RELATÓRIO
BERINGEL

BERINGEL

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

1/16

RELATÓRIO
BERINGEL

Relatório
População
Na freguesia de Beringel apenas existe atualmente o aglomerado com o mesmo nome. No
entanto até à década de 80, esta freguesia incluía também o aglomerado de Trigaches que se
constituiu nessa altura como freguesia.
Por este facto é impossível fazer análises de dados actuais com dados anteriores a essa data.
No entanto pode-se afirmar que o Beringel foi o aglomerado rural com maior dinâmica no
concelho, quer pelo quantitativo populacional, quer pelo conjunto diversificado de equipamentos
e de actividades produtivas que possui.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981, dos 1 928 habitantes da freguesia, 98,5%
residem no aglomerado urbano onde se verifica uma grande concentração populacional,
residindo apenas 29 habitantes nos montes.
De acordo com o recenseamento de 2001 a população de Beringel era de 1525 habitantes, 1514
dos quais (99,3%), residiam na sede de freguesia e os restantes 11 estavam distribuídos por
lugares isolados.
De 1991 a 2001 a população desta freguesia teve um decréscimo de 11,9 %, e de 2001 a 2011
teve um decréscimo de 14,5%
Beringel tem, de acordo com os dados provisórios dos censos de 2011 uma população de 1304
habitantes.
Conclui-se que Beringel é um dos aglomerados urbanos com maior expressão a nível
populacional e em que a população se concentra na quase totalidade na sede da freguesia.

Alojamentos
De acordo com os censos de 2001, dos 867 alojamentos existentes, 66% eram residência
habitual. A residência sazonal representava apenas 7% e os desabitados 27% correspondendo
no total a 295 fogos devolutos. Em 1991 havia 152 fogos devolutos.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011 dos 869 alojamentos existentes 62%
são residência habitual, 21,5% corresponde a residência secundária e apenas 16%,
correspondendo a 141 fogos, estão desabitados.
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Quando o plano foi elaborado 13,6% das habitações não possuíam electricidade (no conjunto
das duas freguesias), nos censos de 2001 apenas 0,5% das habitações de Beringel estão nessa
situação.
De acordo com os censos de 2001 apenas 0,5% dos alojamentos não tem água e 0,7% não tem
esgotos.

Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado, Beringel tinha rede de abastecimento domiciliário de água,
captação por furo e estação elevatória para um depósito de 500m3.
Está em curso uma empreitada para a renovação da rede de distribuição.
Possuía sistema de drenagem de águas domiciliárias, mas não possuía ETAR, para a qual
existia projecto.
Actualmente o sistema de abastecimento é comum a Trigaches. Foram efectuados mais dois
furos para reforço da captação para abastecimento. Perspectiva-se a ligação a partir do Roxo
com abastecimento a partir da água tratada da albufeira. A infra estrutura para o abastecimento
a partir da água tratada está concluída (adutores e reservatório).
O novo traçado do IP8 vai obrigar ao desvio da adutora.
Possui uma ETAR nova, construída pela EDIA. Existe um novo emissário com serventia, um
troço e conduta elevatória e o exterior não tem serventia.
Prevê-se que a rega venha a ser assegurada pela água tratada da ETAR, existindo já parte da
rede de rega para o efeito e prevendo-se a sua expansão.
Parte do aglomerado possui rede separativa, prevendo-se a construção na totalidade de rede
autónoma para pluviais.
Segundo os dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à Contentorização, foram distribuídos pela freguesia de Beringel: 88 contentores de 800
litros.
Os chamados monstros domésticos são depositados no estaleiro da Junta de Freguesia e
removidos pelo serviço de recolha da DSU quando solicitado para este propósito.
A recolha dos resíduos sólidos em Beringel 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.

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

3/16

RELATÓRIO
BERINGEL

Beringel possui 4 ecopontos e 5 vidrões 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 Beringel possuía os seguintes equipamentos:
▪ 2 Escolas primárias
▪ Colégio Externato António Sérgio (particular)
▪ Jardim de Infância
▪ Casa do Povo
▪ Posto médico (a funcionar na casa do povo)
▪ Centro Social de apoio (a funcionar na casa do povo)
▪ Junta de freguesia
▪ Instalações de CTT
▪ Posto da GNR
▪ Farmácia
▪ Jardim público
▪ Parque infantil
nota: tinha 3 Associações culturais e recreativas (Sociedade Filarmónica de Beringel, Sociedade
Columbófila e União Desportiva Cultural Beringelense).
Propunha;
▫ Zona verde de utilização colectiva para recreio e lazer ao ar livre
▫ Balneários e iluminação do campo de futebol
▫ Novas instalações para o posto da GNR
▫ Museu etnográfico com relevo para a olaria com escola de aprendizagem deste tipo de
artesanato.
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ EB 1 /J.I. Beringel + EB 1 nº.2 de Beringel (ATL)
■ Posto médico na Casa do Povo
■ Centro de Apoio Social do Concelho de Beja na Casa do Povo
■ Polidesportivo
■ Biblioteca no antigo Mercado
■ Casa do Povo
■ Campo de futebol com balneários e iluminação
■ Posto da GNR
■ Junta de freguesia
■ Posto dos CTT (a funcionar na JF)
■ Infantário (Associação Seara Nova)
■ Farmácia
■ Externato António Sérgio (Escola de 2º e 3º Ciclos particular)
■ Banco
■ 3 Parques Infantis, no parque urbano, no largo e na Escola
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■ Cooperativa Agrícola
■ Sede da Associação de Caçadores de Beringel e Mombeja
■ Sede da Associação de Columbófilos de Beringel
■ Sede da União desportiva cultural Beringelense
■ Sede da Associação de ciclismo de Beringel
■ Sede da Associação de Motard de Beringel
■ Casa Mortuária
■ Parque Urbano
■ Cemitério
■ 2 Igrejas
É proposta da JF dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Pavilhão Polivalente (Junto GNR)
□ Centro Cultural/Centro de dia no Edifício do Mercado
□ Núcleo Museológico de Beringel, da Rede Museológica do Município de Beja
□ Equipamento de apoio à 3ª idade
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Transportes
Beringel é servida durante a semana, diariamente, por duas carreiras locais e uma carreira
regional.
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 7.40 h, 8.13h, 8.45 h ,
9.45 h,10h50m e 11.00h) e tarde (13.10 h).
No período escolar existe um outro horário que permite a chegada às 8.21 h, servindo assim os
estudantes que iniciam a escola às 8.30h.
No período nocturno, a população de Beringel só dispõe de carreiras para Beja às 17.35 h e às
18h35m.
No retorno, a última carreira é às 19.10 h, 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”, é eliminado um horário no sentido Beringel
– Beja, e um também no sentido Beja – Beringel.
Ao fim de semana, o serviço rodoviário é considerado insuficiente dado os horários disponíveis.
O serviço não permite à população aceder na cidade às actividades de lazer, cultura e desporto,
que se realizam predominantemente às 6ªs à noite, Sábados e Domingos.
Por forma a colmatar esta lacuna, o aglomerado é servido por um serviço público de táxis
colectivos com saída de Beja às 7h 30m e às 13h30m e regresso às 8h 25m e 14h05m aos
sábados e saídas às 13h55m e às 18h00m e regresso às 14h30m e às 18h35m aos domingos.
O tempo de percurso é de 20m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos servem 17 jovens de Beringel,
dos quais 3 o 3º ciclo do ensino básico e os restantes 14 o ensino secundário. Este transporte é
assegurado pelas carreiras local e regional.

Propostas iniciais do Plano (1992)
De acordo com a filosofia do Plano actual e de acordo com a hierarquia urbana proposta
Beringel estava classificada como Centro de Apoio a comunidades rurais (para servir uma
população residente num raio de 5 Km) que deveria ser um centro alternativo à cidade para
oferta de um conjunto de bens e serviços.
Beringel reunia um conjunto de condições que a colocavam no segundo lugar na hierarquia do
concelho para além da área de influência que ultrapassa os limites do aglomerado.
Foram definidas 3 áreas de expansão habitacional (ver planta de ordenamento- Planta de
Síntese):
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A – Área de expansão habitacional entre a Escola primária e o limite Sueste do perímetro urbano
proposto propondo uma banda de edifícios destinados à habitação, ao longo do arruamento
existente.
B – Área correspondente a um terreno da Junta de freguesia onde se pretendia instalar o quartel
da GNR.
C – Área localizada no Centro de Beringel prevendo o Plano uma ou duas bandas de edifícios
destinados à habitação.
Está definida uma zona verde de utilização colectiva, a noroeste do aglomerado, onde 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, uma
linha de água e respectiva faixa de protecção, e corredores e protecção à rodovia que o
atravessa.
Existe uma zona deste núcleo urbano classificada como protecção da estrutura urbana (núcleo
urbano e estrutura urbana linear).

1ª Revisão do Plano (2000)
Foi proposta ampliação do perímetro urbano no sentido da zona de expansão B e alterado o
zonamento proposto para este local.
Foi assim proposta uma zona de expansão habitacional, na continuidade dos alinhamentos
existentes, e a criação de uma área para instalação de pequenas unidades industriais e
armazéns. É prevista uma zona verde de protecção a nascente para proteger o perfil deste
aglomerado de impactos visuais negativos.
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Concretização do plano
Verifica-se que apenas 18,6% da expansão foram concretizadas. Este facto deve-se em parte ao
facto de o proprietário do terreno que abrange a quase totalidade da zona de expansão não ter
estado disponível para concretizar, até ao momento, essa expansão nem de negociar o terreno
com a Junta de freguesia. Essa situação poderá agora estar alterada, tendo em conta a
disponibilidade já manifestada pelos herdeiros.
Foi construído um novo posto para a GNR.
Foi construída a zona verde de utilização colectiva, identificada como Parque Urbano de
Beringel.

Proposta da 2ª revisão:
Beringel é um dos aglomerados urbanos com maior expressão a nível populacional no Concelho
e em que a população se concentra, na quase totalidade (99,3%) na sede de freguesia.
Os fogos não ocupados em permanência aumentaram muito significativamente de 152 para 295
na penúltima decada. A residência sazonal tinha, nesta freguesia, pouco peso., e os fogos
desabitados representavam 27%.
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Durante a vigência deste plano concretizaram-se 18,6% das propostas de expansão. Não se
concretizou uma percentagem superior porque o terreno restante era todo de um único
proprietário que não facilitou as negociações encetadas pela Junta de Freguesia para a sua
urbanização.
A este facto se deveu, em parte a diminuição significativa verificada nos últimos 10 anos nos
fogos desocupados que representavam 27% do total dos fogos em 2001 e que atualmente
apenas representa 16%.. Tendo-se verificado uma estabilização no que se refere ao numero de
alojamentos habituais, a dimuição esses fogos, antes devolutos, são agora habitação secundária
que passou a ter uma expressão significativa no aglomerado urbano desta freguesia.
A dimensão deste aglomerado, o seu nível de equipamentos e a sua localização, faz prever que
com o desenvolvimento do projecto do aeroporto de Beja, este aglomerado seja um dos mais
procurados, tanto em termos de habitação como de localização de actividades económicas. Isto
justifica que as alterações ao perímetro urbano que a seguir se identificam:
 Limitar o perímetro urbano a sul da Estrada Nacional, apenas ao consolidado existente,
tendo em conta que se trata de terrenos pertencentes à freguesia de Mombeja.
 Utilizar o mesmo critério para os terrenos localizados a nascente do aglomerado urbano e
também pertencentes à freguesia de Mombeja.
 Alterar a localização de uma zona prevista como zona verde de uso coletivo para o local
onde foi implantado o parque urbano existente.
 Retirar do perímetro urbano parte da zona de expansão industrial prevista para nascente,
em terrenos pertencentes à freguesia de Mombeja, por esse facto e por se considerar que essa
localização não seria a mais adequada.
 Ampliar o perímetro urbano prevendo terrenos para esse fim, numa localização mais
adequada, confinante com uma via periférica já existente a Norte e em substituição do terreno
retirado do perímetro para expansão industrial.
 Inclusão na área urbana de uma zona já consolidada a norte do cemitério, integrando
actividades já instaladas no local.
Estas alterações conduziram a que fossem retirados do perímetro urbano 4,31ha e que
passassem a integra-lo novas áreas correspondentes a 4,16ha.
Como conclusão refere-se que, a intervenção ao nível deste aglomerado urbano se traduziu na
compatibilização do perímetro com as áreas consolidadas tanto no que se refere ao edificado
como ao parque urbano, assim como a alteração da localização da área proposta para
atividades económicas tendo em conta que a área inicialmente prevista para além de se situar
na área geográfica de outra freguesia possui já uma ocupação consolidada com características
de ocupação de solo rural o que inviabiliza a sua requalificação como solo urbano. A área
ocupada com o perímetro proposto é idêntica à que é ocupada com o perímetro atual.
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O novo perímetro urbano integra, para além do espaço residencial com 4,62ha, 2,03ha para
actividades económicas num total de área urbanizável de 6,65ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Beringel ocupam 38,56ha do território que
correspondem a 82,74% da área afecta ao perímetro urbano actual que integra 46,60ha.
O espaço urbanizável corresponde a 16,68% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos a zonas industriais - 2,55ha e as zonas verdes com 4,18ha) com 39,88ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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