugada (NNE-SSW), este último, onde sobre o qual se situa a Herdade do 

Pinhal, e o Horst de Chagas-Barrosinho no prolongamento N daquele.  

 

A interpretação geodinâmica da Bacia do Baixo Sado pode ser observada na Fig. 4, 

extraído de Oliveira et al., 1998, 2001. Estes autores consideram que os efeitos estruturais 

da orogenia Alpina na bacia do Baixo Sado se podem seguidamente sumariar: 

- há uma compartimentação da bacia cenozóica, encontrando-se o soco paleozóico a 

profundidades variáveis, até cerca de 250 m. Esta informação resulta de geofísica 

(gravimetria e métodos elétricos - sondagens verticais) e dados de sondagens mecânicas; 

- as falhas de direção principal N-S, W-E, NNE-SSW, WNW-ESE, compartimentam a 

bacia e limitam estruturas em horst e graben; 

- o soco possui diversos lineamentos sub-paralelos, de direcção predominante NW-SE, 

identificados por baixo da cobertura sedimentar através de sondagens, campanhas 

gravimétricas e magnéticas;  

- as estruturas em horst mais importantes, bem reflectidas nas anomalias de Bouguer, 

detectadas nos levantamentos gravimétricos, são Martim Afonso/Outeirão, 

Pedrógão/Valverde, Piugada/Mte. Sobral e Barrosinha/Chagas, com uma direcção 

principal NNE-SSW;  

- o Graben mais expressivo situa-se a NE da Lagoa Salgada, na zona de Batão, de direcção 

NW-SE. 
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Fig. 3 – Levantamentos gravimétricos do consórcio SMRA/EDM de 1995. As tonalidades vermelhas-rosadas, correspondem a rochas do soco, com maior densidade. Verifica-se que existe um 

paleo-relevo diversificado, de zonas elevadas que passam a zonas deprimidas com gradientes acentuados, não visível à superfície por estar coberto pelos sedimentos recentes. A Herdade do 

Pinhal situa-se no quadrante NW, próximo de Cabanas. 
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Fig. 4 – Interpretação geodinâmica da Bacia do Baixo Sado, extraído de Oliveira et al., 2001. A Herdade 

do Pinhal está assinalada no mapa pelo rectângulo vermelho. 
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A Herdade do Pinhal situa-se sobre o Horst Cabanas-Monte Sobral-Piugada (NNE-SSW), 

junto a Cabanas (Fig. 3), limitada a E pelo acidente N-S onde encaixa um troço rectilíneo 

do rio Sado (Fig. 4), atravessada por acidentes NW-SE e W-E, este último onde encaixa 

o vale de um afluente da ribeira do Arcão. 

Esta complexidade estrutural dificulta qualquer estimativa de espessura das formações 

sedimentares, susceptíveis de serem captadas e fornecer água para o abastecimento da 

herdade. A interpretação dos logs de sondagens na envolvente da herdade corrobora esta 

complexidade variando, as espessuras das formações sedimentares, desde 43 m a N da 

herdade a 252 m a W e 97 m a S, conforme se pode visualizar na Fig. 5. 

 

 

Fig. 5 – Profundidade do soco e espessura de sedimentos, em metros, observada nos logs de sondagens na 

envolvente da Herdade do Pinhal. Povoação de Arez assinalada a vermelho. Pormenor das folhas 39-C e 
39-D da Carta Geológica de Portugal, com os principais acidentes tectónicos que afectam o soco 

implantados a cinzento.  

 

N 
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A interpretação dos logs das sondagens revelou que o preenchimento sedimentar do 

paleo-relevo do soco, é constituído da base para o topo pelas:  

Formação de Vale do Guizo 

Segundo Gonçalves & Antunes (1992), esta formação, de fácies continental, assenta no 

soco (Paleozóico) com depósitos avermelhados grosseiros de cimento carbonatado: 

conglomerados com calhaus de rochas do soco não muito rolados, areias mais ou menos 

grosseiras, mal calibradas, por vezes arcósicas, argilas vermelhas, brancas ou 

esverdeadas, com concreções calcárias. Na parte superior do conjunto desenvolvem-se 

calcários brancos, onde não se identificam fósseis. É de idade Paleogénica. 

Esta formação apresenta espessuras muito variáveis, traduzindo em parte a irregularidade 

do próprio substrato Paleozóico. Em traços gerais, a espessura da Formação de Vale do 

Guizo tende a aumentar de NE (Torrão-Vale do Guizo) para SW (Lagoa Salgada-

Grândola), desde algumas dezenas de metros até próximo de duas centenas de metros. 

 

Formação de Alcácer do Sal 

A Formação de Alcácer do Sal, que contacta na base com a formação de Vale do Guizo, 

é marinha, litoral, de pequena profundidade, às vezes com fósseis (ostras) de água salobra 

redepositadas (e mesmo restos de animais terrestres, mamíferos e gastrópodes), 

apresentando espessuras que poderão atingir 30 a 50 metros. É de idade Miocénica. 

Do ponto de vista litológico está organizada em sequências positivas, de granulometria 

decrescente (Antunes, 1983; Gonçalves & Antunes, 1992). É composta na base por 

conglomerados pouco espessos, a que se seguem biocalcarenitos (em camadas às vezes 

com certo desenvolvimento) e areias médias a finas, níveis carbonatados e escassez de 

argilas. 

 

Formação da Marateca 

Os depósitos da Formação de Marateca ocupam grande parte da extensão da Bacia do 

Sado, onde se encontram quase sempre em posição morfológica culminante. No entanto, 

frequentemente o entalhe da rede hidrográfica actual promoveu a erosão e remoção 

daqueles depósitos, expondo as formações mais antigas. 

Estas unidades, de idade Pliocénica, são de fácies fluvial e de planície de inundação, 

distinguindo-se da Formação de Alcácer do Sal, subjacente, por conter argilas, não conter 

fósseis marinhos, nem níveis carbonatados. Constituídas por conglomerados e areias 

grosseiras, sobretudo nos níveis inferiores, a que sucedem areias médias a finas, 

geralmente argilosas, e argilas acinzentadas ou esverdeadas, possuem espessuras que 

podem atingir 30 a 70 m. 
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Areias de Duna e aluviões recentes 

São constituídas por areias eólicas de fraca espessura (aproximadamente 10 m) e 

depósitos aluvionares silto-argilosos que preenchem os vales do rio Sado e dos seus 

afluentes. 

Na Herdade do Pinhal não existe nenhuma sondagem profunda que nos permita inferir a 

presença e respectivas espessuras das formações atrás referidas. Nos levantamentos de 

campo foram reconhecidos níveis do topo da Formação da Marateca com uma cobertura 

pouco espessa de areias de duna. 

 

4. Enquadramento hidrogeológico 
As formações sedimentares, que formam a bacia do Tejo-Sado, constituem no seu 

conjunto um sistema aquífero, designado por Sistema Aquífero do Tejo-Sado/Margem 

Esquerda (T3). O limite deste sistema atravessa, na direcção N-S, a Herdade do Pinhal. 

Cerca de 2/3 da herdade situa-se na bordadura E do sistema aquífero e 1/3 fora dos limites 

do sistema (Fig.6). 

 

 

 

Fig. 6 – Modelo digital de terreno da Herdade do Pinhal. A elevação está em metros. A linha a preto N-S 

corresponde ao limite E do Sistema Aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3).  

 

Uma vez que a herdade se encontra na bordadura do sistema, onde a espessura das 

camadas sedimentares é desconhecida dada a complexidade estrutural, espera-se que, do 

ponto de vista hidrogeológico e para a profundidade, se sucedam diversas camadas 

porosas aquíferas, a alternar com outras de permeabilidade baixa ou muito baixa 

(aquitardos e aquiclusos). 

N 
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O comportamento deste conjunto multiaquífero e multicamada deverá ser livre, 

semiconfinado e confinado para a profundidade. 

Segundo Marques da Costa in Gonçalves e Antunes, 1992, a precipitação média anual da 

estação meteorológica de Alcácer do Sal, considerando uma série de 30 anos, é de 589 

mm. A temperatura média anual é de 16 ºC. As evapotranspirações potencial e real são 

de 805 mm e 427 mm, respectivamente. O excedente hídrico, que constitui o escoamento 

superficial e subterrâneo, é de 162 mm, ou seja, 162 L/m2. O período seco, para a área de 

influência desta estação meteorológica, começa a meados do mês de Março e termina no 

fim do mês de Setembro ou no princípio de Outubro. 

A recarga faz-se por infiltração directa da precipitação, infiltração nas linhas de água e 

por drenância entre níveis aquíferos. 

Nos níveis superficiais, onde o aquífero é livre, ocorrem oscilações sazonais importantes 

do nível freático. A descarga deste aquífero faz-se por nascentes que resultam de 

intersecção topográfica do nível e pela existência de níveis argilosos de base, assim como 

em linhas de água que colectam o escoamento de base do aquífero, de que é exemplo a 

linha de água que limita a herdade a S (Fig. 9). 

A formação mais produtiva é a Formação de Alcácer do Sal, que poderá fornecer caudais 

de 10 L/seg nos níveis de biocalcarenitos. Segue-se a Formação da Marateca, que poderá 

fornecer caudais de 4 L/seg nos níveis de areias grosseiras e, por último, a Formação de 

Vale do Guizo. 

As águas têm boa qualidade, com excepção das águas do soco que se apresentam bastante 

salinizadas, não devendo por isso ser intersectadas. Durante a furação, um bom indicador 

da proximidade do soco, na metade E da área Valverde-Lagoa Salgada, é um 

conglomerado grosseiro com cimento carbonatado da Formação de Vale do Guizo. Este 

nível ocupa sistematicamente a base da série sedimentar com uma espessura que não 

ultrapassa normalmente os 50 m.  

 

4.1 Superfície freática 
Foi calculada a superfície freática para Novembro/Dezembro de 2017, durante um 

período de seca prolongada (Fig. 7). Foram medidos os níveis em 4 sondagens, 1 nascente 

(Fig. 8, esquerda), 1 poço na povoação de Arez e inferido o nível freático nos perfis de 

sísmica (Nível freático = profundidade de 1500 m/s para velocidade das ondas P). Não 

existem outras captações na envolvente da herdade. 

Verifica-se que apesar das condições extremas de seca, o escoamento do aquífero livre, 

instalado nos níveis superiores da Formação da Marateca e nas areias de duna, alimenta 

pequenas nascentes, bem como o escoamento superficial da linha de água que limita a S 

a herdade (assinalado a azul na Fig. 7 e Fig. 9). A superfície freática evidencia que o 

escoamento subterrâneo se dá de WNW para ESE, em consonância com a rede 

hidrográfica.  
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Fig. 7 – Superfície freática da Herdade do Pinhal. A cota do nível freático está em metros. O escoamento 

subterrâneo dá-se no sentido WNW-ESE. O escoamento superficial dá-se no sentido W para E. 

 

 

 

 

Fig. 8 – Esquerda: Nascente na Herdade do Pinhal. Direita: Chafariz cuja canalização provém da nascente 

a montante. 

 

 

 

N 
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Fig. 9 – Aspecto da linha de água que limita a herdade a sul, afluente da ribeira do Arcão. Colecta o 

escoamento do aquífero livre mantendo um caudal permanente durante o período de seca (observações a 
13/11/2017 e 10/1/2018).  

 

 

4.2 Avaliação sumária da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas 
Para uma avaliação sumária da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, foram 

monitorizados em 6 pontos os parâmetros: temperatura (ºC), pH, potencial oxidação-

redução (ORP), condutividade eléctrica (µS/cm) e total de sólidos dissolvidos (ppm ou 

mg/L). Os locais monitorizados estão assinados na Fig. 10 e correspondem a 3 medições 

de água superficial e 3 de água subterrânea. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 

1. A correspondência entre os pontos, na figura e na tabela, faz-se pela designação 

numérica.  
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Fig. 10 – Localização dos 6 pontos monitorizados para avaliação físico-química sumária. O escoamento 

superficial dá-se de W para E. Escala 1/5000. 

 

 

Tabela 1 – Coordenadas geográficas, temperatura (ºC), pH, potencial oxidação-redução (ORP), 

condutividade eléctrica (µS/cm) e total de sólidos dissolvidos (ppm ou mg/L) de 6 pontos de água 

monitorizados (3 de água superficial e 3 de água subterrânea) A correspondência dos pontos com a Fig. 8 

é sequencial e da esquerda para a direita.  

 

 X Y Data Hora °C pH ORP CE 

µS/cm 

SDT 

 ppm 

Pontos de Água 

1 -8,489 38,29568 2018-01-10 18:19:35 13,69 6,19 167,4 262 131 Linha Água Montante 

2 -8,48828 38,29579 2018-01-10 18:17:39 13,68 6,24 154,7 262 131 Linha Água Meio 

3 -8,48734 38,29593 2018-01-10 18:15:08 13,66 5,87 172,8 261 130 Linha Água Jusante 

4 -8,48708 38,29601 2018-01-10 18:26:06 15,34 6,54 156,4 82 41 Chafariz/tanque  

5 -8,4871 38,29603 2018-01-10 18:12:16 15,50 6,10 210,9 86 43 Chafariz/Tubo da Nascente 

6 -8,48699 38,2963 2018-01-10 18:05:39 13,60 7,26 262,8 105 52 Nascente 

 

Numa primeira abordagem, verifica-se uma grande semelhança nas águas subterrâneas e 

superficiais, corroborando que o escoamento de base do aquífero livre mantem o 

escoamento superficial. São águas muito pouco mineralizadas, com pH de tendência 

ácida como a água da chuva, e oxidantes, ou seja, são águas freáticas. 

Existem pequenas diferenças na condutividade eléctrica, que é um pouco mais elevada 

nas águas superficiais, como é expectável, e no pH e no potencial de oxidação-redução, 

que é ligeiramente mais elevado nas águas subterrâneas.  
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5. Necessidades de água para rega e lavagens 
Estima-se, de forma genérica, que o volume anual de água necessário para a rega dos 

espaços verdes e lavagens de arruamentos e de equipamentos, será no máximo de 250000 

m3/ano, discriminado de acordo com a tabela 2. Este volume está claramente 

sobreavaliado, uma vez que não tem em conta que: i) de Outubro a Março apenas 

excepcionalmente será necessário regar, ii) a origem da rede de rega não se baseará apenas 

nas captações subterrâneas, incluirá também a rede pública no caso de alguns espaços 

particulares e águas tratadas provenientes da ETAR e iii) serão privilegiadas espécies 

arbóreas e arbustivas de baixo consumo.  

A repartição do volume de água pelas diversas origens será avaliada numa fase posterior 

dependente dos custos, tarifas e capacidade do aquífero. A água para consumo doméstico 

será fornecida pela rede pública. 

 

Tabela 2 – Volumes de água diários (litros por dia) para suprir a necessidade de rega dos espaços verdes e 
lavagens de arruamentos e de equipamentos (área em m2). 

Volumes de Água diários Área (m2) 
Consumo 

L/m2/Dia 
Litros/dia 

  PRIVADO       

    Jardins Regados 71354 6 428124 

            

TOTAL     428124 

            

  PÚBLICO       

    Área Verde Pública Regada 30718 6 184308 

    Lavagem arruamentos e equipamentos 18500 0,5 9250 

    Área Verde Publica não Regada 118759 0 0 

      

TOTAL     193558 

 

 

Ao volume de 621682 L/dia corresponde um caudal permanente de 7,2 L/seg. Este caudal 

poderá à partida ser obtido a partir de 3 captações de água subterrânea, com uma 

produtividade baixa de 3 L/seg, a trabalharem alternadamente. No caso de se obterem 

boas produtividades bastará a construção de 2 captações. Os furos de captação a construir 

serão para utilização colectiva e localizados preferencialmente na zona topograficamente 

mais baixa da herdade.  

 

6. Conclusões e recomendações finais 
As questões e respostas subjacentes à realização desta avaliação descrevem-se 

seguidamente: 

1) avaliar disponibilidades de água subterrânea 

O balanço hídrico, calculado a partir da estação meteorológica de Alcácer do Sal, mostra 

que há um excedente hídrico de 162 L/m2, que constitui o escoamento superficial e 

subterrâneo. 
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Dada a complexidade estrutural demonstrada no ponto 3, desconhece-se quais as 

formações e respectivas espessuras existentes na Herdade do Pinhal. Caso as formações 

sedimentares possuam uma espessura razoável de níveis aquíferos, facilmente se obterá 

o caudal de 7,2 L/seg, para suprir os volumes de água necessários no período seco, de 

Abril a Setembro. 

 

2) quantificar os caudais necessários para rega face às áreas e coberto vegetal 

previsto no projecto 

É necessário um caudal permanente de 7,2 L/seg, que poderá ser obtido a partir de 3 

captações de água subterrânea, com uma produtividade baixa de 3 L/seg, a trabalharem 

alternadamente. Estas captações poderão ser superficiais ou mais profundas dependendo 

do tipo e espessura das formações sedimentares existentes no subsolo da Herdade do 

Pinhal. 

 

3) avaliar os impactes quantitativos no Sistema Aquífero Tejo-Sado/ Margem 

Esquerda (T3) que decorrem da extracção das futuras captações 

Dado o posicionamento geográfico da herdade, 1/3 fora do sistema aquífero e 2/3 no 

bordo do sistema, os impactes quantitativos naquele sistema são desprezíveis. Acresce 

que o caudal total a captar na herdade é de 7,2 L/seg e que não existem outras captações 

na vizinhança da herdade.  

 

4) definir os locais favoráveis à construção de três captações para rega com base em 

levantamentos sísmicos e geotécnicos já realizados 

Na Fig. 11 encontram-se propostos 3 locais para realizar a pesquisa e prospecção de águas 

subterrâneas, cuja designação indica a prioridade na prospecção (1º local a E e 3º local a 

W).  

Estes locais situam-se em cotas topográficas mais baixas mas suficientemente afastados 

da aluvião, uma vez que este vale está encaixado numa falha e poderá estar mais afectado 

por formações argilosas.  

Embora as formações a captar sejam porosas, teve-se em conta o limite do Horst que 

passa por Arez e o gradiente gravimétrico acentuado de modo a intersectar a maior 

espessura possível de formações sedimentares. Foram igualmente tidos em conta outros 

alinhamentos de falhas e de fracturas, a fim de incrementar a transmissividade dos 

aquíferos a captar. 

Os furos de prospecção e pesquisa devem ser de pequeno diâmetro e, caso se revelem 

produtivos, serão alargados para construção de captações. Esta prospecção deve atingir o 

conglomerado basal que antecede o soco. 
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Fig. 11 – Localização de 3 pontos para realizar a prospecção de água subterrâneas. A prioridade é sequencial 

de E para W. 

 

 

Recomendações na execução dos furos de prospecção e pesquisa: 

Na execução dos furos de pesquisa devem ser recolhidas amostras de metro a metro e 

identificadas as litologias presentes para que se possa elaborar um log de formações 

atravessadas. 

Os níveis de água devem ser rigorosamente controlados para determinar quais as 

profundidades e espessuras dos níveis aquíferos produtivos, se são livres ou se estão à 

pressão, entre outros parâmetros. 

É aconselhável que se ensaie com air-lift os níveis produtivos mais promissores. Para tal 

deve levantar-se a coluna de perfuração até libertar o nível que se pretende ensaiar, 

procedendo à injecção de ar comprimido e registando a evolução de níveis e do caudal 

extraído. 

Os furos de pesquisa que se revelem produtivos devem ser transformados em captações 

definitivas. As informações das sondagens de prospecção e pesquisa são fundamentais 

para que se elabore um projecto de transformação em captação adequado a cada 

sondagem. 

O caudal final, susceptível de ser explorado, apenas se conhecerá quando as sondagens 

de pesquisa forem transformadas em captações definitivas.  
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Na definição de um projecto de captação dever-se-á ter em conta que as captações deverão 

ter o maior diâmetro possível constituindo-se também como um pequeno reservatório.  
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

ESPAÇOS VERDES DE UTILIZAÇÃO COMUM E DE LAZER  

Os espaços verdes de Utilização Comum e de Lazer, compreendem a totalidade do terreno com exclusão dos 

lotes para construção e daqueles destinados a uso agrícola. Incluem neles as vias para circulação de peões e de 

veículos e zonas de estacionamento, por se entender que pelo tipo de utilização a que estarão condicionadas, 

características construtivas, de traçado, dimensionamento, e número de potenciais utilizadores, são a par das 

zonas “verdes”, também áreas de lazer e passeio. Este conjunto de espaços tem na totalidade 142 744m2. 

O Terreno do ALCÁCER VINTAGE fica localizado na bacia hidrográfica do rio Sado, numa paisagem de 

topografia suavemente ondulada, com uma pendente suave no sentido Norte/Sul, descendo até ao leito de um 

dos afluentes da Ribeira do Arcão. 

Do ponto de vista fisiográfico, é de salientar a presença de duas linhas de escorrência natural, sem curso de água 

permanente, que cruzam o terreno no sentido Norte-Sul, atravessando a Estrada Municipal EN 382 através de 

duas passagens hidráulicas existentes e das quais se prevê a sua manutenção, nos projetos da especialidade. 

A paisagem em que se insere a área de intervenção corresponde ao Carvalhal da Zona Húmida Quente, 

dominada por um coberto de Sobro (Quercus suber) em núcleos mais ou menos densos, com sub-coberto 

constituído por um mosaico de matos e arrelvados psamófilos. Associado ao Sobreiro observam-se exemplares 

dispersos de Pinheiro-Manso (Pinus pinea), que na sua maioria, correspondem a exemplares relativamente novos 

e bem conformados. Na área de intervenção, pontualmente, encontram-se outras espécies espontâneas, 

nomeadamente pequenos maciços de Carvalho-Cerquinho (Quercus faginea), nos pontos mais baixos do terreno, 

que se pretendem manter e sempre que se justifique reforçar e tirar partido do seu potencial paisagístico. 

Efetivamente o principal capital natural do terreno é a vegetação autóctone, que ai ocorre de forma espontânea, 

sendo fundamental que a mesma seja protegida, e fomentada pelo projeto. 

No que se refere à modelação de terreno, esta será, tanto quanto possível, reduzida ao mínimo, partindo-se da 

morfologia do terreno natural para implantar os lotes, as vias e outros percursos. 

 

• Arruamentos 

A presente proposta, traduz-se na criação de arruamentos com um carácter relativamente informal, ora 

assumindo-se como rua, ora como pequenos largos onde se integram áreas de estadia associadas a zonas de 

sombra. Tirando partido do coberto arbóreo existente e proposto, geram-se esses pequenos largos integrados no 

desenho dos arruamentos, promovendo sempre a circulação pedonal e ciclável em detrimento do automóvel. 

Os lugares de estacionamento, na proximidade da frente de cada UAT, garantem os rácios necessários 

estabelecidos. Por outro lado, a manutenção de planos únicos da superfície dos pavimentos e a abolição sempre 

que possível de barreiras arquitetónicas, no sentido do desenho universal, foi uma preocupação na conceção do 

desenho urbano dos espaços exteriores. 

Os edifícios de equipamento e os serviços para apoio ao empreendimento, encontram-se organizados em três 

núcleos distintos: Portaria, Campos de Jogos e Clube infantil; Receção, Restaurante/Bar/SPA e Adega; Piscinas 

do Aldeamento, ajudando a hierarquizar e organizar o espaço de utilização comum. 

As áreas pavimentadas resumem-se ao mínimo indispensável, ao perfeito funcionamento de um Aldeamento 

deste tipo, dando-se prevalência a pavimentos semipermeáveis, tendo por objetivo garantir a continuidade dos 

processos de infiltração, compatibilizando a subsistência da paisagem com os novos usos a que vai estar sujeita. 

Os acesso principais e arruamentos serão pavimentados em calçada de granito (pedra miúda em zonas de 

circulação pedonal; pedra graúda em vias), e os acessos secundários, de acesso a infraestruturas, em solo 

estabilizado. 

No que se refere à estrutura verde, a solução é o menos propositiva possível, tirando partido da manutenção do 

sub-coberto existente sempre que possível. Assim, nas áreas relativas ao arruamento, sempre que o coberto 
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vegetal ficar comprometido, prevê-se um reforço das plantações de Pinheiro Manso (Pinus Pinea) reproduzindo 

o coberto vegetal pré-existente, em termos de espécies e de composição da paisagem. 

 

• Jardim 

Na zona da linha de escorrência temporária, situada mais a nascente, a morfologia do terreno anuncia um 

pequeno vale onde é proposto um projeto de arquitetura paisagista não intrusivo que respeita a topografia natural 

em toda a área do Domínio Publico Hídrico. 

A solução proposta para esta zona assenta em três aspetos, proposição de um conjunto de percursos em 

passadiço de madeira nas zonas laterais envolventes à linha de água e com ligação direta às passagens pedonais 

previstas entre os lotes a nascente e poente. Um outro conjunto de percursos em solo estabilizado, modelados 

sobre o terreno natural, totalmente permeáveis e com ligação pontual aos anteriores, e finalmente uma 

renaturalização do coberto vegetal recorrendo a espécies espontâneas desta fitogeografia, muitas delas 

aromáticas e com interesse medicinal, com o objetivo de criar um jardim que vá para além do carácter de fruição 

que lhe é intrínseco. 

A estrutura verde proposta baseia-se na caracterização fitogeográfica da área de intervenção, através da qual se 

categorizam os diferentes sistemas de vegetação que se associam à morfologia da paisagem determinada pela 

natureza da linha de escorrência temporária e pelas áreas secas associadas às cotas mais altas. 

• Plantações 

As plantações procuram preservar e reforçar a vegetação existente, bem como a promoção da biodiversidade 

através da introdução de vegetação potencial do local. Para além das questões relacionadas com a reposição de 

sistemas ecológicos, procurou-se através do uso da vegetação um enquadramento das construções e vias bem 

como a protecção visual e privacidade das habitações propostas.  

A vegetação arbórea proposta é disposta de acordo com a disponibilidade de água do solo, bem como a sua 

função no projecto.  

São propostas árvores das seguintes espécies: 

 

Alnus glutinosa 

Pinus pinea 

Populus alba 

Quercus faginea 

Quercus suber 

 

As sub árvores, pela sua dimensão mais reduzida e copa com formação com ramos desde a base, são 

fundamentais na integração das zonas edificadas bem como na garantia da privacidade das habitações e dos seus 

espaços exteriores. Ao longo da linha de água é proposta também a plantação esparsa de sub árvores.  

 

São propostas Sub-Árvores das seguintes espécies:  

 

Arbutus Unedo  

Crataegus monogyna 

Frangula alnus 

Juniperus turbinata 

Olea europaea vr. sylvestris 
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Phillyrea angustifolia 

Pyrus bourgaeana 

Rhamnus alaternus 

Salix atrocinerea 

Tamarix africana 

 

As sebes desempenham um papel fundamental na integração do conjunto do projeto com a envolvente. Desta 

forma foram criados 3 módulos, que se repetem alternadamente ao longo dos limites de forma a garantir uma 

protecção das vistas eficaz sem o efeito de "carimbo" que a repetição de um mesmo módulo poderia criar.  

 

Assim, o módulo 1 e o módulo 2 são dispostos alternadamente ao longo dos limites. Nas zonas adjacentes às 

linhas de água é utilizado o módulo 3 que apresenta um elenco florístico com vegetação mais adaptada a uma 

maior presença de água. 

 

Sebe sub-arbórea - Módulo 1 (4x15m) 

Olea europaea vr. sylvestris 

Phillyrea angustifolia 

Pyrus bourgaeana 

Rhamnus alaternus 

 

Sebe sub-arbórea - Módulo 2 (4x15m) 

Crataegus monogyna 

Frangula alnus 

Juniperus turbinata 

Olea europaea vr. sylvestris 

Phillyrea angustifolia 

 

Sebe sub-arbórea - Módulo 3 (4x15m) 

Phillyrea angustifolia 

Salix atrocinerea 

Tamarix africana 

 

Na zona mais a sul, na cota mais baixa do terreno, temos as chamadas áreas alagadiças. Nestas zonas é proposta 

vegetação herbácea que aguenta o encharcamento. 

 

Áreas alagadiças 

Typha latifolia 

Iris pseudacorus 

 



6 / 8 

 

 

São criadas três grandes zonas de clareira com prado. A clareira mais a Poente, no miolo de uma zona de 

moradias em que a orla será densamente plantada será instalado um prado. A segunda clareira surge no fundo da 

linha de escorrência superficial mais a oeste, e o prado acompanhará a zona mais baixa. No vale a nascente, volta 

a surgir uma clareira no fundo do vale que arranca a seguir às áreas alagadiças, neste vale a para além das zonas 

mais baixas, a clareira surge na zona adjacente à piscina.  

 

Os prados não serão regados de forma a não perturbar o coberto arbóreo existente.  

 

Nas zonas de matos rasteiros foram criados 3 módulos de forma a aumentar a diversidade destes. Os limites dos 

módulos são orgânicos de forma a apresentarem uma transição mais natural entre cada tipologia.  

 

Matos rateiros - módulo 1 

 

Armeria rouyana 

Cistus crispus 

Corynephorus canescens 

Halimium halimifolium 

Helychrisum stoechas 

Thymus capitellatus 

 

Matos rasteiros - módulo 2 

 

Armeria rouyana 

Ammophila arenaria 

Corema album 

Corynephorus canescens 

Lavandula stoechas 

Ononis ramosissima 

Santolina impressa 

 

 

Matos rasteiros - módulo 3 

 

Ammophila arenaria 

Cistus crispus 

Cistus salvifolius 

Daphne gnidium 

Lavandula stoechas 

Helychrisum stoechas 
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Matos baixos - módulo 1 

 

Cistus monspeliensis 

Erica arborea 

Myrtus communis 

Rosa sempervirens 

Ruscus aculeatus 

 

Matos baixos - módulo 2 

 

Cistus albidus 

Cistus monspeliensis 

Myrtus communis 

Pistacia lentiscus 

Rosmarinus officinalis 

 

• Rega 

A escolha de vegetação autóctone garante uma boa adaptação da vegetação às condições climáticas do local, não 

necessitando as plantas de rega, após a sua instalação.  

No entanto, e de modo a atingir-se uma maior taxa de sucesso de instalação das plantações, será necessário a 

instalação de um sistema de rega automatizado. O estudo do projeto de rega é desenvolvido tendo por base a 

modelação do terreno, os planos de plantação propostos e a dimensão das zonas a intervir.  

A origem da água será a partir de um reservatório dedicado à rega (projetado pela especialidade de Águas), 

alimentado a montante por furos de captação no terreno, alvo de projetos específicos. Esta rede a jusante do 

contador é conduzida através duma conduta principal até aos distintos sectores de rega. 

A rega será automatizada, por recurso a programador e electroválvulas. 

O traçado da conduta principal, escolhido para minimizar a quantidade de trabalho e materiais necessários, assim 

como para centralizar as caixas de electroválvulas na periferia do espaço verde,  terá distribuídas as válvulas 

gerais de seccionamento, as electroválvulas e as bocas de rega. 

A rede primária ou de adução, permitirá conduzir a água ao sector e será dotada de válvula de retenção no ponto 

de ligação e válvula geral de seccionamento, de forma a limitar a extensão de rede afetada por eventuais ruturas. 

A rede secundária ou de distribuição terá por função conduzir a água aos pontos de rega através das 

electroválvulas. 

Assim, nas zonas arbustivas, é proposto um sistema de rega de instalação tipo "Hunter", com kit de estaca MP-

STAKE e aspersor MP_ROTATOR. Estes equipamentos, pela forma como dispersam a água no terreno, 

simulam a chuva suave, reduzindo o escorrimento superficial e maximizando a infiltração da água.  

Nas zonas de sebe no limite do terreno, e de forma a garantir a instalação e desenvolvimento rápido destas 

manchas sub-arbóreas lineares, é proposto um sistema de rega de instalação tipo "Hunter" com um tubo cego 

PEBD e gotejadores autoperfurantes tipo "Hunter" aplicados junto ao colo da planta.  

Foram estimadas as necessidades para um dia de rega, chegando-se ao valor de 80m3 para o dia mais quente do 

ano e durante o período de instalação da vegetação.  
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Dada a seleção das espécies ser na sua maioria autóctones ou perfeitamente adaptadas às condições edafo-

climáticas locais, admite-se que após o período de instalação das plantas a rega poderá ser reduzida ao mínimo 

ou mesmo ser desligado o sistema. 

 

 

 



 

RC_t15068/01  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  11  

Anexos 

 

Anexo VI – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição 



 

12 RC_t15068/01  RECAPE do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

Anexos 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco 



 

LISBON 

 

 
 
 

 
 
PROMONTORIO 
R. Fabrica Material de Guerra, 10 
1950-128 Lisboa, Portugal  
T. +351 218 620 970  
F. +351 218 620 971  
info@promontorio.net  
 
NIPC 502 304 820 
Soc. Quotas Cap. Social EUR 75,000 
Reg. Cons. Lisboa # 502 304 820 
Caixa Geral Depositos, Portugal  
NIB 0035 0697 00634982130 91 EUR 
IBAN PT50 0035 0697 00634982130 91 
NIB 0035 0936 00045968670 11 USD 
IBAN PT50 0035 0936 00045968670 11 
BIC SWIFT CGDIPTPL 

---------------------------------------- 

Abril 2018 

Projeto de Execução 
---------------------------------------- 

ALDEAMENTO 
TURÍSTICO 
ALCÁCER VINTAGE 
Alcácer do Sal, Portugal 
---------------------------------------- 

 

  



 

 
 

 
2 / 20 

 
 

  



 

 
 

 
3 / 20 

 
 

ÍNDICE DE VOLUMES 

VOLUME 1: INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 2: ADUÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 3: DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 4: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 5: REGA 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

 



 

 
 

 
4 / 20 

 
 

VOLUME 6: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 7: INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 8: TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 9: RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Tomo 1: Memória Descritiva e Justificativa 

Tomo 2: Cláusulas Técnicas Especiais 

Tomo 3: Mapa de Trabalhos 

Peças Desenhadas 

VOLUME 10: DOCUMENTOS PROCESSUAIS 

Tomo 1: Plano de Segurança e Saúde 

Tomo 2 Compilação Técnica 

Tomo 3 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

 

 

 



 

 
 

 
5 / 20 

 
 

 

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO 
 

ÍNDICE 

 
1 Introdução ............................................................................................................................................................ 6 

2 Caracterização da Obra ...................................................................................................................................... 6 

2.1 Descrição Geral da Obra ......................................................................................................................... 6 

2.2 Condicionantes da Empreitada ................................................................................................................ 7 

3 Identificação e Classificação dos Resíduos ........................................................................................................ 7 

3.1 Classificação dos Resíduos Segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER) ............................................ 7 

4 Tarefas, Meios e Responsabilidades Associados à Gestão dos Resíduos ........................................................ 9 

4.1 Deposição ................................................................................................................................................ 9 

4.2 Características do Armazenamento ....................................................................................................... 10 

4.3 Recolha, Transporte e Destino Final ..................................................................................................... 11 

4.4 Registos ................................................................................................................................................. 11 

4.5 Responsabilidades ................................................................................................................................. 12 

5 Prevenção da Produção de Resíduos ............................................................................................................... 12 

6 Gestão de Efluentes ........................................................................................................................................... 12 

7 Formação e Sensibilização dos Trabalhadores ............................................................................................... 13 

8 Fiscalizações ....................................................................................................................................................... 13 

9 Requisitos Legais Aplicáveis............................................................................................................................. 13 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Modelo de Registo de Dados de RCD 

Anexo 2 – Checklist de Verificação do PPG RCD  

 

  



 

 
 

 
6 / 20 

 
 

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO  

MEMÓRIA DESCRITIVA 

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD) do Aldeamento Turístico Alcácer Vintage, localizado no concelho de Alcácer do Sal. 

São aqui identificados e classificados os resíduos produzidos no âmbito das diferentes atividades a desenvolver para 
a construção das infraestruturas que estarão associadas ao Aldeamento Turístico Alcácer Vintage, sendo igualmente 
descritos os objetivos e as tarefas a executar na gestão dos mesmos, bem como as responsabilidades associadas e os 
meios envolvidos. 

O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correta prevenção e gestão dos resíduos 
produzidos em obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento de todos os 
requisitos legais aplicáveis. 

O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às realidades e 
circunstâncias do projeto na sua fase de construção. As alterações serão sempre registadas e uma nova versão do 
plano será distribuída por todos os intervenientes. 

A gestão de resíduos e efluentes deverá ser feita de uma forma sustentável, começando antes do início das obras e 
prolongando-se durante a fase de construção. Deste modo, antes do início das obras será necessário proceder à: 

• Identificação e caracterização dos potenciais resíduos a produzir em obra; 

• Identificação dos procedimentos a adotar para a gestão dos resíduos produzidos, nomeadamente relativos a: 

o Caracterização; 

o Armazenagem; 

o Transporte; 

o Tratamento e/ou eliminação. 

• Identificação das licenças e autorizações necessárias para a correta gestão dos resíduos; 

• Acompanhamento ambiental da gestão dos resíduos produzidos será feito ao longo de toda a obra; 

• Identificação dos pontos de produção de efluentes, definição do seu tratamento e estabelecimento de medidas 
de racionalização do consumo de água. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

2.1 Descrição Geral da Obra 

O Aldeamento Turístico Alcácer Vintage localiza-se no concelho de Alcácer do Sal e engloba a execução das 
seguintes componentes: 

• Infraestruturas Rodoviárias; 

• Infraestruturas de Adução e Abastecimento de Água; 
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• Infraestruturas de Drenagem de Águas Residuais Domésticas; 

• Infraestruturas de Drenagem de Águas Pluviais 

• Infraestruturas de Rega; 

• Instalações Elétricas; 

• Instalações de Telecomunicações; 

• Tratamento de Águas Residuais Domésticas; 

• Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

A caracterização da intervenção a realizar em cada uma destas áreas encontra-se descrita no volume respetivo. 

2.2 Condicionantes da Empreitada 

Sem prejuízo de outros que o Empreiteiro ou o Coordenador de Segurança em Obra possam identificar, referem-se 
de seguida os condicionalismos existentes no local e no meio envolvente que podem condicionar os trabalhos no 
estaleiro: 

• EN 382 (bem como vias secundárias e serventias), em serviço; 

• Serviços afetados (associados ao núcleo habitacional e à EN 382); 

• Caminhos existentes (Compete ao Adjudicatário garantir durante o período de execução da obra, a 
manutenção e conservação dos caminhos existentes, de forma a ser garantido o fácil acesso às diferentes 
frentes de trabalho); 

• Cobertura arbórea e vegetal. 

Para além destes aspetos, não foram identificadas outras condicionantes significativas à execução da empreitada. 
Contudo, em obra, a Entidade Executante deverá ter em consideração eventuais condicionalismos existentes no local 
não identificados previamente e implementar as medidas necessárias com vista a minimizar a produção de resíduos. 

3 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

3.1 Classificação dos Resíduos Segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER) 

Todos os resíduos que vierem a ser produzidos na obra deverão ser identificados e classificados, de acordo com as 
respetivas características, ao abrigo da Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 
de março e revogado o seu Anexo I pela Decisão 2014/955/UE. Sempre que possível, a classificação dos resíduos 
deverá ser feita antes do início da sua produção. 

No Quadro 1 apresentam-se os principais resíduos que poderão ser produzidos no âmbito das atividades associadas à 
construção do projeto. Note-se, no entanto, que tal como se encontra patente no referido quadro, nem todos os 
resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez que a ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de 
acidente ou em resultado de qualquer situação inesperada. Assim, apresenta-se também no Quadro 1 a probabilidade 
de ocorrência de cada um dos resíduos possíveis. 
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Quadro 1: Identificação e Classificação dos Resíduos Produzidos em Obra e Probabilidade de Ocorrência 

Resíduo Código LER 
Probabilidade de ocorrência 

Regular Reduzida 

Resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes: 

Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 

08 01 11 X  

Resíduos de tintas e vernizes contendo não abrangidos em 08 
01 11 

08 01 12  X 

Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos 

Aparas e limalhas de metais ferrosos 12 01 01 X  

Aparas e limalhas de metais não ferrosos 12 01 03  X 

Aparas e limalhas de matérias plásticas 12 01 05  X 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos alimentares e capítulos 05, 12 e 19) 

Óleos hidráulicos minerais clorados 13 01 09 X  

Óleos hidráulicos minerais não clorados 13 01 10 X  

Óleos hidráulicos sintéticos 13 01 11 X  

Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis 13 01 12 X  

Outros óleos hidráulicos  13 01 13 X  

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e 
lubrificação 

13 02 04 (*)  X 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e 
lubrificação. 

13 02 05 (*)  X 

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação. 13 02 06 (*)  X 

Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e 
lubrificação 

13 02 07 (*)  X 

Outros óleos facilmente biodegradáveis de motores, 
transmissões e lubrificação 

13 02 08 (*)  X 

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de protecção não anteriormente 
especificados 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 X  

Embalagens de plástico 15 01 02 X  

Embalagens de madeira 15 01 03 X  

Embalagens de metal 15 01 04 X  

Embalagens compósitas 15 01 05 X  

Misturas de embalagens 15 01 06 X  

Embalagens de vidro 15 01 07 X  

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 
proteção, contaminados por substâncias perigosas. 

15 02 02 (*)  X 

Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e resíduos do desmantelamento de 
veículos em fim de vida e da manutenção de veículos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

Pneus usados 16 01 03  X 

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 

Betão. 17 01 01  X 
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Resíduo Código LER 
Probabilidade de ocorrência 

Regular Reduzida 

Tijolos. 17 01 02  X 

Misturas ou frações separadas de betão, tijolo, ladrilhos, telhas 
e materiais cerâmicas contendo substâncias perigosas 

17 01 06  X 

Misturas de betão, tijolo, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicas não abrangidas em 17 01 06 

17 01 07  X 

Madeira 17 02 01  X 

Vidro  17 02 02  X 

Plástico 17 02 03  X 

Alcatrão e produtos de alcatrão. 17 03 03 (*)  X 

Ferro e aço. 17 04 05  X 

Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03. 17 05 04  X 

Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas 
de resíduos) contendo substâncias perigosas. 

17 09 03  X 

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos 
em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. 

17 09 04  X 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), incluindo as frações recolhidas 
seletivamente 

Papel e cartão. 20 01 01 X  

Vidro. 20 01 02 X  

Plásticos. 20 01 39 X  

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 
resíduos. 

20 03 01  X 

 (*) Resíduos perigosos 

4 TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO DOS RESÍDUOS 

4.1 Deposição 

No estaleiro da empresa executante devem estar instalados, pelo menos os recipientes para a deposição seletiva de: 

Resíduo Código LER 

Papel e cartão 20 01 01 

Mistura de embalagens 15 01 06 

Vidro 20 01 02 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 20 03 01 

    

Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos 17 09 04 

    

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas (incluindo mistura de resíduos) 17 09 03 

Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação 13 02 05 

 



 

 
 

 
10 / 20 

 
 

Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o respetivo código LER. 

Em casos eventuais em que se produzam resíduos de um determinado tipo em quantidades significativas, ou cujas 
características não permita a sua mistura com outros resíduos, será estudada a necessidade de colocar mais um 
contentor no estaleiro para o seu armazenamento. 

Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições adequadas, 
separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem contaminação do solo ou da água. 

Alguns resíduos industriais não perigosos, que possuam dimensões maiores que os recipientes, podem ser 
armazenados dentro do estaleiro, sem recipiente próprio, mas em condições adequadas, de forma a não provocar a 
contaminação do solo ou da água. 

Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos estarão sempre presentes pelo menos 3 recipientes temporários 
para deposição de resíduos urbanos, industriais perigosos e industriais não perigosos que serão periodicamente (pelo 
menos diariamente) transportados para o estaleiro para serem colocados nos recipientes adequados. 

Não se permite o abandono de resíduos sobre o solo fora da área de estaleiro. A única exceção é relativa aos 
resíduos de desmatação e desarborização que podem ser armazenados junto aos locais onde ocorrer a decapagem, 
desde que em depósitos não excedam os 1,5 metros de altura e que estejam afastados entre si, de forma a reduzir os 
riscos de incêndio. Estes resíduos devem ser recolhidos o mais brevemente possível por empresa autorizada ou pelos 
proprietários dos terrenos em causa, caso assim fique acordado com os proprietários. 

Não é permitida a queima ou o enterramento de quaisquer resíduos. 

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias poluentes, 
deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e a Entidade Executante deverá providenciar 
a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, 
onde não causem danos ambientais adicionais. 

4.2 Características do Armazenamento 

Sempre que as quantidades de resíduos de cada tipo produzidos em obra não justifiquem a sua condução imediata a 
destino final adequado, ou sempre que a empresa responsável pelo transporte dos resíduos não possa proceder de 
imediato à sua remoção, a Entidade Executante deve garantir que o armazenamento dos resíduos no estaleiro em 
condições adequadas, conforme estabelecido na legislação aplicável em vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, uma vez que o produtor é o único responsável pela gestão de resíduos que produz. 

Os recipientes para a recolha de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área de fácil acesso aos 
veículos de recolha de resíduos e devidamente sinalizada por tipo de resíduo armazenado (indicando o respetivo 
código LER). 

Adicionalmente, para o armazenamento dos resíduos perigosos, existe uma área específica, que além da sinalização, 
está devidamente impermeabilizada e possui uma cobertura para desviar as águas da chuva. Nestas áreas deve estar 
sempre presente um kit de limpeza de derrames, composto por produto absorvente (tipo spill-sorb ou equivalente). 

Os recipientes devem ter dimensões suficientes e adequadas à quantidade de resíduos a produzir. Devem ainda ser 
compostos por material resistente e adequado ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes para mistura de 
urbanos devem estar sempre fechados para evitar a libertação de odores. Os recipientes para resíduos perigosos 
devem ser perfeitamente estanques, estar em bom estado de conservação e colocados sobre uma tina para contenção, 
para evitar eventual fuga ou derrame. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que 
indiquem o seu conteúdo. 

Os resíduos de vegetação podem ser armazenados junto aos locais de decapagem, conforme referido anteriormente. 
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4.3 Recolha, Transporte e Destino Final 

Os adjudicatários providenciarão a recolha de resíduos com a periodicidade suficiente para que os recipientes não 
fiquem sobrecarregados. 

A recolha dos resíduos armazenados em obra é efetuada por empresas/entidades devidamente autorizadas no seu 
transporte, assim como os destinatários terão de ser operadores de gestão licenciados. 

Para tal, apenas serão selecionadas empresas constantes da Lista de Operadores de Resíduos, periodicamente 
atualizada e disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente. Poderão também ser utilizadas as 
entidades gestoras do tipo de resíduos em questão. 

Na seleção do operador de gestão e âmbito do serviço encomendado, a empresa executante deverá considerar a 
obrigatoriedade de proceder à triagem dos resíduos que não forem separados em obra, de forma a permitir 
posteriores operações de valorização material (reciclagem), conforme determina o Decreto-Lei nº 46/2008 (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho). 

Durante a operação de recolha de resíduos, a empresa executante preenche as guias de acompanhamento de resíduos 
conforme as instruções explicitadas na Portaria nº 417/2008, de 11 de junho. No caso de derrames acidentais de 
produtos poluentes durante as operações de recolha de resíduos a empresa executante auxilia o transportador na 
limpeza do local e espalhamento de produtos absorventes (spill-sorb) nas áreas contaminadas. 

No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo adjudicatário deve ainda verificar se a matrícula 
do veículo que vem recolher os óleos usados corresponde à que consta da respetiva licença para recolha/transporte 
de óleos usados (n.º de registo do Instituto dos Resíduos) e ainda se: 

• Está presente na cabine de veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo do Anexo II-C do Despacho 
10863/2004 de 16 de Abril; 

• É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de 
julho. 

4.4 Registos 

A empresa executante preenche e mantém atualizado um registo de produção de resíduos e de materiais reutilizados, 
conforme modelo apresentado no Anexo I, retirado do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março (alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho). 

Cópias desse registo são enviadas, pelo menos mensalmente, à Gestão e Fiscalização da obra. 

Serão arquivadas, para efeitos de prova, no âmbito do PGR, cópias das guias de acompanhamento de resíduos 
(Portaria nº 417/2008) preenchidas após a operação de recolha e também do triplicado totalmente preenchido 
enviado pelo destinatário final. 

É exigido ao operador de gestão o envio do “Certificado de receção de RCD”, conforme modelo presente no 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. Após esse envio, é arquivado em obra uma cópia desse certificado e é 
também enviada outra cópia à Gestão e Fiscalização. 

No caso de resíduos urbanos que venham a ser recolhidos por serviços municipais ou entregues em pontos de 
recolha dos serviços municipais, não será necessário o preenchimento de guias de acompanhamento de resíduos. No 
entanto, deverão são registadas as quantidades em causa, no modelo do Anexo I, atrás referido. 

Os quantitativos de materiais reutilizados em obra ou no exterior devem também ser registados no modelo 
apresentado no Anexo I, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 46/2008. 
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4.5 Responsabilidades 

Todos os trabalhadores que estejam direta ou indiretamente envolvidos na obra, quer estejam presentes em 
permanência ou se desloquem pontualmente ao local da obra, devem atuar em concordância com este Plano, 
nomeadamente no que diz respeito à correta deposição dos resíduos nos locais indicados. 

O Gestor de Resíduos nomeado pela empresa executante é responsável pela atribuição de meios e recursos 
necessários ao funcionamento deste Plano (recipientes, mão de obra, etc.). É também responsável pela seleção e 
contratação das empresas ou entidades autorizadas na recolha, tratamento e destino final dos resíduos, devendo 
preencher todos os registos obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos ao Dono da Obra. É ainda responsável pela 
formação e sensibilização dos seus colaboradores afetos à obra em assuntos relacionados com este Plano de Gestão 
de Resíduos. 

O Dono da Obra será responsável pelas alterações e distribuição do Plano pelos intervenientes e pela prestação de 
informação às entidades oficiais no âmbito do acompanhamento ambiental da obra. 

5 PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

Na escolha de fornecedores e produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante considerar a minimização na 
produção de resíduos. Para o efeito devem ser adotados os seguintes critérios: 

• Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se possam devolver as 
embalagens aos fornecedores; 

• Reutilizar na própria obra, como material de aterro, os solos e rochas provenientes da escavação de fundações 
ou acessos; 

• Reutilizar madeiras das cofragens na própria obra e em outras obras em execução, desde que devidamente 
licenciadas; 

• Reutilizar na própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente licenciadas, vigas de ferro 
provenientes de restos das armações; 

• Sempre que possível deve ser promovida a reutilização de outro tipo de materiais (redes plásticas, sobras de 
revestimentos, restos de tubos, …) dentro da própria obra ou em obras exteriores, desde que devidamente 
licenciadas. 

Estes materiais não chegam assim a ser classificados como resíduos, no entanto a sua produção e encaminhamento 
devem ser registadas, conforme se explica em capítulos seguintes. 

6 GESTÃO DE EFLUENTES 

Terá de ser cumprida a legislação em vigor relativamente à descarga de águas residuais (Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto). 

Durante a fase de construção, a Entidade Executante deverá: 

• Responsabilizar-se pelo tratamento e destino final das águas residuais do tipo doméstico e industrial, 
incluindo a instalação de uma fossa séptica, assegurando a sua limpeza periódica por entidade devidamente 
autorizada para o efeito; 

• Instalar separador de hidrocarbonetos ou outro sistema equivalente na rede de drenagem pluvial do estaleiro e 
do parqueamento manutenção de veículos. Deverá assegurar-se a sua limpeza periódica e remoção de 
eventuais óleos por entidade devidamente autorizada para o efeito; 
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• Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de substâncias indesejáveis ou 
perigosas (óleos, lubrificantes combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra); 

• Impermeabilizar as áreas de armazenagem e manuseamento de combustíveis, lubrificantes ou outras 
substâncias químicas afetas à obra e dotá-las com sistema de drenagem independente para locais próprios 
de recolha e tratamento de eventuais derrames; 

• Depositar temporariamente os materiais resultantes das escavações nos locais indicados pelo Dono de Obra, 
não sendo admissível a sua deposição, ainda que provisória, em margens e leitos de linhas de água, zonas 
de infiltração máxima, ou em qualquer outro local; 

• Controlar de forma eficaz as fugas de água; 

• Adequar, sempre que possível, a qualidade da água aos usos a que se destina; 

• Sensibilizar todos os trabalhadores para a racionalização dos consumos nas diversas atividades 
desenvolvidas, por exemplo, através da colocação de cartazes nos locais de consumo de água. 

7 FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 

A empresa executante garante que todos os seus trabalhadores, assim como os trabalhadores das empresas 
subcontratadas estejam informados sobre a existência deste plano e sobre a necessidade de serem cumpridas todas as 
regras de gestão de resíduos aqui identificadas. 

A empresa executante prepara e executa, sempre que considere necessário, campanhas de sensibilização aos 
trabalhadores, através da colocação de cartazes, entrega de folhetos ou outros métodos que considere eficaz para 
alterar mentalidades e comportamentos no que respeita à gestão de resíduos. No mínimo, será obrigatória a 
colocação de sinalética de proibição de queima ou enterramento de resíduos e sinalética informativa com as regras 
para uma correta triagem dos resíduos na obra. 

8 FISCALIZAÇÕES 

O Dono da Obra realizará fiscalizações ambientais periódicas ao funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos, 
das quais resultarão relatórios que descreverão as não conformidades detetadas e as ações sugeridas para serem 
desencadeadas. 

A empresa executante está sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e prestar os esclarecimentos 
necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades” detetadas, a empresa executante colabora com o Dono 
da Obra na análise de causas e na definição do tratamento das “não conformidades”. 

As ações a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e âmbito dessas verificações 
constam do Anexo II (Checklist de verificação do PGR). 

9 REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS 

A legislação atualmente em vigor, bem como outra regulamentação aplicável ao controlo dos resíduos produzidos na 
obra do “Aldeamento Turístico Alcácer Vintage” é a seguinte: 

• Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de Agosto, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 366-A/97, 
de 20 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 162/2000, de 27 de Julho, 92/2006, de 25 de Maio, 
178/2006, de 5 de Setembro, e 73/2011, de 17 de Junho, e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 
n.º 2013/2/EU, da Comissão, de 7 de Fevereiro de 2013, que altera o anexo I à Diretiva n.º 94/62/CE, do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa a embalagens e resíduos de 
embalagens. 

• Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro (estabelece os princípios gerais da gestão de resíduos) e transpõe a Diretiva n.º 
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, e que procede à alteração 
dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de 
abril, Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 
3/2004, de 3 de janeiro, Decreto-Lei n.º 190/2004, de 17 de agosto, Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 
março e Decreto-Lei n.º 210/2009, de 3 de setembro. 

• Portaria nº 417/2008, de 11 de junho, que define as guias específicas de acompanhamento do transporte 
de Resíduos de Construção e Demolição. 

• Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março (Gestão de RCD), alterado no seu Artigo n.º 1 e Anexo I pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. O presente decreto-lei estabelece o regime das operações de 
gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente 
designados resíduos de construção e demolição ou RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e 
as suas operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 

• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime da gestão de resíduos, transpondo 
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE e a Diretiva n.º 91/689/CEE (D.R. n.º L 171, I 
Série). 

• Decisão 2014/955/EU, que altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 
2008/98/CE, diz respeito a uma lista harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e 
composição dos resíduos. Revoga o Anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 

• Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março de 2004, que aprova a Lista Europeia de Resíduos. Revogada no 
seu Anexo I pela Decisão 2014/955/EU. 

• Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro de 2004, que estabelece o regime jurídico a que fica 
sujeita a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).  

• Despacho n.º 9627/2004, de 15 de maio de 2004 - Modelo do registo trimestral para produtores de óleos 
usados. 

• Despacho n.º 10863/2004, de 1 de junho de 2004 - Atribuição de número de registo para a atividade de 
recolha e transporte rodoviário de óleos usados. 

• Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho de 2003, que estabelece o regime jurídico da gestão de óleos 
usados, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

• Decreto-Lei nº 111/2001, de 6 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 43/2004, de 2 de março e 
73/2011, de 17 de junho, que estabelece os princípios e normas aplicáveis à gestão de pneus e pneus 
usados. 

• Decreto-Lei nº 162/2000, de 7 de julho de 2000 - Altera os artigos 4º e 6º do Decreto-lei n.º 366-A/97, 
de 20 de dezembro, que estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens. 

• Despacho n.º 8943/97, de 9 de outubro – Guias a utilizar para o transporte de resíduos, em 
conformidade com o artigo 7º da Portaria n.º 335/97, de 16 de maio de 1997. 

• Portaria n.º 335/97, de 16 de maio de 1997 - Regras de transporte de resíduos no território nacional 
(guia de acompanhamento de resíduos industriais INCM n.º 1428 e de hospitalares perigosos INCM n.º 
1429). 
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Lisboa, abril de 2018 

 

A Equipa do Projeto 

 

   

 Jorge Mello Vieira 
(Engenheiro Civil) 

(Membro Sénior da O.E. n. 20165) 

 

 

   

 Victória D’Orey 
(Engenheira Sanitária) 

(Membro Sénior da O.E. n. 39481) 

 

 

   

 Susana Freitas 
(Engenheira Sanitária) 

(Membro Sénior da O.E. n. 43157) 
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ANEXO I – MODELO DE REGISTO DE DADOS DE RCD 

I – Materiais Reutilizados e RCD Produzidos 

Materiais reutilizados — 
tipologia 

Em obra Outra 

 Tipo de utilização (ton ou l) Tipo de utilização (ton ou l) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Materiais reutilizados (ton 
ou l) 

  

RCD — código LER (*) 
Incorporação em obra 

Operador de gestão (**) (ton ou l) 
Tipo de utilização (ton ou l) 

         

         

         

         

         

         

         

         

RCD total (ton ou l)    

Total (ton ou l)    

(*)De acordo com a Decisão 2014/532/CE (lista europeia de resíduos), que revogou o Anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

(**) Anexar cópia dos certificados de receção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados 

 

II – Responsável pelo Preenchimento 

Assinatura: Data: 
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ANEXO II – CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DO PPG RCD 

 

Verificação Periodicidade Âmbito de aplicação Conformidade 

(1) 
Recorrência (2) 

Adoção de procedimentos para minimizar produção 
de resíduos (taras retornáveis e reutilização de 
materiais) 

Mensal Globalidade da obra  

Existência de recipientes para a recolha de resíduos Quinzenal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características e estado de conservação dos 
recipientes 

Quinzenal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Características dos locais de armazenamento de 
resíduos 

Quinzenal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correta deposição dos resíduos nos recipientes Quinzenal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Correto armazenamento dos resíduos que não são 
depositados em recipientes, assim como dos materiais 
para reutilização 

Quinzenal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Recolha de resíduos com a periodicidade suficiente 
(recipientes não estão sobrecarregados) 

Mensal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

Autorização das empresas/entidades que procedem à 
recolha e transporte de resíduos 

Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Autorização do operador de gestão de resíduos Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Correto preenchimento das guias de acompanhamento 
de resíduos 

Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Cumprimento do procedimento de verificação e 
amostragem nas recolhas de óleos usados 

Sempre que 
ocorrer recolha 

Documentação   

Preenchimento e atualização do registo de dados de 
RCD 

Mensal Documentação   

Sensibilização e informação aos trabalhadores sobre 
gestão de resíduos em obra 

Mensal Estaleiro e locais de 
trabalho 

  

(1) – Indicar se está conforme (✓), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA) 
(2) – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver. 
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Anexos 

 

Anexo VII – Programa de acompanhamento arqueológico 
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1. Apresentação 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage”, realizado pela 

NEMUS, em 2016 e 2017, relativamente ao projeto em fase de Estudo Prévio, foi emitida a Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) na qual foram identificadas medidas de minimização para os impactes 

identificados para as diferentes fases de implementação do projeto. 

As medidas patrimoniais visam garantir a minimização efetiva dos impactes patrimoniais e incluem um 

“Programa de Acompanhamento Arqueológico estabelecido e programado previamente de acordo com as 

fases de execução e com as áreas de incidência do projeto”. 

De modo a dar cumprimento aos requisitos da DIA e a facilitar a implementação das suas exigências para a 

fase de construção de projeto, desenvolveu-se na fase de RECAPE o Programa de Acompanhamento 

Arqueológico.
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2. Objetivos 

O presente PAA aplica-se em fase de construção e visa operacionalizar as diretrizes para a minimização 

dos impactes associados à empreitada. 

Neste contexto o PAA tem os seguintes objetivos: 

• Garantir o cumprimento dos requisitos legais regulamentares e normativos aplicáveis, com 

particular destaque para as medidas previstas na DIA e para o Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 

novembro que define os regulamentos dos trabalhos arqueológicos; 

• Definir as bases para os procedimentos a adotar na empreitada, nomeadamente os 

procedimentos de acompanhamento arqueológico; 

• Definir os necessários mecanismos de comunicação interna. 
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3. Implementação e Operação 

Após definir os objetivos patrimoniais a que se propõe o PAA, é necessário desenvolver e implementar as 

ações que o suportam e que possibilitem uma efetiva proteção ao património durante a empreitada. 

Na fase prévia, deverá ser definido um conjunto de ações a aplicar em fase de execução de obra com vista 

a: 

• Cumprir dos objetivos patrimoniais propostos; 

• Garantir a conformidade legal; 

• Assegurar a implementação das medidas de minimização aplicáveis e definidas em DIA. 

O PAA deve ainda incluir as seguintes componentes: 

• Estrutura de responsabilidades; 

• Sensibilização e informação; 

• Comunicação; 

• Controlo operacional. 

 

3.1. Estrutura e responsabilidades 

Para que a implementação do PAA seja bem-sucedida e este possa funcionar de forma eficaz, é necessário 

que exista um compromisso de todo o pessoal afeto à empreitada em atingir esse objetivo. Assim, as 

funções e responsabilidades devem ser definidas, documentadas e comunicadas de forma clara. 

É da responsabilidade do Dono de Obra: 

• Acompanhar a implementação do PAA; 

• Assegurar a informação aos restantes intervenientes na obra. 

É da responsabilidade do empreiteiro: 

• A implementação do PAA; 

• Assegurar os recursos necessários para um adequado acompanhamento arqueológico. 

É da responsabilidade da equipa de acompanhamento arqueológico: 

• Implementar as ações de minimização; 
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• Manter o Dono de Obra informado de todas as ações a decorrer, principais dificuldades e 

ocorrências; 

• Interromper a frente de obra sempre que surgirem ocorrências patrimoniais para registo; 

• Comunicar diretamente ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do 

Alentejo sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial; 

• Elaborar relatórios mensais onde constem os resultados dos trabalhos desenvolvidos, dando 

origem, em final de obra, a um relatório final integrado, que fará o balanço dos resultados 

obtidos. 

 

3.2. Sensibilização e informação 

De forma a assegurar a implementação adequada do PAA, bem como as medidas de minimização definidas 

na DIA, é necessário criar condições para que todo o pessoal afeto à empreitada seja sensibilizado para o 

correto desempenho perante uma presença patrimonial. 

Assim, a sensibilização deverá ter uma abrangência alargada que englobe todos os intervenientes da 

empreitada.  

A ação de sensibilização deverá ser planeada e promovida pelo responsável do Acompanhamento 

Arqueológico em estreita ligação com o Diretor de Obra. 

 

3.3. Comunicação 

No âmbito do PAA deverão ser implementados processos de comunicação entre a equipa de arqueologia, 

o empreiteiro e o Dono de Obra. Estas deverão assegurar a transmissão de informação relacionada com a 

estrutura organizacional da empreitada. 

Os processos de comunicação a desenvolver deverão permitir o acesso ao plano de obra diário de forma a 

permitir o planeamento do acompanhamento arqueológico.  

Cabe ao arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico comunicar diretamente com a tutela 

sempre que assim o achar conveniente.   
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3.4. Controlo operacional 

O controlo operacional será realizado através da elaboração de relatórios mensais, posteriormente 

compilados e tratados num relatório final. O conteúdo destes produtos será de acordo com o estipulado 

no decreto-lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, que regulamenta os Trabalhos Arqueológicos. 

Os relatórios mensais devem compreender a informação sintética dos resultados da implementação do 

PAA, destinando-se a informar o Dono de Obra e a Tutela da sua evolução. 

O relatório final consistirá numa compilação de toda a informação relevante, remetendo para anexos 

técnicos descrições mais pormenorizadas dos vários assuntos, bem como os mapas e desenhos 

necessários. 

Neste sentido, o relatório incluirá: 

• Enquadramento histórico da área de escavação; 

• Análise de diagnóstico aos contextos identificados; 

• Atribuição cronológica e cultural das realidades identificadas; 

• Avaliação patrimonial dos vestígios identificados; 

• As fichas de Unidade Estratigráfica; 

• Desenhos de campo; 

• Registo fotográfico. 
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4. Acompanhamento Arqueológico: Metodologia 

O Acompanhamento Arqueológico traduz-se num acompanhamento presencial e permanente de todo o 

processo de execução do projeto por uma equipa especializada em arqueologia. O acompanhamento 

deverá ocorrer em todas as frentes de obra durante as operações que impliquem movimentações de terras 

(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas 

em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a desmatação. 

Durante todo o processo, as observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 

em Fichas de Acompanhamento. O registo tem como objetivos principais: 

• Sistematizar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

• Identificar os contextos observados (de caráter natural e de caráter 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 e realizar 

ações de minimização de índole patrimonial. 

As medidas aplicadas a todos os locais com vestígios patrimoniais situados na zona abrangida pelo 

projeto são: 

• Se o sítio se localizar numa área de incidência indireta, deverão ser aplicadas medidas de 

proteção, sinalização e vedação precária de modo a evitar a circulação de pessoal e maquinaria; 

• Se forem identificados contextos, a frente de obra será interrompida temporariamente pelo 

arqueólogo presente. O tempo de interrupção será o estritamente necessário a que se proceda 

ao registo e respetivo diagnóstico; 

• Se a ocorrência for diagnosticada como apresentando valor patrimonial relevante, o arqueólogo 

deverá interromper a frente de obra por tempo indeterminado e informar imediatamente o Dono 

de Obra e o empreiteiro. Seguidamente, deverá contactar a Tutela para que sejam estipuladas 

ações direcionadas; 

• Os trabalhos nas frentes de obra interrompidas por ordem do arqueólogo só poderão ser 

retomados após a sua indicação. 
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Anexo VIII – Desenhos 
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