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Relatório
População
Na freguesia de Albernoa apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1940 (3525 hab).
No início do século a população desta freguesia era de 1 195 hab.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981, dos 1 105 habitantes da freguesia, 90,5%
residem no aglomerado urbano, residindo 105 habitantes nos montes.
De acordo com o recenseamento de 2001 a população de Albernoa era de 890 habitantes, 846
dos quais residiam na sede de freguesia e os restantes 44 estavam distribuídos por montes
isolados.
Destes montes isolados destacam-se, o Monte dos Grous (projecto turístico), o Monte das
Pereiras, o Monte Vale Fanado, o Monte dos Magros, o Montinho da Alagoa e os Montes da
Malhadinha da Malhadinha Nova e da Peceguina (estes três últimos são do mesmo proprietário).
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 13,8% e de 1991 a 2001 teve um novo
decréscimo de 6,5% e de 2001 a 2011 um decréscimo de 14,8%.
Albernoa tem ,de acordo com os censos de 2011, uma população de 758 habitantes.
Verifica-se que esta freguesia tem vindo a sofrer uma diminuição populacional nos últimos 30
anos, tendo-se reflectido principalmente ao nível dos lugares isolados.

Alojamentos
À data da elaboração do plano apenas 69% dos 406 alojamentos da freguesia eram habitados
em permanência.
De acordo com os censos de 2011, dos 512 alojamentos existentes, apenas 55,5% são
residência habitual. A residência sazonal representa 27,5% e os desabitados 17%.
Quando o plano foi elaborado 22,1% das habitações não possuíam electricidade, nos censos de
2001 apenas 2,8% estão nessa situação.
De acordo com os censos de 2001 apenas 7,5% dos alojamentos não tem água e 3,7% não tem
esgotos.
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Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado, Albernoa tinha rede de abastecimento domiciliário de água a partir
da Barragem do Roxo e um reservatório de 300m3 de capacidade.
Possuía sistema de drenagem de águas domiciliárias, mas não possuía ETAR.
Actualmente existe mais uma captação subterrânea que funciona como reserva.
Tem ETAR licenciada e a funcionar bem, sugerindo-se uma bacia de retenção na linha de água
em causa.
Apenas parte do aglomerado urbano possui rede separativa, sendo conveniente a construção de
rede autónoma para pluviais em todo o aglomerado. O emissário não tem serventia.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Albernoa possui 46 contentores de 800 litros e na Herdade dos
Grous existem 10 contentores da mesma tonelagem.
Os chamados monstros domésticos são depositados em lugar definido pela Junta de Freguesia
donde são posteriormente removidos pelo serviço de recolha da DSU quando solicitado para
este propósito periodicamente.
A recolha dos resíduos sólidos em Albernoa é realizada três vezes por semana: às segundas,
quartas e sextas-feiras. Na Herdade dos Grous e montes isolados, a recolha é feita duas vezes
por semana, às Terças e Quintas.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Albernoa possui 4 ecopontos e 2 papelões isolados para a deposição de papel, vidro e
embalagens de plástico e metal, cuja recolha é efectuada pela Resialentejo. Estes resíduos são
posteriormente enviados para reciclagem.

Equipamentos
Quando o plano foi elaborado Albernoa possuía os seguintes equipamentos:
▪ Escola primária
▪ Tele escola
▪ Infantário
▪ Casa do Povo
▪ Posto médico
▪ Junta de freguesia
▪ Instalações de CTT
▪ Posto da GNR
▪ Campo de futebol
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Propunha:
▫ Zona verde de utilização colectiva para recreio e lazer ao ar livre com jardim público e parque
infantil
▫ Sanitários públicos junto à paragem de autocarros
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Escola E.B. 1º ciclo
■ Posto médico (a funcionar na JF)
■ Centro de Dia (a funcionar na JF)
■ Polidesportivo (no recinto da Escola)
■ Biblioteca (a funcionar na JF)
■ Centro de Convívio (a funcionar no antigo Posto da GNR)
■ Casa do Povo (futura sede do Futebol Clube de Albernoa e espaço polivalente)
■ Campo de futebol com balneários e iluminação
■ Junta de freguesia
■ Posto dos CTT
■ 2 Parques infantis (um dos quais no recinto da Escola)
■ Parque de Feiras
■ Jardim público
■ Sede da Associação de Caçadores
■ Sede do grupo BTT Escalfa Caminhos
■ Igreja
■ Cemitério
■ Parque de Merendas
É proposta da JF dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Posto da GNR (o anteriormente existente foi desactivado)
□ Edifício da JF (novas instalações)
□ Instalações de apoio ao campo de futebol
□ Ampliação do cemitério (cerca de 50%)
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Transportes
Albernoa é servida durante a semana, diariamente, por uma carreira local e duas carreiras
regionais.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA, verifica-se que se encontram assegurados os
horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às 7.53h, 9.00h e 9.25h) e
tarde (14.33h).
No período nocturno, a população de Albernoa só dispõe de uma carreira para Beja – 18.37h;
carreira esta que só se realiza durante o período escolar.
No retorno, a última carreira é às 19.10h, situação que não permite grande flexibilidade tanto
para a classe trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.
Constata-se que no período designado “não escolar”, são eliminados 2 horários no sentido Beja
– Albernoa (partida às 13.35h com chegada às 14.06h e partida às 16.05h com chegada às
17.11h), e 1 no sentido Albernoa – Beja (partida às 18.37h e chegada às19.08).
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 8h e às 13h30m e regresso às 8h 25m e 13h55m aos Sábados e saídas às
13h50m e às 18h00m e regresso às 14h15m e às 18h25m aos Domingos.
O tempo de percurso é de 20m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 44 jovens de Albernoa,
dos quais 14 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 23 o 3º ciclo e os restantes 7 o ensino
secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
O transporte dos jovens provenientes dos montes é assegurado pelos circuitos especiais que, no
caso de Albernoa são efectuados pela Junta de Freguesia da Trindade. São 7 os alunos que
beneficiam destes circuitos e distribuem-se da seguinte forma:
 Monte das Pereiras – dois alunos do ensino secundário
 Monte Chaminé – um aluno do 1º ciclo
 Monte da Poupa – dois alunos do 1º ciclo
▪ Monte da Alfarrobeira de baixo – um aluno que frequenta o 1º ciclo e outro que frequenta o 2º
ciclo do ensino básico

Propostas da versão inicial do Plano (1992)
De acordo com a filosofia do Plano actual e de acordo com a hierarquia urbana proposta
Albernoa estava classificada como Aldeia Central (apoio funcional local) que deveria ser dotada
de um determinado tipo de equipamentos e serviços mínimos.
Foram definidas 4 áreas de expansão habitacional (ver planta de ordenamento – Planta de
Síntese):
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A – Área localizada a sueste do aglomerado, entre o limite urbano proposto e o corredor de
protecção à linha de água.
B – Área servida pela Rua Principal (Rua Jaime António Palma Mira).
C e D – Duas pequenas áreas que podem ser consideradas como remates da malha urbana
existente.
Estão definidas duas zonas verdes de utilização colectiva, uma na envolvente do campo de
futebol e outra no interior da aldeia. Nesta ultima está prevista a instalação de equipamento de
apoio à criança (jardim/parque e campo de jogos).
Como zonas condicionadas à construção, dentro do perímetro urbano, estão identificadas, linhas
de água e respectivas faixas de protecção, zonas identificadas como olival/pomar e maciços
arbóreos.
Existe uma zona deste núcleo urbano classificada como protecção da estrutura urbana (núcleo
urbano e estrutura urbana linear).
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Concretização do plano
Nos anos que decorreram desde a aprovação inicial do plano não se verificou qualquer iniciativa
de expansão, apenas tendo sido solicitada uma informação prévia para concretização de
loteamento numa das zonas de expansão B, que não teve, no entanto, qualquer
desenvolvimento.
Tendo em conta a fraca dinâmica verificada, este aglomerado não sofreu qualquer alteração na
1ª revisão efectuada.

Propostas de alteração na 2ª Revisão do Plano
Albernoa sofreu um decréscimo populacional durante os últimos 20 anos . Este decréscimo
atingiu principalmente os lugares isolados em favor da concentração populacional na sede da
freguesia.
As residências permanentes correspondem actualmente a 56% da totalidade dos fogos tendo as
residências sazonais adquirido uma expressão importante e apenas 17% estão desocupados.
As expansões propostas no Plano, que apenas diziam respeito á habitação, como já referido,
não foram concretizadas durante a sua vigência, o que conduz a que a ampliação do perímetro, ,
seja destinada apenas a implantação de actividades económicas.
Assim, efectuaram-se as seguintes alterações ao perímetro urbano e ao zonamento proposto na
versão inicial do Plano:
 Correcção do perímetro junto à Igreja de modo a incluir apenas o edificado existente
incluindo uma zona verde já tratada.
 Alteração do zonamento de zona verde para espaço de uso especial-equipamento já
existente e proposto.
 Introdução de áreas verdes de protecção a linhas de água correspondentes a zonas
inundáveis.
 Inclusão de uma área destinada a atividades económicas permitindo localizar e relocalizar
atividades desta natureza em zona periférica do aglomerado sempre que for conveniente.
 Exclusão do perímetro urbano de área situada no extremo norte deste aglomerado
correspondente na sua totalidade a zona verde de proteção a linha de água e sua integração no
espaço rural.
Face ao exposto verificou-se uma redução relativamente à área do perímetro urbano proposto
relativamente ao perímetro atual.
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As alterações e correcções referidas conduziram a que fossem retirados do perímetro urbano
0,8728ha e que passasse a integra-lo novas áreas no valor total de 0,7999ha.
Como conclusão refira-se que a intervenção ao nível deste perímetro urbano traduziu-se por
acertos para compatibilização com a realidade já existente apenas se integrando como nova
zona urbana o espaço para atividades económicas. No entanto, tendo em conta que também se
restituíram, ao espaço rural, áreas que eram urbanas, não se verificou qualquer aumento na área
afeta ao perímetro urbano, antes se verificou diminuição.

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

9/14

RELATÓRIO
ALBERNOA

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

10/14

RELATÓRIO
ALBERNOA

O novo perímetro urbano, integra para além da área urbanizável residencial com 1,68ha, 0,70ha
para actividades económicas, 0,26ha para equipamento e 1,23ha para espaços verdes num total
de 3,87ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Albernoa ocupam 20,96ha do território que
corresponde a 83,67% da área afecta ao perímetro urbano actual que integra 25,06ha.
O espaço urbanizável corresponde a 17,43% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos a zonas verdes com 2,85ha) com 22,21ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

13/14

RELATÓRIO
ALBERNOA

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

14/14

