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Ficha técnica   
 

Access database: Registo Patrimonial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Identificação]           
Campo Tipo Principio 
Código Alfanumérico Combinação de carateres (letras e números) que 

identifica em exclusivo cada ocorrência patrimonial. 
Adota-se o Código Nacional de Sítio (CNS+n.º) 
sempre que referenciamos uma ocorrência 
patrimonial registada pela Base de Dados – 
Endovélico – do IGESPAR, I.P.  
 
Quando essa ocorrência se encontra inédita, 
atribuímos-lhe um Código Privado de Sítio 
correspondente ao número sequencial de registo na 
nossa base de dados (CPS+n.º). 
 

Designação  Caixa de listagem Regista o nome que identifica a ocorrência 
patrimonial, de acordo com o proposto pelo 
investigador responsável pela sua identificação.  
 
Os vestígios arqueológicos assumem, 
frequentemente, a designação do topónimo, ou 
micro-topónimo, mais próximo. Adota-se a 
designação constante da base de dados gerida pela 
entidade que tutela o património arqueológico 
(Endovélico). 

 
Categoria Caixa de listagem As categorias atribuídas respeitam o Guia de 

Inventário Arquitetónico, elaborado pelo IGESPAR I.P. 
conjuntamente com o Instituto da Habitação e 
Reabilitação Humana, disponível em: 
www.igespar.pt/media/docs/2009/07/31/KIT01.pdf 
 

Tipo Caixa de listagem A tipologia atribuída para a categoria Edifícios e 
Estruturas Construídas respeita o Guia de Inventário 
Arquitetónico, elaborado pelo IGESPAR I.P. 
conjuntamente com o Instituto da Habitação e 
Reabilitação Humana 

 
A tipologia definida para a categoria Sítio 
Arqueológico respeita a listagem adaptada do 
Thesaurus estabelecida pelo National Monuments 
Record, disponível em: http://thesaurus.english-
heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=1 
 

TS Original Texto Respeita o tipo de sítio arquitetónico/arqueológico 
constante nas fichas de inventário originais. 
 

Valor patrimonial Alfanumérico Respeita o valor patrimonial constante nas fichas de 
inventário originais. 
 

Cronologia Caixa de listagem Respeita as atribuições pré-definidas na lista de 
Thesaurus, subscrita pelo IGESPAR I.P.1 registando 
o período cultural atribuído originalmente à 
ocorrência patrimonial. 

                                                 
1 Disponível em www.igespar.pt 
 
 



[Localização]                        
Campo Tipo Principio 
Distrito 
 

Caixa de listagem Indica o distrito onde se localizam as ocorrências 
patrimoniais, de acordo com a representação 
cartográfica dos limites administrativos, definidos 
pela versão 2010 da Carta Administrativa Oficial 
de Portugal (CAOP), disponível em formato 
shapefile. 
 

Concelho 
 

Caixa de listagem Indica o concelho onde se localizam as 
ocorrências patrimoniais, de acordo com a 
representação cartográfica dos limites 
administrativos, definidos pela versão 2010 da 
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 
disponível em formato shapefile. 
 

Freguesia 
 

Caixa de listagem Indica a freguesia onde se localizam as 
ocorrências patrimoniais, de acordo com a 
representação cartográfica dos limites 
administrativos, definidos pela versão 2010 da 
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 
disponível em formato shapefile. 
 

Meridiano 
 

Numérico Coordenada referenciada pelo sistema de projeção 
Hayford-Gauss, Datum Lisboa. 
 

Paralelo 
 

Numérico Coordenada referenciada pelo sistema de projeção 
Hayford-Gauss, Datum Lisboa. 
 
 

Altimetria 
 

Numérico Valor da altitude relativa à referência altimétrica 
do marégrafo de Cascais (Datum Altimétrico), 
registada na Carta Militar de Portugal 
correspondente ou indicada pelo investigador 
responsável pelo registo inicial. 
 

C.M.P  
 

Numérico Indicação do número da Carta Militar de Portugal, 
onde se localizam as ocorrências patrimoniais, de 
acordo com a numeração atribuída pelo Instituto 
Geográfico do Exercito, escala 1:25 000. 
 

Metadados Caixa de listagem Indica o sistema de coordenadas constante das 
fichas originais, transformadas em Hayford-
Gauss, Datum Lisboa, através do de um utilitário 
do Instituto Geográfico do Exercito, disponível 
em: 
http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/tra
ns.aspx 
 

 
 
 
 

 
 

 



[Estado de conservação]                              
Campo Tipo Principio 
Conservação 
 

Caixa de listagem Regista o estado de integridade física das 
ocorrências patrimoniais, de acordo com as 
indicações fornecidas pelo investigador 
responsável pelo registo inicial. Respeita as 
atribuições pré-definidas na lista de Thesaurus, 
subscrita pela IGESPAR I.P. 
 

 
 

[Proteção legal]                             
Campo Tipo Principio 
Proteção 
 

Caixa de listagem Identifica os eventuais atributos jurídicos que 
condicionam a utilização, gestão e possíveis 
intervenções sobre as ocorrências patrimoniais. 
Utiliza os termos definidos pela Lei n.º 107/01, de 
8 de setembro. 
 

 
 
[Enquadramento]                               
Campo Tipo Principio 
Paisagem 
 

Caixa de listagem Localiza as ocorrências patrimoniais em relação 
com as Unidades de Paisagem do Alentejo 
Central, identificadas e caracterizadas por 
Alexandre Cancela d’Abreu, Teresa Pinto Correia 
e Rosário Oliveira (2004), disponível em formato 
shapefile. 
 

Implantação 
 

Caixa de listagem Localiza as ocorrências patrimoniais 
relativamente às variações do relevo onde se 
inserem. 
 

Bacia hidrográfica 
 

Caixa de listagem Localiza as ocorrências patrimoniais na bacia 
hidrográfica em que se inserem, de acordo com 
os limites cartográficos definidos pela Carta da 
Hidrografia Continental, disponibilizada pelo 
Atlas do Ambiente Digital, em formato shapefile. 
 

Hidrografia 
 

Texto Enquadra as ocorrências patrimoniais na relação 
com a margem da(s) linha(s) de água mais 
próxima(s). 
 

Unidade litológica 
 

Caixa de listagem Localiza as ocorrências patrimoniais 
relativamente à unidade litológica em que se 
inserem, de acordo com os limites cartográficos 
definidos pela Carta Litológica, disponibilizada 
pelo Atlas do Ambiente Digital, em formato 
shapefile. 
 

Unidade 
pedológica 
 

Caixa de listagem Localiza as ocorrências patrimoniais 
relativamente unidade pedológica em que se 
inserem, de acordo com os limites cartográficos 
definidos pela Carta dos Solos, disponibilizada 



pelo Atlas do Ambiente Digital, em formato 
shapefile. 
 

Classe solo 
 

Caixa de listagem Localiza as ocorrências patrimoniais 
relativamente à capacidade de uso de solo em 
que se inserem, de acordo com os limites 
cartográficos definidos pela Carta da Capacidade 
de Uso do Solo, disponibilizada pelo Atlas do 
Ambiente Digital, em formato shapefile. 
 

 
 
[Informação auxiliar]                                
Campo Tipo Principio 
Descrição 
 

Texto Regista a observação objetiva e sucinta das 
ocorrências patrimoniais, de acordo com as 
informações disponibilizadas pelo investigador 
responsável pelo registo inicial. 
 

Materiais 
 

Caixa de listagem Lista as ocorrências patrimoniais registados na 
ficha de sítio original. 
 

Informações 
 

Texto Faz referência à fonte de informação na origem 
do preenchimento da ficha de sítio original. 
 

Documentação 
 

Texto Regista as principais fontes documentais e 
bibliográficas disponíveis sobre as ocorrências 
patrimoniais. 
 
As referências bibliográficas seguem a NP – 405-
4, para Documentos Eletrónicos, a NP – 405-2, 
para Materiais não Livro, a NP – 405 – 3, para 
Documentos não Publicados e a NP – 405-1, 
para Informação e Documentação (onde se 
incluem monografias, publicações em série, 
teses, dissertações, atas de congressos e 
relatórios científicos e técnicos). 
 

Observações 
 

Texto Regista dados suplementares que não tem 
desenvolvimento nos restantes itens de registo, 
permitindo colmatar informações importantes. 
 

 
 
 

[Projeto]                                
Campo Tipo Principio 
Projeto 
 

Caixa de listagem Identifica o projeto associado à identificação das 
ocorrências patrimoniais, de acordo com a 
designação adotada pela Autoridade de AIA.  
 

Fase de projeto 
 

Caixa de listagem Identifica a fase do projeto, de acordo com o 
Anexo I e II do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de 
maio, republicado pelo Decreto-lei n.º 197/2005, 
de 8 de novembro. 



EIA: minimização 
específica 

Texto Refere quais as medidas de minimização 
específicas proposta para as ocorrências 
patrimoniais, de acordo com o constante no 
estudo de impacte ambiental. 
 

DIA: minimização 
específica 

Texto Refere quais as medidas de minimização 
específicas proposta para as ocorrências 
patrimoniais, de acordo com o constante no 
Declaração de Impacte Ambiental. 
 

Verificação 
 

Texto Verifica se houve (ou não) o cumprimento das 
medidas de minimização específicas, aprovadas e 
recomendadas na Declaração de Impacte 
Ambiental, referente ás ocorrências patrimoniais. 
 

 
 

[Referências]                              
Campo Tipo Principio 
Compilação 
 

Data Regista a data do início do preenchimento da 
ficha de trabalho arqueológico. 
 
O preenchimento do campo segue a NP – 950 
(1984), que determina que a representação 
numérica de uma data deve fazer referência ao 
ano-dia-mês, por esta ordem, separados por um 
travessão. 
 

Autor 
 

Caixa de listagem Regista o nome do responsável pela elaboração e 
preenchimento das fichas de trabalho 
arqueológico. 
 

Revisão 
 

Data Regista a data de revisão final dos dados 
inseridos na ficha de trabalho arqueológico. 
 
O preenchimento do campo segue a NP – 950 
(1984), que determina que a representação 
numérica de uma data deve fazer referência ao 
ano-dia-mês, por esta ordem, separados por um 
travessão. 
 

 
 


