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Relatório
População
Na freguesia de Baleizão apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Existem no entanto vários montes dispersos com significado em termos populacionais,
destacando-se um lugar Quinta de S. Pedro que já possuiu um significativo número de
habitantes.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional no início do século quando teve o seu maior
quantitativo populacional, logo a seguir a Beringel.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981 dos 1554 habitantes da freguesia, cerca de
80% residiam no aglomerado urbano, residindo 308 habitantes nos montes.
Em 1991 a população da freguesia é de apenas 1236 habitantes mas a sua concentração na
sede de freguesia corresponde a 86%, residindo, nessa altura, nos montes apenas 178
habitantes.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Baleizão era de 1056 habitantes, 964
dos quais (91%) residiam na sede de freguesia e os restantes 92 em lugares isolados.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 21% e de 1991 a 2001 teve um decréscimo
de 14,6% e de 2001 a 2011 teve um decréscimo de 14,4%
Baleizão tem, de acordo com os dados provisórios dos censos de 2011 uma população de 904
habitantes.
Face aos dados disponíveis poderemos concluir que esta freguesia, à semelhança de outras
está a sofrer um decréscimo populacional, que foi menos significativo nas duas últimas décadas
do que na anterior. Este decréscimo, teve principal incidência nos lugares isolados, tendo-se
verificado uma concentração da população na sede de freguesia.

Alojamentos
À data da elaboração do plano, apenas 73% dos alojamentos da freguesia eram habitados em
permanência, existindo 232 fogos não ocupados desse modo (residência sazonal e devolutos).
Quando foi efectuada a 1ª revisão os fogos não ocupados em permanência já eram de 302.
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De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, dos 710 alojamentos desta freguesia,
54,8% correspondem a residência habitual e 45,2% não são ocupados em permanência (35,2%
residência sazonal e 10% desabitados).
De acordo com os censos de 2001 apenas 1,2% dos fogos não tem electricidade, 3,3% não tem
água e 2,9% não tem esgotos.

Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado Baleizão tinha rede de abastecimento de água possuindo um
reservatório de 300m3 servido a partir do reservatório da Conceição.
Possuía rede de esgotos e ETAR projectada.
A aldeia de Baleizão é abastecida de água a partir do reservatório da zona inferior. Foi
executada uma captação subterrânea para reforço do abastecimento.
No que se refere aos esgotos domésticos possui ETAR bem localizada e licenciada, a funcionar
bem e a meio do horizonte de projecto. Possui serventia, ao nível do emissário mas não do
exutor.
Neste aglomerado a rede de esgotos é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Baleizão possui 59 contentores de 800 litros.
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.
Já se procedeu à selagem da lixeira e recuperação paisagística do local (embora continuem a
ser depositados entulhos).
A recolha dos resíduos sólidos em Baleizão é realizada três vezes por semana: às Segundas,
Quartas e Sextas.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Baleizão possui 4 ecopontos 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.
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Equipamentos
Quando o plano foi elaborado Baleizão possuía os seguintes equipamentos:
▪ 3 Escolas primárias (2 em Baleizão e 1 em S. Pedro de Pomares)
▪ Junta de freguesia
▪ Casa do Povo onde funciona o Posto médico
▪ Campo de futebol
▪ 2 Lavadouros públicos
▪ Tele-escola e infantário
▪ Posto da GNR
▪ Balneários
Propunha:
▫ Criação de um Centro Cultural e de apoio à 3ª idade, através da recuperação de um edifício
devoluto, que contivesse não só um centro de convívio para os mais idosos, mas ainda um
espaço polivalente para a cultura e recreio e ainda um posto dos CTT.
▫ Jardim público a localizar na aldeia nova, que pudesse conter um pequeno parque infantil e um
campo polidesportivo de pequenos jogos
▫ Instalação de balneários e iluminação do campo de futebol
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico (a funcionar na Casa do Povo)
■ Centro de Dia
■ EB 1/JI de Baleizão
■ Centro de Convívio (sede Sociedade Filarmónica 24 de Outubro)
■ Centro Comunitário (sede do MURPI)
■ Casa do Povo
■ Grande campo de jogos
■ ETAR
■ Posto da GNR
■ Casa mortuária
■ Junta de freguesia
■ Polidesportivo
■ Biblioteca Escolar
■ Jardim infantil
■ Pavilhão do clube de caçadores com campo de tiro
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Pavilhão multiusos
□ Núcleo Museológico
□ Centro de recuperação e transmissão de saberes, artes e tradições da freguesia
□ Creche na Escola desactivada
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Transportes
Baleizão é servida, durante a semana, diariamente por duas carreiras locais e duas 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 7.30 h, 8.40 h e 9.30 h) e
tarde (13.30 h).
No período nocturno, a população de Baleizão dispõe de duas carreiras para Beja – 19.00 h e
20.15 h.
No retorno, as últimas carreiras são às 19.25h, situação que permite alguma flexibilidade para as
pessoas que pretendem usufruir da cidade até um pouco mais do horário laboral.
Ao fim de semana o serviço rodoviário é considerado suficiente apesar de limitador. Serve a
classe trabalhadora (10.13h) e permite também algum usufruto da noite de sábado – 18.36 h. A
última carreira de fim-de-semana (Sábado) é às 19.30h.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 28 jovens de Baleizão,
dos quais 9 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 12 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. São 8
os alunos que beneficiam destes circuitos e distribuem-se da seguinte forma:
 Monte das Sesmarias – cinco alunos (um frequentam o 1º ciclo do ensino básico, um o 2º
Ciclo);
 Quinta de São Pedro – um aluno do secundário um o 1º. Ciclo
 Monte Vale de Alcaide – 1 aluno de 1º ciclo
 Monte do Paço do Estejo – 1 aluno de 1º ciclo
 Monte dos Frades – 1 aluno de 1º ciclo
 Herdade das Albernoas – 1 aluno de 1º ciclo
 Herdade Barbas de Lebre – 1 aluno de 3º ciclo;
Este transporte é assegurado pela Câmara Municipal.

Propostas da versão inicial do Plano (1992)
De acordo com a filosofia do Plano actual e de acordo com a hierarquia urbana proposta,
Baleizão era classificada como uma aldeia Central.
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Propuseram-se, na versão inicial duas áreas de expansão habitacional.
A – Área de expansão habitacional localizada no limite da aldeia nova, junto à escola e à casa do
povo e com limite na faixa de protecção à linha de água e que correspondia a um loteamento
aprovado e que se encontrava, na altura já em parte concretizado.
Previa também uma zona verde de utilização colectiva destinada ao recreio e lazer ao ar livre,
localizada em frente da Escola Primária.

1ª Revisão do PDM (2000)
A 1ª revisão efectuada ao PDM considerou:
Uma zona de expansão habitacional a nascente da aldeia velha em terrenos da Câmara
Municipal e particular.
Uma zona de expansão habitacional localizada a poente da Aldeia Nova, respeitando e
reproduzindo os alinhamentos existentes da estrutura urbana consolidada e rematando com o
cemitério.
Pequena área para expansão do cemitério.
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Concretização do Plano
Verifica-se actualmente que apenas 13,2% da expansão habitacional proposta foi concretizada.
Está em curso a execução do jardim público previsto.
A proposta de criação de um Centro Cultural e de apoio à terceira idade não foi concretizada,
pois estava prevista para a Casa do Povo e actualmente a proposta de utilização dessas
instalações é para sala de espectáculos, albergando os três grupos corais existentes.

Propostas para a 2ª revisão do Plano
Baleizão tem vindo a sofrer, à semelhança de outras, um decréscimo populacional, que foi no
entanto menos significativo na última década do que na anterior. Este decréscimo teve principal
incidência nos lugares isolados, tendo-se verificado uma concentração da população na sede de
freguesia.
Os fogos não ocupados em permanência não sofreram um aumento significativo nos últimos 30
anos, tendo-se inclusivamente verificado uma diminuição nos últimos 20 anos, correspondendo a
um peso crescente da residência sazonal. Os edifícios desocupados correspondem apenas a
10% do total dos alojamentos da freguesia.
Esta situação justifica a área de expansão residencial proposta que envolve 2,21ha e
corresponde a 8,3% do perímetro urbano existente.
A proposta apresentada propõe algumas alterações e correcções ao perímetro urbano e que
constam de:
 Retirar do perímetro um terreno previsto na Aldeia de Cima para expansão habitacional pois
trata-se de um terreno onde foi efectuada uma escavação e por esse facto não é adequado à
construção.
 Propor em sua substituição a ampliação para um terreno a sul dessa aldeia propriedade de
dois proprietários que se mostraram interessados em os urbanizar. Para garantir a unidade
dessa ampliação e a sua correcta ligação à envolvente construída, a integração de um elemento
de equipamento existente e ainda a preservação e valorização de estruturas hidráulicas
existentes, sugere-se que essa zona seja sujeita a Plano de Pormenor tendo sido considerada
uma unidade Operativa de Planeamento e Gestão abrangendo uma área de 3,87ha.
 Fazer a ligação das duas aldeias num único perímetro urbano tendo essa zona de ligação o
uso de zona verde por ser atravessado por uma linha de água.
 Inclusão no Perímetro de uma bomba de gasolina edificada na entrada dessa aldeia e
programação de uma área para actividades económicas, que não existia na proposta
actualmente em vigor, num terreno anexo localizado de modo a salvaguardar o perfil do
aglomerado urbano. A existência desta área para atividades económicas justifica-se tendo em
conta a necessidade de localizar e por vezes relocalizar atividades fora das zonas residenciais.
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 Mudança de uso de expansão habitacional para espaço de uso especial - equipamento
programado e espaço verde correspondente a um parque urbano existente.
Estas alterações conduziram à retirada do perímetro urbano de 1,66ha e à integração nesse
mesmo perímetro de área no valor de 4,73ha.
Em conclusão refere-se que a intervenção ao nível deste perímetro urbano, se traduziu
fundamentalmente em acertos no sentido da compatibilização com o existente consolidado, na
eliminação de uma zona de expansão habitacional que não se considera adequada para o efeito
com 1,9ha por outra com idêntica dimensão (2,2ha) e para esse mesmo fim. A nova afetação de
solo urbano está assim apenas relacionada com a área proposta para actividades económicas
com 0,7ha.
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O novo perímetro integra para além da área urbanizável residencial com 2,21ha, 0,67ha para
instalação de actividades económicas, 0,52ha para equipamento e 0,79ha para espaços verdes
num total de 4,19ha.

VERSÃO FINAL . Outubro de 2013

10/15

RELATÓRIO
BALEIZÃO

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Baleizão, ocupam 24,61ha do território que
corresponde a 92,24% da área afecta ao perímetro urbano que integra 26,68ha.
O espaço urbanizável corresponde a 17% da área do perímetro urbano existente (excluindo os
solos afetos a zonas verdes com 2,05ha) com 24,62ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos

VERSÃO FINAL . Outubro de 2013

14/15

RELATÓRIO
BALEIZÃO

VERSÃO FINAL . Outubro de 2013

15/15

