
1. Há uma contestação do PIP (pedido de informação prévio) através da providência cautelar, uma vez
que este viola claramente o PDM.  mas sim de um PIP associado à venda integral  do imóvel  e
respetivo logradouro a privados com fins de investimento imobiliário, como deu conta a Plataforma
Salvar  a  Confiança.  Trata-se  sim  de  uma  residência  privada  destinada  a  estudantes,  mas  em
propriedade horizontal (podendo cada alojamento ser vendido a preços especulativos)

2. Outra das razões da contestação tem a ver com a designação “residência universitária”. Ora uma
residência universitária, tem de ter uma legislação própria, que tem de ter autorização do ministério
que a atribui  a  uma universidade (tem de ser promovido pela universidade, pública ou privada,
prevendo,  desde  logo,  que  os  custos  de  arrendamento  aos  estudantes  têm  de  ter  preços
controlados. 

3. Constamos que a DRCN, e todas as restantes instituições aprovaram o projeto relativo à construção
do edifício de 7 andares mais dois subterrâneos sem ter conhecimento do articulado legal que existe
para a construção de residências universitárias

4. O plano atual não está sujeito a nenhuma regra e tem com outra finalidade, o lucro e a especulação
imobiliária. No projeto, trata-se de um edifício normal de apartamentos, em propriedade horizontal,
que podem ser depois alienados. A DRCN também revelou desconhecimento deste facto

5. Que posição tem a DRCN perante uma câmara municipal que não quer classificar o seu próprio
património, apenas o quer como municipal não público (e se isso não é abrir um precedente). Não é
estranho? A apreciação foi feita em seis dias, em Agosto, num tempo estranhamente curto. Pedido
da CMB entrou fora de prazo e mesmo assim foi considerado. O que pensa do facto de a própria
querer impedir a classificação do seu próprio património e que isso foi uma vitória para a DRCN não
respondeu.

Foi aprovada a classificação de interesse público, muito acima do interesse municipal. É aberto um período
de consulta pública, que ainda está a decorrer. 

Componente técnica:

- a cmb primeiro instruiu o PIP de forma ilegal porque pede para equipamento e não é, é residencial., logo
está fora do PDM

- parecer final da Comissão Nacional de Cultura invoca o parecer da DRCN que é favorável, condicionado à
arqueologia. É o próprio diretor que concordando, coloca reservas em relação ao número de pisos (está no
processo final).

Plantas e imagens:

Edifício novo:

- está adulterada: falta um piso, deformado (achatado) intencionalmente para esconder o número de pisos.
Basta comparar com os edifícios ao lado.



- o  edifício novo a construir com cércea muito elevada em relação à Fábrica, mais dois subterrâneos, 300
residências, mais um numero indeterminado de funcionários e de outros utentes, o espaço público são uns
passeios estreitos com poucos lugares de estacionamento, sem árvores. O espaço terá maior densidade
urbanística e logo, menor qualidade urbanística

- avaliação patrimonial: só fala das pedras do edificado da Confiança não falam do logradouro, ou seja da
envolvente, que também é um bem patrimonial (dado importante: todas as cartas internacionais incluem o
espaço livre como bem patrimonial) deveria integrar o logradouro, o que não o faz. Dada a densidade de
construção esta é última oportunidade de ter espaço livre e de usufruto público na zona.

- Neste caso a Fábrica Confiança é altamente lesada, com a perda do logradouro e a construção de um
edifício com tamanha volumetria e proximidade.

Edifício da Fábrica Confiança:

-  em  relação  ao  que  está  classificação,  refere-se  o  restauro mantendo  todo  as  suas  caraterísticas
arquitetónicas e patrimoniais - não é verdade: estão previstas zonas de restauração, lojas, que implicam
infraestruturas pesadas (cozinhas, casas de banho, ar condicionado, etc.). A zona museológica tem pouco
mais  de 400m2. Ora, os usos  previstos são incompatíveis  com as definições internacionais  de restauro.
Quanto ao uso cultral não há mais nenhuma referência a não ser a esta sala de 20 por 20 metros…

-  relvado debaixo  do  edifício,  sobre  a  garagem,  impermeabilizado e  que desce na altura  de  dois  pisos
acentuadamente em direção ao edifício

- as incorreções gráficas tem uma lacuna gravíssima: área cinzenta enorme que não tem legenda, não se
sabe o que vai acontecer ali, foi aprovado mesmo assim. (são 4000 metros quadrados). Os técnicos não
deram falta dessa lacuna? Uma área gigantesca que ninguém sabe para o que é num edifício acabou de ser
classificado como de interesse público.

É no Porto que começa o erro, o técnico foi ao sítio. Ou seja, confiaram que a análise estava bem feita e não
está.  E inadmissível  que não defenda o espaço público na freguesia (não tem espaço público nem para
equipamento).

(de acordo com a legenda das plantas PIP): 

804 m2 - “equipamento residência universitária”; 

775 m2 - “comércio ou serviços”; 

656 m2 - “serviços, restauração e bebidas”; 

1000 m2 - não legendados.

Chamamos a  atenção para  a  existência  destes  1000 m2 cujos  usos  não constam da legenda,  nem são
explicitados  na  Memória  Descritiva:  uma  área  assinalada  a  branco  com  145  m2,  e  ainda,  com  maior
gravidade, 3 setores marcados a cinzento com a área total de 855 m2. 

Perante estas informações, e também perante as indefinições do projeto apresentado, torna-se evidente
que o uso agora previsto para o edifício industrial - pelas suas exigências funcionais - ao contrário do que é
afirmado no PIP aprovado que refere o seu “restauro”, é incompatível com a integridade arquitetónica deste
bem patrimonial. 

Quatro razões para criticar todo este processo: “depressa e bem há pouco quem  - desconhecimento da
legislação, penaliza por que estraga, por que é um bem público e por é um mau negócio para quem vende, e
será seguramente para quem compra, pois uma vez efetuada a compra, que o edifício a construir quer o
edifício da Confiança serão alvo de licenciamentos que poderão impedir a concretização deste projeto.



Transcrição

Art. 27.º - 1. A localização e o projecto dos edifícios destinados a residências universitárias carecem de prévia
aprovação do Ministro da Educação Nacional.

art. º 27º -> aplica-se às residências pertencentes às Universidades

Nem um município pode usar o termo universitário porque é reservado às Universidades

Quanto às demais residências, aplica-se o art.º 21º:

Art. 21.º Ficarão sujeitas a aprovação do Ministro da Educação Nacional:

a) A criação de residências académicas não estaduais, seus estatutos e respectivas modificações;

b) A localização e capacidade das instalações e a alteração das mesmas;

c) Os projectos de obras para construção, ampliação, adaptação ou modificação dos respectivos edifícios.

O Município não tem autorização do Ministério


