BEIRACASTELO SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, Lda.

Justificação e méritos da proposta de revisão do Plano Pormenor da Cruz
de Montalvão- Norte

A Beiracastelo decorridos 7 anos da aprovação deste Plano de Pormenor
propôs formalmente à Câmara Municipal de Castelo Branco a revisão do
mesmo, alegando que, por vicissitudes várias concluiu que se encontra
desatualizado em relação à realidade da economia local e nacional.
Verifica-se a necessidade de adequação à evolução, das condições
económicas, sociais que determinaram a elaboração do Plano de Pormenor,
vem ao abrigo do da alínea a) do n.º 2 do Decreto-lei nº 80/2015 de 14 de
Maio, propor a sua revisão, sendo certo que os índices do Plano de Pormenor
após a revisão pretendida, área total das parcelas, área máxima de
implantação, e área máxima de construção, serão inferiores aos atuais.
As alterações pretendias são as seguintes:
a)

Alteração da área do lote 1 de 4.642,70 m2 para 8.422,00 m2, em virtude

de ter havido inicialmente um erro nas medições, já devidamente corrigido no
cadastro. Adaptação dos indicies de área máxima de implantação, e, área
máxima de construção a esta nova realidade;
b)

Alteração da área máxima de implantação lote 3 de 2.100 m2 para 2.450

m2, em virtude da necessidade do LIDL de reorganização da atividade ali
existente para a sua viabilidade económica, e dotar a unidade comercial, de
uma nova zona de preparação " BK” com a função de execução de trabalhos
que requerem um maior nível controle de higiene, criando para tal, novas
zonas de apoio. A ampliação proposta do atual armazém irá conferir uma
melhoria acentuada nas entregas logísticas, de maiores dimensões, sem
recurso ao pessoal da loja permitindo deste modo a diminuição do tráfego
semanal do veículo pesado de transporte que abastece a unidade comercial;
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c)

Alteração das parcelas 4 e 5, com áreas de 20.000 m2 e 20.499,50 m2

respetivamente, por um novo lote comercial, com a área de 6.298.85 m2, três
novas parcelas de habitação coletiva, e trinta e uma novas parcelas de
habitação unifamiliar, ajustando a oferta à procura atual, e as necessidades
previsíveis futuras da cidade de Castelo Branco.
Para o efeito será construída uma nova via, rua 9, que liga a rua entre as
rotundas do Lidl e do Fórum, Rua 1, e a Rua José Farromba, paralela á
Avenida Egas Moniz.
Esta pretensão deve-se ao facto de se considerar que a atual conjuntura que
se manteve ao longo de mais de 7 anos, estar desajustada ao fim a que se
dedicou estes duas parcelas, sendo que a sua reorganização permitirá reforçar
na zona Cruz do Montalvão, a satisfação da necessidade que a cidade tem
deste tipo de moradias. E ainda, que no contexto da ponderação efetuada,
concluímos que as âncoras comerciais existentes na zona de intervenção deste
Plano de Pormenor- LIDL e Fórum Castelo Branco, perspetivam uma relação
de proximidade interessante e favorável a esta proposta de reconfiguração
deste espaço para uso habitacional.
Os contactos realizados com diversas entidades e operadores junto de “clientes
potenciais”, concluímos que as áreas destas parcelas são excessivas ou
desadequadas face às necessidades e requisitos operacionais informados pelo
mercado. Constata-se também que a procura-se de áreas comercias se
aproximam dos 5.000 m2.
Relativo ao novo lote comercial, o mesmo têm a área de 6.298.85 m2 para criar
uma oferta que permita trazer para a cidade de Castelo Branco, empresa em
áreas de negócio novas, situando-se entre a referida rua 9 e a Avenida Egas
Moniz em frente ao LIDL.
Relativo às três novas parcelas habitacionais, os mesmos têm áreas
compreendidas entre os 483,05 m2 e os 599,00 m2, entre 2 e 3 pisos, e com 31
fogos. Situam-se na rotunda do LIDL, entre as ruas 3 e 9.
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As trinta e uma novas parcelas habitacionais unifamiliares, têm áreas
compreendidas entre os 525,00 m2 e os 1.207,20 m2, com áreas de
implantação compreendidas entre os 220,00 m2 e os 300,00, m2, e com áreas
de construção compreendidas entre os 250,00 m2 e os 350,00 m2.
Situam-se no prolongamento Rua António Carriço, na continuação das
moradias existentes, e na nova rua 9.
Trata-se de uma oferta de qualidade, inexistente na cidade de Castelo Branco
pela área das parcelas, pela localização, e por permitir construções de
moradias de um só piso.
Esta proposta habitacional em termos urbanísticos e ambientais, possibilita o
prolongamento coerente e natural das atuais moradias já construídas na Rua
António Carriço, reforçando o núcleo habitacional existente, e proporcionando
para esta zona de intervenção uma tipologia de ocupação urbana mais
equilibrada e harmoniosa.
Temos a convicção de que faz sentido propor a reconversão desta área para
fins habitacionais, atendendo que a grande maioria das vendas de habitação
coletiva da cidade se efetuam na zona confinante da Granja Park. Esta
pretensão deve-se também ao facto de, na nossa opinião, a cidade de Castelo
Branco dever manter uma oferta adequada de zonas habitacionais na
proximidade com as zonas verdes criadas pela própria autarquia e também de
apoio à zona de “campus universitário” criado, para tornar mais atrativas as
condições de vivência dos jovens estudantes na cidade de Castelo Branco. E,
consequentemente permitir o surgimento de investidores na área da habitação
para o mercado de arrendamento, tão necessário para o desenvolvimento de
determinadas áreas de atividade na cidade de Castelo Branco, como a
dinamização do ensino superior e a atratividade para quadros que se deslocam
do litoral para o interior;
d)

Aumento de três fogos em cada uma das parcelas 46 e 51,

acrescentando a cada um deles 3 fogos, passando cada um deles de 6 para 9
fogos, mantendo as áreas de implantação e de construção atuais. Esta
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pretensão deve-se ao facto destas parcelas terem área de construção de
1.465,20 m2 e 1.475,10 m2, o que corresponde a fogos com 244,20 m2 e
245,85 m2, respetivamente, o que são áreas desajustadas com as
necessidades dos clientes e do mercado habitacional de Castel Branco.
Mesmo com esta alteração cada um dos fogos passa a ter áreas de 162,80 m2
e 163,90 m2, respetivamente.
e)

Alteração do lote n.º 54, com anulação parcial dos estacionamentos

privados em cave nele previsto, passando a ter somente 28 estacionamentos,
onde se incluem os estacionamentos relativos à compensação prevista na
perequação do Plano de Pormenor de 12 lugares de estacionamento privados,
ou seja, cedência por parte da Beira Castelo - Sociedade de Investimentos
Imobiliários, Lda., de uma área de aparcamento automóvel na cave da parcela
L54, equivalente a 12 lugares, sendo 6 para os Herdeiros de Maria do Rosário
Pires, e outros 6 para Alfredo Duarte Petrica Junior.
Sendo certo que esta alteração se enquadra nos critérios e parâmetros no
dimensionamento normalmente aplicados em urbanizações similares, e do
Regulamento do Estacionamento da Cidade de Castelo Branco.
Esta pretensão deve-se ao facto com a crise do imobiliário o custo de
construção do lote 54, tornou-se superior ao valor comercial de todas as
parcelas para a habitação coletiva envolventes, n.º 45 a n.º 53. Assim, torna-se
economicamente inviável promover a venda destas parcelas, n.º 45 a n.º 53, e
consequentemente efetuar a construção do referido estacionamento. Na
eventualidade da sua construção, a seu uso como estacionamento privado,
estava em causa. Não se vislumbra de forma alguma interessados na
aquisição, ou no aluguer, de estacionamentos naquele local. A zona não é
carenciada de estacionamento, e as futuras parcelas, 45 a 53, tem
estacionamentos privados suficientes para os seus utilizadores.
No decurso do estudo da revisão deste Plano de Pormenor, pela dinâmica da
mesma, e por sugestão da Câmara Municipal de Castelo Branco, a referência
da contratualização de alteração de comércios de muito grandes dimensões
para comércios de média dimensão, foi modificada para uma solução mista de
habitação (principalmente unifamiliar, e, coletiva) e comércio de média
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dimensão. Tendo em vista a melhoraria a adequação das necessidades e
condições económicas e sociais que determinaram a elaboração deste Plano
de Pormenor à realidade atual, elaborou-se ainda às seguintes propostas de
alterações;
1.

Nas parcelas 47 a 50, procedeu-se à alteração da afetação dos dois rés-

do-chão de cada uma das parcelas, de comércio para habitação, devido ao
facto da crise económica recente, e a dinâmicas sociais, a zona deste Plano
não ter criado uma dinâmica comercial que á data da elaboração deste Plano
era expectável. Assim, torna-se economicamente desaconselhável promover
mais construção de lojas comerciais, sob pena de que à semelhança do que
presentemente se verifica em muitas zonas da cidade de Castelo Branco, as
lojas ficariam anos desocupadas sem qualquer atividade. Pois, não se
vislumbra de forma alguma interessados na aquisição, ou no aluguer, de lojas
comerciais daquela natureza naquele local.
2.

Na alteração do lote n.º 54, com anulação parcial dos estacionamentos

privados em cave nele previsto, para além dos estacionamentos relativos à
compensação prevista na perequação do Plano de Pormenor de 12 lugares de
estacionamento privados, foram criados mais 16 lugares de estacionamento
privados, em virtude de em termos de circulação das viaturas, arquitetónicos, e
económicos, ser a solução mais aconselhável. Todos estes 28 lugares de
estacionamentos são contínuos.
Queremos salientar, em defesa e do mérito das alterações propostas, que o
Plano de Pormenor revisto cumpre todos os indicies definidos no próprio Plano
de Pormenor, e ainda:
i)

Dimensionamento de espaços verdes e de utilização coletiva cumpre os

parâmetros da Portaria 216 B/2008, de 3 de março, e do Plano Geral de
Urbanização da cidade de Castelo Branco.
De salientar que não foi considerado nos cálculos das necessidades de
espaços verdes a praça compreendida entre as parcelas 37 a 42 e 62 a 55,
com uma área superior a 3.000 m2, para uma melhor comparabilidade com o
Plano de Pormenor em vigor;
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Espaços Verdes
Unidades
referência

P. 216-B m

70

28

1 960,00

h. colectiva

276,04

28

7 728,98

comercio

380,47

28

10 653,02

Tipo

moradias

2

Verdes m

2

PGU

necessidades

20 342,00

7 126,25

existente

26 909,63

26 909,63

saldo

6 567,63

19 783,38

O Art.º 18.º do PGU define que as áreas verdes públicas não deverão ser
inferiores a 3% da área total de intervenção (237 541,64 m2 x 3%= 7 126,25
m2), apresentando o PP a área total de espaços verdes 26 909,63 m2, dos
quais 4 776,88 m2 correspondem a espaços verdes de enquadramentos
(rotundas, separadores viários, etc…), verificando-se assim um excedente de
áreas verdes de 19 783,38 m2.
ii)

Dimensionamento de equipamento de utilização coletiva cumpre os

parâmetros da Portaria 216 B/2008, de 3 de março, e do Plano Geral de
Urbanização da cidade de Castelo Branco.
Este Plano de Pormenor está inserido na zona da cidade de Castelo Branco a
qual é a zona da cidade mais dotada de equipamentos, como resulta da
descrição atrás produzido. Tal situação já se verificava à data da sua
elaboração, e durante os últimos 7 anos, esta zona foi ainda dotada de novos
equipamentos;
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Equipamento
Unidades
referência

P. 216-B m

70

35

2 450,00

h. colectiva

276,04

35

9 661,23

comercio

380,47

25

9 511,63

Tipo
moradias

2

Equipamento
2
m

PGU

necessidades

21 622,85

23 754,16

existente

32 911,38

32 911,38

saldo

11 288,53

9 157,22

O Art.º 31.º do PGU define que as áreas de equipamento não deverão ser
inferiores a 10% da área total de intervenção (237 541,64 m2 x 10%= 23 754,16
m2), apresentando o PP a área total de equipamento de 32 911,38m2,
correspondendo 2 064,00 m2 ao polidesportivo descoberto, 6 440,00m2 à
parcela 6, 7 021,40m2 á parcela 7 e 17 385,98m2 correspondente à área das
parcelas 8 a 22 e 28 a 36 e respectivas infra-estruturas urbanas, cuja
transformação do solo em parcelas habitacionais foi uma opção da autarquia
(ver imagem seguinte), verificando-se assim um excedente de áreas de
equipamento de 9 157,22 m2. Realça-se que a definição do PGU no ponto 9 do
Art.º 4.º refere expressamente como áreas mínimas de equipamento - Ae –
relação entre as áreas destinadas a estrutura verde secundária (espaços para
recreio infantil e juvenil, espaços para idosos e adultos, espaços de convívio,
encontro e lazer, espaços livres e verde público) e equipamentos desportivos
comunitários (campos de pequenos jogos, quintal desportivo, espaços
polivalentes, e núcleos desportivos) e a área total do terreno.
Conclui-se a proposta do PP tem um excedente de áreas de equipamento de
28 940,60m2 (somatório dos excedentes de áreas verdes e espaços de
equipamento). Analisando numa outra óptica podemos concluir que existe um
excedente de espaços de equipamento de 5 114,62m2 correspondente às
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necessidades previstas no PGU de Castelo Branco, 23 754,16m2, e o
somatório de 2 064,00 m2 correspondente ao polidesportivo descoberto,
7 021,40 m2 á parcela 7 e 19 783,38 m2 excedente de áreas verdes.

iii)

O Plano de Pormenor com a alteração proposta, fica mais equilibrado

em termos de afetações habitacionais versus comerciais/serviços, e, nas
respostas às necessidades dos habitantes e empresariais da cidade de Castelo
Branco. De qualquer forma, continua a ser o Plano de Pormenor do concelho
de Castelo Branco com maior equilíbrio entre as várias afetações e tipo de
ofertas.
A área de construção comercial é de 38.046,50 m2, a área de construção
habitacional é de 50.408,80 m2 em 237 541,64 m2.
De realçar que a área de construção total é de 102.955,30 m2, ou seja 43,34%.
O Plano Diretor Municipal dentro da área urbana de Castelo Branco, remete em
termos de parâmetros urbanísticos para o respetivo Plano Geral de
Urbanização (PGU).
Convém sublinhar que o Índice de Ocupação do Solo em termos do Plano
Geral de Urbanização é 0,60. A revisão do Plano de Pormenor prevê um IOS
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de 0,43, ou seja, uma área de construção total inferior em 39.569,68 m2, cerca
de 1/3 inferior á área permitida pelo lado Plano Geral de Urbanização (PGU).
A presente revisão do Plano apresenta coeficientes mais favoráveis que o
preconizado

pelo

próprio

Plano

de

Pormenor,

e

coeficientes

significativamente mais favoráveis que o preconizado pelo Plano Geral de
Urbanização de Castelo Branco (PGU).
De salientar, por ser materialmente relevante, que para efeitos de cálculo
destes índices as áreas brutas de construção estão incluídos os indicies dos
edifícios destinados ao domínio privado da autarquia, áreas que sendo
contabilizadas como é o caso, prejudicam os particulares envolvidos que
deixam de poder atingir os índices máximos permitidos para os terrenos
particulares. Neste caso estão em causa uma área bruta de construção total de
10.488,00 m2, relativa às parcelas destinadas ao domínio privado da Câmara
Municipal de Castelo Branco, correspondendo á área de 6.000,00 m2 da
parcela 7, á área de 4.888,00 m2 das 21 moradias, parcelas 8 a 22 e das
parcelas 28 ao 33.
Verifica-se um aumento de 76 frações habitacionais, passando de 193 para
269 frações habitacionais, tendo como expressão no aumento de 31 moradias
e 45 frações em habitação colectiva.
Verifica-se uma diminuição de 9 frações comerciais, passando de 29 para 20
comércios, sendo a diminuição de 2 comércios de parcelas de grande
dimensão, 20.000,00m2 e 20.499,50m2, e 7 comércios em prédios de habitação
coletiva.

De realçar que no final de todas as alterações propostas o Plano de Pormenor
proposto reduz a área das parcelas em 12.156,45m2, passando de
155.127,40m2 para 142.970,95m2, reduz a área de implantação (AI) em
6.203,65m2, passando de 58.148,80m2 para 51.945,15m2 reduz a área de
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construção (AC) em 377,90m2, passando de 103.333,20m2 para 102.955,30m2,
relativamente ao Plano de Pormenor em vigor.
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