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1

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Instalação
Avícola Existente da Recriaves – Centro de Criação de Aves, Lda, localizada na freguesia de Touro, no
concelho de Vila Nova de Paiva. O presente documento pretende responde ao “Pedido de Elementos
Adicionais”, solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente (através do ofício com a ref.ª S011458201802-DLUA), no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (PL20170821001860).
O pedido de elementos adicionais incluiu:
No âmbito do regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental:
Relatório Síntese (RS)
Património Arquitetónico e Arqueológico
1. Caracterização do Património Arqueológico e Arquitetónico existente na área de afetação direta
e indireta do projeto efetuada por um arqueólogo devidamente autorizado pela tutela para o
efeito, dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro.
Resumo Não Técnico (RNT)
O novo RNT deverá respeitar e integrar todas as reformulações também tidas como necessárias para o
RS.
O presente Aditamento, onde se apresenta o ponto 1 acima mencionado, é acompanhado pelo
Resumo Não Técnico do EIA, reformulado em conformidade.
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2.1

CARACTERIZAÇÃO DO
SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

PATRIMÓNIO

ARQUITETÓNICO

E

ARQUEOLÓGICO

–

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA

No presente capítulo apresenta-se o descritor – Património Cultural – que integra o Estudo de Impacte
Ambiental da Instalação Avícola Existente da Recriaves – Centro de Criação de Aves, Lda, localizada
na freguesia de Touro, no concelho de Vila Nova de Paiva.
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter geográfico pontual, porque
incide numa área bem delimitada e com o edificado todo construído.
A estratégia aplicada neste estudo dividiu-se em três etapas:
1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação disponível.
2. Realização de prospeções arqueológicas sistemáticas em toda a área de implantação deste
projeto.
3. Elaboração de um relatório final.
O presente texto tem com principais objetivos:
1. Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na área de incidência do projeto.
2. Avaliação patrimonial de cada sítio.
3. Avaliação de impactes patrimoniais.
4. Proposta de medidas de mitigação patrimonial (especificas e genéricas).
Os trabalhos arqueológicos que aqui se expõem foram executados segundo o Regulamento dos
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de Outubro, (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012
e n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da DireçãoGeral do Património Cultural, respetivamente) e pretendem cumprir os termos de referência para o
descritor património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto Português de
Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de
Património Cultural, no dia 22 de Março de 2018, com a direção científica de João Albergaria, tendo
sido aprovado pela Direção Regional de Cultura do Centro, conforme o ofício enviado no dia 10 de Abril
de 2018, o qual se expõe em anexo ao presente documento.
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O processo tem o n.º DRC/2018/18-22/31/PATA/10225 (CS 171610).
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas Direções Regionais
de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a
este projeto.

2.1.1

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO

Conforme Descrição da Instalação constante do EIA, o projeto de licenciamento da instalação avícola
RECRIAVES consiste:
“A instalação avícola insere-se num terreno com uma área 30000 m2, na classe de “Espaço Florestal”
(em termos de classe de ordenamento), apresentando uma envolvente com ocupação florestal
dominante em todas as vertentes.
A configuração atual da instalação avícola em análise integra as seguintes edificações: 1 armazém
(integrado no boco 1), 5 pavilhões de produção de engorda de perus (blocos 1 a 5) e 1 casa de
tratador.
(…)
O licenciamento camarário das edificações supra mencionadas decorre em processo de regularização
excecional ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE).
A capacidade instalada da instalação é de 39000 aves (perus de engorda).
A atividade desenvolvida na instalação é a engorda de perus, e o processo de produção inclui as
etapas descritas seguidamente:
Os perus (machos e fêmeas) são recebidos com 7 semanas de vida, sendo feita a sua recria até às 13,
14 ou 15 semanas para as fêmeas e até as 18,19 ou 20 para os machos. Após este tempo de recria as
aves são enviadas para abate.
O sistema de produção assentará no sistema de “tudo dentro, tudo fora”.
O intervalo entre as criações é de 28 dias, o tempo necessário e suficiente para efetuar desinsetização,
limpeza, lavagem, desinfeção e vazio sanitário. Após a retirada das aves dos pavilhões segue-se a
fase de limpeza e de lavagem do pavilhão e equipamentos através de máquinas de alta pressão, após
a qual é efetuada a desinfeção dos pavilhões e equipamentos.
Após cada tiragem, os resíduos sólidos, constituídos essencialmente por aparas de madeira e
excrementos de aves, são de imediato, transportados em camiões apropriados para uma unidade
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industrial de transformação e produção de adubos orgânicos, onde são utilizados como matéria-prima e
transformados.
O estrume retirado dos pavilhões é enviado para uma unidade de fabrico de adubos orgânicos (da
Euroguano, Lda), localizada em Vila Nova de Paiva, conforme destino previsto no PGEP da instalação.
São aplicadas todas as medidas de biosegurança de acordo a minimizar todos os problemas de
contaminações.
Considerando a escala temporal do ciclo produtivo + vazio sanitário, estima-se a efetivação de 3 ciclos
produtivos por ano, o que equivale a uma produção anual de cerca de 117000 perus por ano (50000
fêmeas e 67000 machos), à qual se subtrai a taxa de mortalidade verificada (da ordem dos 4%).”
Horizonte de Projeto, 2017, Instalação Avícola existente da RECRIAVES – Centro de Criação de Aves,
Lda, Descrição de Projeto, Lisboa, exemplar policopiado, p. 3-4.

2.1.2

2.1.2.1

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO

Escala de análise espacial

A situação atual do fator Património circunscreve uma pequena área de enquadramento histórico, que
tem a finalidade de contribuir para o conhecimento do contexto histórico do território abrangido por este
projeto e de integrar os elementos patrimoniais registados nas prospeções arqueológicas.
A área de incidência do projeto corresponde aos limites da atual propriedade, que integra áreas já
construídas. A área de impacte indireto corresponde à área prospetada sem afectação direta no solo.
Devido à especificidade deste projeto (estudo desenvolvido com os edifícios já construídos), optou-se
por não desenvolver o subcapítulo de enquadramento histórico.

2.1.2.2

Recolha bibliográfica

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes recursos:


Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante
designada Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural
(DGPC).



Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 2 da responsabilidade da
Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

1
2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
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SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico3 do Instituto da responsabilidade
da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).



Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da
responsabilidade da Universidade do Minho4



IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército5



Googlemaps6



Plano Director Municipal de Vila Nova de Paiva, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 13/94, Diário da República, 1ª Série-B, nº 62, de 15/03/1994, 1270-1285, alterado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2005, Diário da República, 1ª Série-B, nº 3 de
05/01/2005, pelo Aviso n.º 276/2009, Diário da República, 2.ª série, nº 3 de 06/01/2009, pelo
Aviso n.º 11595/2011, Diário da República, 2.ª série, nº 101 de 25/05/2011 e pelo Aviso n.º
13159/2014, Diário da República, 2.ª série, nº 229 de 26/11/2014.



Município de Vila Nova de Paiva: Sistema Municipal de Informação Geográfica (http://sig.cmvnpaiva.pt:8080/, 13/04/2018)



Vila Nova de Paiva, Capital Ecológica: Área do Munícipe: Regulamentos (http://www.cmvnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=226:regulamentopdm&catid=97:reg
ulamentos, 13/04/2018)



Vila

Nova

de

Paiva,

Capital

Ecológica:

Cultura:

Etnografia

(http://www.cm-

vnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=145, 13/04/2018)


Vila Nova de Paiva, Capital Ecológica: Cultura: Património Religioso (http://www.cmvnpaiva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=147, 13/04/2018)



Bibliografia publicada sobre a região.

Comentário à Localização das Ocorrências Patrimoniais
O CNS 22011 - Alto das Orquinhas (n.º 2) encontra-se duplicado no CNS 11806 - Orquinhas 2. Optouse pela designação Alto das Orquinha por ser esta a designação atribuída por Domingos Cruz (2001,
392-393).
Note-se que o Endovélico apresenta localização para o CNS 22011 - Alto das Orquinhas, mas não
localiza o CNS 11806 - Orquinhas 2.

3

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx
http://geossitios.progeo.pt/index.php
5 http://www.igeoe.pt/
6 https://maps.google.pt/
4
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2.1.2.3

Análise toponímica

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

2.1.3

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

As prospeções arqueológicas realizaram-se no dia 16 de Abril de 2018, de forma sistemática em toda a
área de incidência do projeto.

Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas (que
incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as
imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação da instalação nas respetivas
Cartas Militares de Portugal, no levantamento topográfico à escala de projeto de execução e na
imagem aérea).

Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos,
o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo de Impacte Ambiental para
realizar prospeções arqueológicos no terreno e responsabiliza-se por eventuais danos causados pela
atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este
tipo de trabalhos de campo.

A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório.
Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há
necessidade de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos.

Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos resultados
obtidos nas prospeções.

2.1.3.1

Visibilidade do Tereno

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a
primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que permite distinguir as grandes
unidades de observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de
visibilidade boa do terreno, conforme exposto nos quadros seguintes.
Quadro 2.1 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno

1

Visibilidade mista do terreno

2

Visibilidade média do terreno

3

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.
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Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação

7
8

Áreas de fogo e de desmatação

9

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

Quadro 2.2 – Grau de diferenciação do descritor 4
Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

2.1.3.2

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

Ficha de Sítio

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


Identificação;



Localização administrativa e geográfica;



Descrição da Paisagem;



Caracterização do material arqueológico;



Caracterização das estruturas;



Avaliação e classificação do valor patrimonial;



Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.
Quadro 2.3 – Grupo de descritores relacionados com a identificação de sítio

Número
Designação
CNS

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC).
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Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos
realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 2.4 – Grupo de descritores relacionados com a localização de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de Coordenadas
C.M.P.

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

Quadro 2.5 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Acessibilidade
Âmbito geológico
Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios identificados

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

Quadro 2.6 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material identificado

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

Quadro 2.7 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
Estado de conservação
Descrição da planta e relação espacial
das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Descrição das estruturas
Interpretação funcional das estruturas
Elementos datantes da estrutura

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam
espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido
assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.
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2.1.3.3

Registo fotográfico

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos sítios com valor
patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno, na área que será
afetada por este projeto.

2.1.3.4

Registo cartográfico

A área de enquadramento histórico, a área de incidência direta do projeto e todas as ocorrências
patrimoniais inventariadas foram assinaladas na Carta Militar de Portuga, n.º 158, expostas no desenho
ADIT-01, apresentado em anexo ao presente documento.

A localização das ocorrências patrimoniais e a visibilidade do terreno foram assinaladas na cartografia
do projeto de execução (escala 1:2000) que se apresentam nos desenhos ADIT-02 e ADIT-03,
apresentados em anexo ao presente documento.

2.1.3.5

Informação Oral

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu informação oral pertinente.

2.1.4

VALOR PATRIMONIAL

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para
calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias
apresentadas no quadro seguinte, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
Quadro 2.8 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação
Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço
envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade
desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à
paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua
inserção paisagística será considerada “com interesse”.

Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do
Valor Patrimonial.
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Quadro 2.9 – Descrição do Valor de Inserção Paisagística e respetivo valor numérico
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do
valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais
profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom estado
do que num sítio em mau estado.

O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não será tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 2.10 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio envolvente,
dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta
de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução
das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.

É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas
características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível
regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente
enterrado e, nesse caso, este critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.

Quadro 2.11 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

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

INSTALAÇÃO AVÍCOLA EXISTENTE DA RECRIAVES – CENTRO DE CRIAÇÃO DE AVES, LDA EM VILA NOVA DE PAIVA
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento.

10

Quadro 2.12 – Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

5
4
2
1
Nulo

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

Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não será tido em conta na determinação do Valor
Patrimonial.
Quadro 2.13 – Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto
representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade
do objeto já será considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos
históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.

Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das sociedades préhistóricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo
contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível.

Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente não será
utilizado no cálculo do valor patrimonial.
Quadro 2.14 – Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as
comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do lugar do
objeto na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não
será usado para calcular o Valor Patrimonial.
Quadro 2.15 – Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo
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O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta avaliação
decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada
sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, etc.),
através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um
valor numérico conforme os quadros anteriores.

Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são
ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no quadro que se segue.

Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios
apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou
seja:
(Valor

da

Inserção

Paisagística*2)

+

(Valor

da

Conservação*3)

+

(Valor

da

Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) + (Valor histórico*5) +
(Valor Simbólico*5) / 7

Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4,
enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que
corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção
Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor
Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e
portanto deve ser manuseado com muita cautela.

Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor
Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe
E às incidências patrimoniais com menor valor.

Quadro 2.16 – Relação entre as classes de Valor Patrimonial e Valor Patrimonial
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

2.1.5

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

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

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA

A área de enquadramento histórico deste projeto localiza-se na freguesia de Touro, concelho de Vila
Nova de Paiva e distrito de Viseu.
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2.1.6

2.1.6.1

DESCRIÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Caracterização da Paisagem e do Terreno

A exploração avícola da RECRIAVES é um complexo formado por cinco pavilhões, dispostos em
plataformas construídas numa colina de vertentes suaves.

O solo original foi transformado para a implantação dos pavilhões, tendo-se registado toda esta área
como solo urbano (vide desenho ADIT-03, apresentado em anexo).

Figura 2.1 – Vista geral do terreno (edifícios já construídos)

Figura 2.2 – Vista geral do terreno (edifícios já construídos)
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Figura 2.3 – Vista geral do terreno (edifícios já construídos)

Figura 2.4 – Vista geral do terreno (edifícios já construídos)

A observação do terreno original foi substancialmente condicionada pelas construções da instalação
avícola (solo urbano).

2.1.6.2

Caracterização Patrimonial

Na área de estudo / enquadramento, há registo das seguintes ocorrências patrimoniais.
Quadro 2.17 – Ocorrências patrimoniais localizadas na área de enquadramento histórico

N.º Designação Tipo de Sítio
Carvalhais
1
Sepultura
A
2
Aboleiro
Dolmém

CNS
35582
22159

Cronologia
Bibliografia
Alta
Idade
Marques, 2000, 144-145, n.º 129
Média
Neolítico
Cruz, 2001, 361, n.º 126
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3
4
5
6
7

Monumento
11805
megalítico
Alto
das Sepultura ou
22011
Orquinha
Depósito
Casa
da
Moura (Orca Dolmém
22171
do Gato)
Monumento
Ramalhoso
11807
megalítico
Orquinhas 1

Cavalinho

Inscrição

11810

Neolítico

Cruz, 2001, 361, nº 127

Indeterminado

Cruz, 2001, 392-393, n.º 213; Loureiro,
Marques e Valinho, 2006, 111, n.º 7

Neocalcolítico

Cruz, 2001, 361-262, n.º 128

Neolítico
Romano (?)

Vieira, 2004, 135, n.º 67; Loureiro,
Marques e Valinho, 2006, 111, n.º 6

Em toda a área de incidência do projeto, no decorrer do levantamento de informação
bibliográfica e das prospeções arqueológicas, não foram identificadas ocorrências patrimoniais.

3

3.1

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

INTRODUÇÃO

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do
terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com valor etnográfico, significado
arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de incidência deste projeto.
Por este motivo não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos) conhecidos na área
de incidência desta instalação avícola.

3.1.1

ANÁLISE DOS IMPACTES PATRIMONIAIS – FASE DE EXPLORAÇÃO

Não se preveem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração dos edifícios.

3.1.2

SÍNTESE DE IMPACTES

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento bibliográfico de informação
e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) demonstraram a inexistência de ocorrências
patrimoniais na área de incidência do projeto.
Por este motivo, considera-se que não há motivos para não licenciar este projeto, pelo que globalmente
os impactes conhecidos na fase de exploração serão nulos.

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposto para
análise.
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4

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Tendo em conta que o edificado da instalação avícola já se encontra concluído, considera-se
desnecessário realizar qualquer ação de minimização arqueológica.

5

SÍNTESE CONCLUSIVA

Os trabalhos arqueológicos (levantamento de informação bibliográfica e prospeção arqueológica do
terreno), executados no âmbito do Descritor Património para o Estudo de Impacte Ambiental (Projeto
de Execução) do Licenciamento da instalação avícola de RECRIAVES (Vila Nova de Paiva), não
revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de incidência deste projeto.
Por este motivo, não existem condicionantes patrimoniais para o licenciamento desta unidade de
produção de aves.
Tendo em conta que esta fase de expansão já foi concretizada no terreno e as intervenções a realizar,
num solo já profundamente remexido, são nulas, considera-se desnecessário realizar qualquer ação de
minimização arqueológica.
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Desenho ADIT-01
Descritor de Património
Estudo de Impacte Ambiental
Licenciamento de Instalação Avícola
RECRIAVES (Vila Nova de Paiva)

Área de enquadramento histórico
Área de incidência do projeto
Ocorrências patrimoniais

Escala:
1:25000
Coord:
Datum Lx

Situação de Referência
Fonte: CMP 158
Executado por: João Albergaria 23/04/2018
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Desenho ADIT-02
Descritor de Património
Estudo de Impacte Ambiental
Licenciamento de Instalação Avícola
RECRIAVES (Vila Nova de Paiva)

Área de incidência do projeto
Escala:
1:2000
Coord:
Datum Lx

Projeto de execução
Executado por: João Albergaria 23/04/2018

tro)
(cen
m
855

RO
TOU

Vedação do Nucleo
Bloco de Cimento encimado por Rede Eletrosoldada

Entrada no Nucleo
de Aviários

Cam

inho

12.49

Bloco 3

15.44
4.04

Edificio Filtro Sanitário
Balneario
Escritório
Convivio

Camin

am
en

to

ho

Es
tac

ion

Silo

Pa

rqu
e

de

15.3

Bloco 4

TOURO (centro)

18.42

21.5

Furo

16.84

Bloco 5

m

855

Silo

GA
S

10.41

Silo

2.41

Silo
17.67

Bloco 1

Bloco 2

86
0m

m

855

Bloco 1

850.40

850.10
849.57

851.77

852.06

849.53

854.98

855m

853.67

0.6
5
1.96

Reservatório

De Agua

860m

6.74

Fossa Estanque
Aguas de Lavagem
dos pavilões

Vedação do Terreno

850

8.87

m
Silo

14.87

21.06

Valeta
Drenagem de Águas Pluviais

85

M.T.
5.54

5m

Silo

21.35
9.2

10.03

86

24.17

Silo

0m

Aqueduto

26.37

Silo
Aqueduto
17.56

29.61

LEGENDA

22.25

DESENHO ADIT-03
Descritor de Património
Estudo de Impacte Ambiental
Licenciamento de Instalação Avícola
RECRIAVES (Vila Nova de Paiva)

Área de incidência do projeto
Solo urbano

Escala:
1:2000
Coord:
Datum Lx

Visibilidade do terreno
Executado por: João Albergaria 23/04/2018

