ANEXO L – CLASSES DE ESPAÇOS / CATEGORIAS CONSTANTES NAS PLANTAS DE ORDENAMENTO DOS PDM ATRAVESSADOS PELO PROJETO
Os elementos que agora se apresentam têm em vista a demonstração da compatibilidade do projeto com o regime do uso do solo fixado nos instrumentos de gestão territorial
aplicáveis, nomeadamente com os Planos Diretores Municipais de Amarante, Cabeceiras de Basto, Cinfães, Marco de Canavezes, Mondim de Basto e Ribeira de Pena (i.e.
com as classes e categorias de solo que serão ocupados pelos apoios desta linha).
Quanto a este aspeto importa referir que entre o momento da emissão da DIA, setembro de 2011 e junho de 2013, e o momento presente, os Planos Diretores Municipais
de todos os Municípios referidos foram objeto de revisão, pelo que a compatibilidade será aferida em face do instrumento em vigor na presente data.

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação
- Aviso n.º 9728/2017,
de 23 de agosto –
publicita a aprovação
da revisão do PDM de
Amarante

Amarante

1ª
revisão

Classes e categorias
de espaços
Classe:
Solo rústico
Categorias:
Espaços de uso
múltiplo agrícola e
florestal (espaço de
uso múltiplo agrícola
e florestal tipo I;
espaço de uso
múltiplo agrícola e
florestal tipo III)
Espaço agrícola
Espaços florestais
(espaço florestal de
conservação tipo I,
espaço florestal de
conservação tipo II,

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

No artigo 23.º do regulamento do PDM,
encontram-se identificados as ocupações
e utilizações admitidas no solo rústico,
estando expressamente admitida na
alínea a) “Implantação de infraestruturas,
designadamente, de telecomunicações,
de gás, de abastecimento e tratamento de
águas, de drenagem e tratamento de
águas residuais, de energia elétrica e de
produção de energias renováveis, bem
como de infraestruturas viárias e obras
hidráulicas”;

O PDM de Amarante identifica expressamente as
infraestruturas de energia elétrica, sejam elas de
transporte ou distribuição, como compatíveis com o
solo rústico.
Na regulamentação de cada categoria de solo
definem-se parâmetros para a concretização das
ocupações consideradas compatíveis com o solo
rústico e identificam-se outras utilizações que serão
apenas compatíveis com determinadas categorias,
em concretização do n.º 2 do artigo 23.º do
regulamento do PDM.
Tendo presente o referido enquadramento e da
leitura conjugada das diversas disposições
regulamentares, haverá que entender que o parecer
referido no artigo 42.º, n.º 5, apenas é exigível para
as infraestruturas que não estejam identificadas no
artigo 23.º e reconhecida a sua compatibilidade.
Em todo o caso, sempre se diga que a entidade com
tutela sobre os espaços florestais integrou a

De acordo com o n.º 2 do referido artigo,
“Qualquer outra ocupação e utilização,
para além das previstas no número
anterior, só é permitida se referida nas
secções e subsecções relativas às
categorias e subcategorias de espaço em
que se insira.”

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços
espaço florestal de
produção)

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

Espaço agrícola (artigos 29.º, 30º e 31º) –
sem regulamentação específica sobre
infraestruturas.

Comissão de avaliação, tendo emitido parecer
favorável às localizações aqui em causa.
Assim, encontra-se demonstrada a compatibilidade
desta infraestrutura com o referido instrumento.

Espaço florestal de conservação tipo I
(artigos 32.º, 33.º e 34.º) - sem
regulamentação
específica
sobre
infraestruturas.
Espaço de uso múltiplo agrícola e
florestal tipo I (artigos 41º. 42.º e 43º) prevê-se que a construção de novas
infraestruturas seja condicionada a
parecer técnico da entidade competente.
Espaço de uso múltiplo agrícola e
florestal tipo III (artigos 47º. 48º e 49º) -sem regulamentação específica sobre
infraestruturas.

Cabeceiras de
Basto

2ª
alteração

- Revisão do PDM:
Edital n.º 1244/2008,
de 15 de Dezembro,
publicado no Diário da
República n.º 241,
Série II, de 15 de
Dezembro de 2008

Classe:
Solo rural
Categorias:
Espaços florestais;
Espaços agrícolas)

Solo rural (Artigo 32.º) - -- sem
regulamentação
específica
sobre
infraestruturas.
Espaços agrícolas (artigos 33.º e 34º) -sem regulamentação específica sobre
infraestruturas.

O PDM de Cabeceiras de Basto identifica um
conjunto de usos compatíveis com o solo rural, como
sejam a habitação, instalações adstritas às
explorações agrícolas e florestais, instalações
destinadas a estabelecimentos industriais cuja
atividade seja afim com os espaços agrícolas e
florestais e a construção de novas edificações

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação
- Aviso n.º 6639/2013,
de 21 de maio,
publicado no Diário da
República n.º 97, II
Série, de 21 de maio
de 2013 - Alteração ao
Plano
Diretor
Municipal
de
Cabeceiras de Basto

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Espaços florestais (artigos 35º e 37º) -sem regulamentação específica sobre
infraestruturas.

Cinfães

1ª
revisão

destinadas a equipamentos sociais ou desportivos e
empreendimentos turísticos, não regulando de
forma expressa as infraestruturas territoriais que
são pressuposto e condição das utilizações
compatíveis expressamente previstas, sem as quais
não poderão implementar-se, como sejam as
infraestruturas territoriais.
Efetivamente, admitindo estas utilizações haverá
que entender que são admitidas todas as
infraestruturas territoriais.

- Aviso n.º 3003/2018,
publicado no Diário da
República
n.º
46/2018, Série II de
2018-03-06) – procede
à aprovação da 2ª
alteração ao PDM de
Cabeceiras de Basto
-Aviso
n.º
12625/2017,
publicado no Diário da
República
n.º
203/2017, Série II de
2017-10-20) – procede
à aprovação da 1ª
revisão ao PDM de
Cinfães

Compatibilidade do projeto com o IGT

O conceito de infraestrutura territorial encontra-se
definido no Decreto regulamentar n.º 9/2009, de 29
de maio, como “os sistemas técnicos gerais de
suporte ao funcionamento do território no seu
todo”, nos quais se incluem os sistemas de
transporte e distribuição de eletricidade.
Assim, encontra-se demonstrada a compatibilidade
desta infraestrutura com o referido instrumento.
Classe:
Solo rústico
Categorias:
Espaços agrícolas;
Espaços florestais de
produção.

Os usos complementares e compatíveis
dos espaços agrícolas constam no n.º 2 do
artigo 27.º que refere: “quando aplicável,
nos espaços agrícolas são em geral
admissíveis como usos compatíveis com
os seus usos dominantes: (…)
a) Os seguintes usos especiais do solo de
entre os referidos no articulado do
Capítulo
VI,
nas
condições
aí

Em face da regulamentação aqui identificada,
resulta evidente a compatibilidade da implantação
da infraestrutura com os espaços agrícolas e
florestais.
Quanto a este aspeto importa recordar que a
Câmara Municipal de Cinfães pronunciou-se
expressamente no âmbito do procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental, tendo reconhecido

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

estabelecidas, e sem prejuízo dos
condicionamentos legais aplicáveis (…)

a mais-valia da implantação desta infraestrutura a
jusante da Barragem do Carrapatelo, o que veio a ser
considerado no traçado final da infraestrutura.

ii) Implantação
infraestruturas”;

ou

instalação

de

(….)
No artigo 65.º( Capítulo VI) a propósito das
infraestruturas em geral é prescrito que “A
implantação
ou
instalação
de
infraestruturas, nomeadamente de vias de
comunicação, de abastecimento de água,
de saneamento básico, de rega, de
telecomunicações, ou de produção,
transporte e transformação de energia,
em qualquer área ou local do território
municipal, só pode ser objeto de
deliberação favorável por parte do
município, no domínio da sua intervenção
procedimental, quando for reconhecido,
com base em ponderação entre os
benefícios esperados e os eventuais efeitos
negativos da exploração nos usos
dominantes e na qualidade ambiental e
paisagística da área em causa, que tal não
acarreta prejuízos inaceitáveis para o
ordenamento e desenvolvimento locais e
para a conservação da natureza.”

Ora, esta posição assumida no procedimento legal
de avaliação de impacte ambiental preenche o
requisito no artigo 65.º do PDM de Cinfães, tanto
mais que não compete aos Municípios definir e criar
procedimentos administrativos fora dos legalmente
definidos, pelo que a referida disposição
regulamentar tem o propósito de definir os
pressupostos da apreciação Municipal, sempre que
a lei geral defina a participação procedimental do
Município.
Em qualquer caso sempre se diga que se o
pressuposto da referida norma fosse o de criar um
sub procedimento administrativo para que a Câmara
Municipal respetiva se pronunciasse sempre,
teríamos que entender que tal norma seria nula por
vício de usurpação de funções, uma vez que as
normas regulamentares existentes nos planos
municipais, designadamente nos PDM, que
condicionam em determinadas classes e categorias
de solo a realização de infraestruturas de transporte
de energia elétrica, sujeitando os projetos ao crivo
de um prévio reconhecimento do interesse

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Nos espaços florestais, o n.º2 do artigo
29.º
regula
a
implantação
de
infraestruturas de forma similar aos
espaços agrícolas.

Compatibilidade do projeto com o IGT
municipal dessas mesmas infraestruturas, violam o
princípio da tipicidade dos planos e da competência.
Essas normas são nulas, atento o vício de usurpação
de atribuições que as afeta (artigo 161.º/2.b) do
CPA), cabendo prima facie ao Estado, através da
Direção-Geral de Energia e Geologia atentas as
competências atuais deste serviço, mas também à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional enquanto garante da legalidade dos planos,
pugnar desde logo pela eliminação das propostas
apresentadas
no
procedimento
de
acompanhamento dos planos em fase de elaboração
ou de revisão.
Assim, encontra-se demonstrada a compatibilidade
desta infraestrutura com o referido instrumento.

Marco de
Canaveses

1ª
revisão

- Aviso n.º 9906/2015,
publicado no Diário da
República
n.º
169/2015, Série II de
2015-08-31 – procede
à 1ª revisão do PDM
de
Marco
de
Canaveses

Classe:
Solo rural
Categorias:
Espaços agrícolas;
Espaços florestais de
produção;
Espaços florestais de
conservação;
Espaços naturais.

Para a categoria de solo “Espaços
agrícolas e florestais” é definido o uso
dominante, em função das características
de cada solo, e é definido um regime de
compatibilidades – artigo 37.º do
regulamento.
De acordo com a alínea c) do n.º1 do art.º
37, consideram-se compatíveis com o uso
dominante as instalações, obras, usos e
atividades seguintes: “Equipamentos que

Considerando a regulamentação do PDM de Marco
de Canavezes para o solo rural e especificamente
para as categorias de solo aqui em causa, haverá que
considerar que as infraestruturas de transporte de
energia elétrica são compatíveis com o solo rural –
agrícola e florestal e natural – uma vez que atento o
disposto no artigo 41.º, esta utilização é compatível
com estes espaços, havendo que demonstrar o
cumprimento das medidas de defesa contra
incêndios, às quais a REN também está,

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

visem usos de interesse público e
infraestruturas”

naturalmente, sujeita e que estão corporizadas no
projeto da infraestrutura.

O n.º 2 do artigo 37.º refere que “as
construções,
usos
ou
atividades
compatíveis só serão autorizadas nas
condições definidas nos artigos seguintes
deste capítulo e desde que sem prejuízo do
estabelecido no artigo 12.º e no artigo
20.º do presente Regulamento, referentes
a medidas de defesa da floresta contra
incêndios e à estrutura ecológica em solo
rural, e ainda:
a) Não afetem negativamente a área
envolvente sob o ponto de vista
paisagístico, ambiental e funcional;
b) Desde que cumprido o disposto na
legislação específica relacionada com as
espécies
florestais
protegidas,
nomeadamente o sobreiro, azinheira e
azevinho;
c) Seja assegurada pelos interessados a
execução e manutenção de todas as
infraestruturas necessárias, podendo
constituir motivo de inviabilização da
construção a impossibilidade ou a

No Espaço Natural, a opção regulamentar foi a de
identificar as ações interditas, admitindo-se todas as
que, sendo compatíveis com a preservação do solo
não
estejam
elencadas,
sendo
esse,
necessariamente, o caso das infraestruturas
territoriais , nas quais se incluem as infraestruturas
de transporte de energia elétrica.
Assim, encontra-se demonstrada a compatibilidade
desta infraestrutura com o referido instrumento.

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar
inconveniência da execução de soluções
individuais para as infraestruturas.”
O artigo 41.º do Regulamento define as
condições
de
implantação
dos
equipamentos e infraestruturas de
interesse de interesse público. Admite-se
a construção de equipamentos que visem
usos de interesse público, conforme
definido no artigo 5.º e nas condições
estabelecidas no n.º 2 do artigo 37.º, bem
como infraestruturas públicas e se
verifiquem cumulativamente:
a) Cumpram o n.º 1 do artigo 12.º;
b) Altura da fachada máxima inferior a 9
metros;
c) Índice de ocupação do solo (Io) não
deve ser superior a 30 %.
No que concerne aos Espaços naturais, o
artigo 45.º identifica os usos e atividades
interditos e que se mostram incompatíveis
com a utilização dominante deste espaço,
não constando do elenco de usos e
utilizações interditos a implantação de

Compatibilidade do projeto com o IGT

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar
infraestruturas de transporte de energia
elétrica.
“Sem prejuízo do disposto no Plano de
Ordenamento Florestal do Tâmega e no
Plano de Ordenamento da Albufeira de
Crestuma -Lever, nos espaços naturais
aplica -se o seguinte regime:
São interditos os seguintes atos:
a) Destruição e obstrução das linhas de
drenagem natural;
b) Instalação de povoamentos florestais
que não os indicados no Plano de
Ordenamento Florestal do Tâmega para a
sub-região
homogénea
respetiva,
devendo ser privilegiada a plantação das
espécies consideradas prioritárias;
c) Alteração da morfologia das margens
ao longo dos cursos de água e destruição
parcial ou total da vegetação lenhosa
ribeirinha;
d) Instalação de indústrias com efluentes
poluentes;
e) Atividade extrativa e de pesquisa de
recursos do domínio privado, exceto se
declarado o interesse público municipal ou

Compatibilidade do projeto com o IGT

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

quando o explorador provar que exercia
esta atividade antes de 19 de maio de
1994;
f) Qualquer atividade que comprometa a
qualidade do ar, da água ou do solo,
nomeadamente depósitos de resíduos
sólidos, sucatas, de inertes e de materiais
de qualquer natureza ou o lançamento de
efluentes
sem
tratamento
prévio
adequado de acordo com as normas em
vigor;
g) Ampliação de edifícios em valor superior
a 30 % da área bruta do existente, sendo a
ampliação efetuada num só piso adaptado
à cota natural do terreno;
h) Construção de novas edificações, com
exceção de instalações de apoio à
atividade agrícola, e às destinadas à
criação e abrigo de animais nos termos do
estabelecido no artigo 38.º;
i) Construção de unidades industriais.”

Mondim de
Basto

1ª
revisão

-Aviso
n.º
11884/2015,
publicado no Diário da
República
n.º
203/2015, Série II de

Classe:
Solo rural
Categorias:
Espaço natural;

De acordo com a alínea a) do n.º 3 do art.
n.º 37, nos Espaços Naturais admitem-se
como
compatíveis
as
seguintes
utilizações: “Equipamentos de utilização
coletiva destinados à educação ambiental

Em face do enquadramento regulamentar previsto
no Plano Diretor Municipal de Mondim de Basto
resulta que as infraestruturas de transporte de
energia elétrica são compatíveis com o solo rural,
uma vez que é reconhecida e admitida essa

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação
2015-10-16 – procede
à 1ª revisão do PDM
de Mondim de Basto

Classes e categorias
de espaços
Espaço agrícola;
Espaço florestal de
produção;
Espaço florestal de
conservação.

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

e ao património cultural e infraestruturas
públicas, desde que reconhecido o seu
interesse para o município por
deliberação da Câmara Municipal”

compatibilidade material, sujeitando-se, contudo, a
um ato de reconhecimento do interesse para o
município da infraestrutura em causa.

De acordo com a alínea f) do n.º 3 do art.
n.º 26 do regulamento, a utilização das
áreas que integram os espaços agrícolas
admite,
as
seguintes
utilizações
compatíveis, desde que aprovado pelas
entidades competentes: “Equipamentos
de utilização coletiva e infraestruturas”.

1.

Em primeiro lugar, a presente infraestrutura é
uma infraestrutura pública de interesse público
e de âmbito nacional, cuja implementação não
pode ficar à merce de reconhecimento de
interesse municipal que hão de estar abrangidos
pela própria natureza da infraestrutura em
causa;

2.

Em segundo lugar e como já aqui tivemos
oportunidade de referir, os Planos Diretores
Municipais definem o regime do uso do solo do
seu território em função das características
biofísicas e humanas do mesmo, não lhe
cabendo a criação de procedimentos ou
subprocedimentos administrativos que, sem um
interesse público nacional atendível, pretendam
por em causa a execução de projetos de âmbito
nacional e de interesse público indiscutível.

No que respeita aos Espaços Florestais de
Produção dispõe a alínea c) do n.º 2 do
artigo 33.º que, “Nos Espaços Florestais
de Produção, de acordo com o regime
definido no presente Regulamento,
admitem-se como compatíveis as
seguintes utilizações: “Equipamentos de
utilização coletiva e infraestruturas
públicas, desde que reconhecido o seu
interesse para o município por deliberação
da câmara municipal.”

Sobre este aspeto
considerações:

importa

fazer

algumas

Se assim fosse teríamos que considerar que
essas normas seriam nulas, atento o vício de
usurpação de atribuições que as afeta (artigo
161.º/2.b) do CPA), cabendo prima facie ao

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

No Espaço florestal de conservação
dispõe o artigo 31.º sobre a
compatibilidade de usos, que:
“1
—
Nos Espaços Florestais de
Conservação, de acordo com as suas
funções
específicas,
deverão
ser
preservados os exemplares arbóreos
presentes, tendo como objetivo a evolução
do coberto arbóreo, arbustivo, herbáceo e
lianóide, no sentido de uma sucessão
ecológica para o seu estado de clímax,
devendo eventuais intervenções realizarse sempre com base em espécies
adaptadas às condições edafoclimáticas
da região, conforme Orientações do PROF
T e Medidas de Defesa da Floresta
constantes do Anexo 5 deste Regulamento
e conforme as Orientações de gestão para
os habitats e espécies da RN 2000
constantes
no
Anexo
4
deste
Regulamento.
2 — Nas áreas que integram os Espaços
Florestais de Conservação, sem prejuízo da
legislação específica em vigor, admitem-se
como compatíveis as seguintes utilizações:
a)
Instalações
industriais
de
transformação de produtos agrícolas ou

Estado, através da Direção-Geral de Energia e
Geologia atentas as competências atuais deste
serviço, mas também à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional
enquanto garante da legalidade dos planos,
pugnar desde logo pela eliminação das
propostas apresentadas no procedimento de
acompanhamento dos planos em fase de
elaboração ou de revisão. Tendo essas normas
sido incluídas nos PDM, haverá que concluir que
as mesmas são nulas e de nenhum efeito.
3.

Em terceiro lugar, importa referir que sendo as
DIA´s do presente projeto de 2011 e 2013 e o
PDM de 2015, o Município tinha a obrigação
legal de ter identificado na planta de
ordenamento o espaço canal e acautelado as
condições de execução do mesmo, tal como
resulta expressamente da alínea c) do n.º3 do
artigo 97.º – já no regime anterior era assim que impõe que o PDM seja acompanhado de
uma planta e relatório com os compromissos
existentes para a ocupação do território, sendo
uma infraestrutura deste tipo, uma situação
clara que deveria estar transposta nesse
documento, o que não ocorreu por omissão da
Câmara Municipal.

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar
florestais e edificações de apoio direto ao
uso dominante.
3 — Sem prejuízo do disposto na legislação
em vigor e no POPNAL são permitidas,
nestes espaços, todas as ações que visem
a
arborização
e
rearborização,
beneficiação das superfícies florestais,
edificação
e
beneficiação
de
infraestruturas adequadas aos espaços
florestais nomeadamente da rede viária e
divisional,
pontos
de
água
e
reservatórios.”

Ribeira de
Pena

2ª
revisão

- Aviso n.º 1489/2017,
publicado no Diário da
República
n.º
27/2017, Série II de
2017-02-07 – procede
à 2ª revisão do PDM
incluindo atualização
da delimitação da
RAN, na Planta de
Condicionantes

Classe:
Solo Rural
Categorias:
Espaços florestais e
silvopastoris de
produção;
Espaço florestal de
produção
condicionada.

Dispõe o n.º 1 do artigo 25º que “Nos
Espaços Florestais o regime de
edificabilidade restringe -se aos seguintes
casos:
“a) Obras de ampliação, conservação e
alteração de edifícios preexistentes, não
podendo o acréscimo da área bruta de
construção ser superior a 50 % da
existente à data da intervenção, ou até
uma área de implantação máxima de 200
m2;
b) Obras de construção de infraestruturas
e instalações de apoio à gestão destas

Compatibilidade do projeto com o IGT
Em qualquer caso sempre se diga que a
compatibilidade material entre o regime do uso
do solo nas categorias de uso em causa
encontra-se devidamente salvaguardada, uma
vez que, de forma evidente, o PDM reconhece a
compatibilidade com as infraestruturas em
geral.
Assim,
encontra-se
demonstrada
a
compatibilidade desta infraestrutura com o
referido instrumento.

O PDM de Ribeira de Pena identifica um conjunto de
usos compatíveis com o solo rural – espaços
florestais -, como sejam a habitação, instalações
adstritas às explorações florestais, instalações
destinadas a construção de novas edificações
destinadas a aproveitamento recreativo e turístico,
não regulando de forma expressa as infraestruturas
territoriais que são pressuposto e condição das
utilizações compatíveis expressamente previstas.
Efetivamente, admitindo estas utilizações haverá
que entender que são admitidas todas as
infraestruturas territoriais.

Concelho

Situação

Instrumento de
gestão territorial
aplicável – publicação

Classes e categorias
de espaços

Enquadramento regulamentar

Compatibilidade do projeto com o IGT

áreas integradas nos sistemas de
exploração devidamente autorizados
pelas entidades de tutela, desde que a
área bruta de construção não seja
superior à aplicação de um índice de
utilização de 0,01 em relação à área total
de exploração;

O conceito de infraestrutura territorial encontra-se
definido no Decreto regulamentar n.º 9/2009, de 29
de maio, como “os sistemas técnicos gerais de
suporte ao funcionamento do território no seu
todo”, nos quais se incluem os sistemas de
transporte e distribuição de eletricidade.

c)
Construções
destinadas
a
equipamentos
e
estruturas
de
aproveitamento recreativo ou turístico e
de apoio a projetos de animação
ambiental, turismo da natureza ou outras
vertentes de aproveitamento dos espaços
florestais compatíveis em regime de uso
múltiplo;
d) Construção de equipamentos de
interesse público, reconhecidos pela
Câmara Municipal como determinantes
para a concretização de estratégias de
desenvolvimento do Município.”

Assim, encontra-se demonstrada a compatibilidade
desta infraestrutura com o referido instrumento.

