
NNAIA Indicadores Parâmetros Valorização Observações 
[NNAIA-289] Potencial científico 

Monumentalidade 
Estado de conservação 

Fraco (1) 
Médio (2) 
Alto (3) 

Baixo (3-4) 
Médio (5-6) 
Alto (7-9) 

A avaliação de impactes considera o valor 
patrimonial de cada estação. 
A proposta de medidas de minimização 
considera o potencial científico e as cotas 
de afetação (igual ou inferior a 152m). 
 

X1 - Estado de conservação (Vp1) 
 

Bom 
Razoável 
Mau 
 

X2 - Potencial científico (Vp5) Alto 
Médio-alto 
Médio-baixo 
Baixo 
 

X3 - Tipicidade (Vp1) Alta  
Média 
Baixa 
 

X4 - Grau de raridade (Vp2) Alto 
Médio-alta 
Médio-baixa 
Baixa 
 

X5 - Valor estético (Vp2) Alto 
Médio 
Baixo 
 

X6 - Dimensão/monumentalidade (Vp2) Grande 
Média 
Pequena 
 

X7 - Inserção paisagística (Vp1) Com interesse 
Sem interesse 
 

[NNAIA-345] 

X8 -Significado histórico-cultural (Vp1) Com significado 
Sem significado 
 

Escala (0 a 8) Segue a metodologia proposta por 
Mascarenhas et al (1986). 
 
Valor patrimonial = X1*1 + X2*5 + X3*1 + 
X4*2 + X5*2 + X6*2 + X7*1 + X8*1 + X9*2 
+ X10*1 + X11*1 / 11 
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X9 - Antiguidade (Vp2) Alto 

Médio-alta 
Médio-baixa 
Baixa 
 

X10 - Originalidade/singularidade (Vp1) Grande 
Pequena 
 

 

X11 - Interesse público (Vp1) Elevado 
Médio 
Baixo 
 

  

[NNAIA-729] Valor cientifico 
Valor patrimonial 

Não atribuídos Reduzido 
Médio 
Elevado 
Excecional 
Indeterminado 
 

Não são definidas medidas de minimização 
específicas 

[NNAIA-912] Estado de conservação 
Potencial científico 
Raridade do sítio 
Valor estético 
Dimensão/monumentalidade 
Inserção paisagística 
Significado histórico-cultural 
Antiguidade 
Interesse público/classificação 
 

Não atribuídos Elevado 
Médio 
Reduzido 

Segue a metodologia proposta por Pereira e 
Martins (1995) 
A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização consideram o 
valor patrimonial, propondo para os 
valores: elevados - exclusão da área de 
regadio; médio – sondagens arqueológicas; 
reduzido – acompanhamento e registo 

[NNAIA-984] Proximidade 
Acesso 
Conservação 
Classificação 
Usufruto 
Interesse cientifico 

Escala 0-20 Reduzido (0-3) 
Médio-reduzido (4-6) 
Médio (7-9) 
Médio-elevado (10-13) 
Elevado (14-17) 
Excecional (18-20) 
 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 
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[NNAIA-1144] Valor científico 

Valor cultural 
Raridade 
Antiguidade 
Monumentalidade 
Proteção legal 

Não atribuídos Elevado (5) 
Médio-elevado (4) 
Médio (3) 
Médio-baixo (2) 
Baixo (1) 
Nulo (0) 
Indeterminado (ind) 
 

A significância do impacte foi determinada 
em função do valor patrimonial e da 
proximidade da estrutura. 

[NNAIA-1147] Proximidade 
Acesso 
Conservação 
Classificação 
Usufruto 
Interesse científico 

Escala 0-20 Reduzido (0-3) 
Médio-reduzido (4-6) 
Médio (7-9) 
Médio-elevado (10-13) 
Elevado (14-17) 
Excecional (18-20) 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 

[NNAIA-1200] Potencial científico 
Raridade 
Antiguidade 
Monumentalidade 
Estado de conservação 
Inserção paisagística 

Não atribuídos Elevado 
Reduzido 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 

[NNAIA-1202] Estado de conservação 
Potencial científico 
Tipicidade 
Grau de raridade 
Valor estético 
Dimensão/monumentalidade 
Inserção paisagística 
Significado histórico-cultural 
Antiguidade 
Originalidade/singularidade 
Interesse público 
 

Não atribuídos Elevado 
Médio 
Reduzido 
Indeterminado 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 
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[NNAIA-1247] Caráter matricial 

Génio do criador 
Testemunho simbólico/religioso 
Testemunho notável 
Valor intrínseco 
Conceção arquitetónica 
Memória coletiva 
Investigação histórica/cientifica 
Perca de perenidade 
 

Não atribuídos Reduzido (1-2) 
Médio (3-5) 
Elevado (6-8) 
Excecional 
Indeterminado 

Considera os critérios de apreciação para 
bens imóveis consagrados no art.º 17º, da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; 
O valor patrimonial é considerado na 
determinação da significância do impacte. 
A proposta de medidas de minimização 
considera, fundamentalmente, a 
localização da ocorrência relativa ao 
projeto. 

[NNAIA-1250] Conservação 
Monumentalidade 
Potencial cientifico 
Potencial histórico 
Dispersão de materiais 
Inserção paisagística 
 

Não atribuídos Baixo 
Médio 
Alto 
Indeterminado 

A análise de impactes considera o 
Potencial Cientifico das ocorrências. 
É pouco explícito na metodologia a 
importância do valor cientifico para a 
determinação da significância do impacte e 
propostas de minimização. 

[NNAIA-1318] Conservação 
Monumentalidade 
Potencial cientifico 
Potencial histórico 
Dispersão de materiais 
Inserção paisagística 
 

Não atribuídos Baixo 
Médio 
Alto 
Indeterminado 

A análise de impactes considera o 
Potencial Cientifico das ocorrências. 
É pouco explicito na metodologia a 
importância do valor cientifico para a 
determinação da significância do impacte e 
propostas de minimização. 

[NNAIA-1331] Caráter matricial 
Génio do criador 
Testemunho simbólico/religioso 
Testemunho notável 
Valor intrínseco 
Conceção arquitetónica 
Memória coletiva 
Investigação histórica/cientifica 
Perca de perenidade 
 

Não atribuídos Reduzido 
Médio 
Elevado 
Excecional 
Indeterminado 

Considera os critérios de apreciação para 
bens imóveis consagrados no art.º 17º, da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; 
O valor patrimonial é considerado na 
determinação da relevância do impacte. 
A proposta de medidas de minimização 
considera, fundamentalmente, a 
localização da ocorrência relativa ao 
projeto. 



NNAIA Indicadores Parâmetros Valorização Observações 
[NNAIA-1429] Caráter matricial 

Génio do criador 
Testemunho simbólico/religioso 
Testemunho notável 
Valor intrínseco 
Conceção arquitetónica 
Memória coletiva 
Investigação histórica/cientifica 
Perca de perenidade 
 

Não atribuídos Reduzido 
Médio 
Elevado 
Excecional 
Indeterminado 

Considera os critérios de apreciação para 
bens imóveis consagrados no art.º 17º, da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; 
O valor patrimonial é considerado na 
determinação da relevância do impacte. 
A proposta de medidas de minimização 
considera, fundamentalmente, a 
localização da ocorrência relativa ao 
projeto. 

[NNAIA-1534] Valor científico 
Valor cultural 
Raridade 
Antiguidade 
Monumentalidade 
Proteção legal 

Não atribuídos Elevado (5) 
Médio-elevado (4) 
Médio (3) 
Médio-baixo (2) 
Baixo (1) 
Nulo (0) 
Indeterminado (ind) 
 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 

[NNAIA-1597] Estado de conservação  
Potencial científico  
Raridade do sítio 
Valor estético 
Dimensão/monumentalidade  
Inserção paisagística  
Significado histórico-cultural  
Significado etnográfico  
Antiguidade  
Interesse público/classificação  
 

Não atribuídos Baixo; 
Médio/Baixo; 
Médio; 
Médio/Elevado; 
Elevado 

Segue a metodologia proposta por Pereira e 
Martins (1995) 
 

[NNAIA-1684] “Valor do elemento em si” Não atribuídos Elevado 
Médio-elevado 
Médio 
Reduzido-Médio 
Reduzido 
 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 
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Inserção paisagística (Vp2) Com interesse (5) 

Com pouco interesse (2) 
Sem interesse (1) 
Indeterminável (nulo) 

Conservação (Vp3) Bom (5) 
Regular (2) 
Mau (1) 
Desconhecido (nulo) 

Monumentalidade (Vp2) Elevado (5) 
Médio (2) 
Reduzido (1) 
Indeterminado (nulo) 

Raridade regional (Vp4) Único (5) 
Raro (4) 
Regular (2) 
Frequente (1) 
Desconhecido (nulo) 

Valor científico (Vp7) Elevado (5) 
Médio (2) 
Reduzido (1) 
Indeterminado (nulo) 

Valor histórico (Vp5) Elevado (5) 
Médio (2) 
Reduzido (1) 
Indeterminado (nulo) 

[NNAIA-1727] 

Valor simbólico (Vp5) Elevado (5) 
Médio (2) 
Reduzido (1) 
Indeterminado (nulo) 

Muito elevado (16-20) 
Elevado (12-16) 
Médio (8-12) 
Reduzido (4-8) 
Muito reduzido (<4) 

O valor patrimonial é o índice que resulta 
da soma dos vários critérios: 
 
(Inserção paisagística*2) + (Conservação*3) 
+ (Monumentalidade*2) + (Raridade*4) + 
(Valor cientifico*7) + (Valor histórico*5) + 
(Valor simbólico*5) / 7 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido 
através da fórmula: 
(Valor Patrimonial/2)*(Grau de Intensidade 
de Afetação*1,5 + Grau da Área Afetada/2) 
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[NNAIA-1743] Estado de conservação (Vp6) 

Potencial científico (Vp8) 
Raridade do sítio (Vp2) 
Valor estético (Vp2) 
Dimensão/monumentalidade (Vp2) 
Inserção paisagística (Vp1) 
Significado histórico-cultural (Vp6) 
Significado etnográfico (Vp2) 
Antiguidade (Vp4) 
Interesse público/classificação (Vp8) 
 

Não atribuídos Classe 1 (<4.1) 
Classe 2 (4.1<8.2) 
Classe 3 (8.2<12.3) 
Classe 4 (12.3<16.4) 
Classe 5 (>16.4) 

Segue a metodologia proposta por Pereira e 
Martins (1995) 
 
Valor = Soma dos critérios*Vp/10 
 
Não é explicita a relação do valor 
patrimonial atribuído com as propostas de 
minimização. 

[NNAIA-1753] Valor científico 
Valor cultural 
Raridade 
Antiguidade 
Monumentalidade 
Proteção legal 

Não atribuídos Elevado (5) 
Médio-elevado (4) 
Médio (3) 
Médio-baixo (2) 
Baixo (1) 
Nulo (0) 
Indeterminado (ind) 
 

A significância do impacte foi determinada 
em função do valor patrimonial e da 
proximidade da estrutura. 

[NNAIA-1798] Inserção paisagística (Vp1) 
Grau de conservação (Vp6) 
Monumentalidade (Vp2) 
Representatividade (Vp2) 
Raridade (Vp4) 
Valor histórico (Vp8) 
Valor etnográfico (Vp4) 
Potencial científico (Vp8) 
Potencial pedagógico (Vp2) 
Fiabilidade de avaliação (Vp4) 
 

Elevado (3) 
Médio (2) 
Reduzido (1) 
Sem interesse (0) 
Indeterminado (D) 

Classe 1 (<2) 
Classe 2 (2-4.1) 
Classe 3 (4.2-6.2) 
Classe 4 (6.3-8.2) 
Classe 5 (8.3-10.3) 
Classe 6 (>10.4) 

O Valor de Impacte Patrimonial (VIP) é o 
valor médio da multiplicação do Valor 
Patrimonial (VP) pelo valor da Avaliação de 
Impacte (AI) obtido. 
 
O Valor de Impacte Património é divido em 
três Classes de Medidas Minimizadoras. 
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[CCDRA-155] 
  

Valor cientifico 
Valor artístico 
Raridade  
Estado de conservação 

Reduzido (0) 
Médio (1) 
Elevado (2) 

Reduzido (1-2) 
Médio (3-4) 
Elevado (5-6) 
Excecional (7-8) 

O valor patrimonial não é considerado na 
avaliação de impactes, ou nas propostas 
de minimização 

[CCDRA-169] Valor histórico-científico 
Antiguidade 
Singularidade 
Dimensão 
Estado de conservação 
Enquadramento paisagístico 
Usufruto social 
 

Escala 0-20 Reduzido (0-3) 
Médio-reduzido (4-6) 
Médio (7-9) 
Médio-elevado (10-13) 
Elevado (14-17) 
Excecional (18-20) 

 A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 

[CCDRA-192] Valor científico 
Valor cultural 
Raridade 
Antiguidade 
Monumentalidade 
Proteção legal 

Não atribuídos Elevado (5) 
Médio-elevado (4) 
Médio (3) 
Médio-baixo (2) 
Baixo (1) 
Nulo (0) 
Indeterminado (ind) 

A avaliação de impactes e a proposta de 
medidas de minimização não considera o 
valor patrimonial. 

 
 [Tabela V-3] – Síntese das propostas de valoração constantes nos estudos de impacte ambiental compilados.


