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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de financiamento, fundamentação e justificação económica e financeira, 
abreviadamente designado por Programa de Execução e Financiamento, e apresenta as ações articuladas para a 
implementação do Plano de Intervenção em Espaço Rústico das Caldeirinhas, (adiante Plano), o seu faseamento, 
os custos e os meios de financiamento. 

O presente Plano pretende regular a ampliação das construções necessárias e destinadas a agroindústria, 
contribuindo para a valorização destes espaços e do ordenamento do restante espaço rústico de produção. 

O Plano permitirá um tratamento mais detalhado ao nível da implantação de novas infraestruturas, definição de 
regras mais concretas que regulem a construção de edificações novas ou intervenção nas existentes, bem como o 
desenvolvimento da actividade agrícola e agro-pecuária. 

Pela especificidade deste Plano o município não terá custos com a sua implementação. Os custos de execução do 
Plano serão da responsabilidade dos respetivos proprietários. 

2. ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

No âmbito dos encargos com as operações urbanísticas, (art.º 175º), dada a especificidade do presente plano o 
município não terá custos com a sua implementação. Os custos de execução do Plano, serão da responsabilidade 
dos respetivos proprietários. 

No âmbito da identificação dos sistemas de execução do plano, do respetivo prazo e da programação dos 
investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados (com forme alínea 
i) do n.º 1 do artigo 102º do decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio de 2015), o presente plano pela sua 
especificidade não determina faseamento nem determina unidades de execução. 

Relativamente à fundamentação da justificação económica e financeira, no âmbito do art.º 172 do capítulo VI 
Regime económico – financeiro, esta não se aplica uma vez que não há custos para o município. 

3. PLANO DE INVESTIMENTOS E FASEAMENTO 

Previsão de prazos e investimento das construções previstas no Plano 

Descritivo 
Faseamento 
(1 a 6 anos) 

Investimento 
previsto (€) 

A Armazém palha 2º semestre 350 000 

B Vacaria 3o ano 600 000 

C Vacaria 6a ano 500 000 

D Telheiro 2o ano 500 000 

E Silos 3o ano 200 000 

F Placa para colocar estrume 3o ano 90 000 

G Pavimentos 1º, 3º, 6º ano 90 000 

H1 Telheiro em vacaria existe 1º semestre 10 000 

H2 Telheiro em vacaria existe 1º semestre 5 000 

TOTAL 2 345 000 
 


