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Relatório
As tendências globais de urbanização e a evolução da cidade
Para analisar o processo de urbanização importa considerar a evolução demográfica do
concelho (espaços urbano e rural) e as alterações das áreas urbanas. Para isso, recorreu-se aos
dados censitários referentes a todo o século XX que foram analisados para apurar a dimensão
das áreas urbanas.
No quadro seguinte apresentam-se os dados que foram recolhidos e tratados para proceder à
análise desse processo.

Designação
Concelho
Freg urb
Freg rur
Taxa
Urbanização

1911
30058
10030
20028
33,4%

1920
30810
10515
20295
34,1%

1940
42113
14145
27968
33,6%

1960
43119
18040
25079
41,8%

1970
36384
18364
18020
50,5%

1981
38246
22193
16053
58,0%

1991
35659
22061
13598
61,9%

2001
35762
23353
12409
65,3%

2011
35854
25148
10706
70,1%

Quadro 1. Distribuição da população do concelho pelas freguesias urbanas e rurais entre 1911 e 2011

Os dados constantes no quadro 1 possibilitaram a seguinte leitura:
 entre 1900 e 1911 o crescimento real da população igualou praticamente o crescimento
natural, não se tendo registado movimentos exteriores da população;
 no período de 1911 a 1920 não se registou qualquer variação no número de habitantes, por
ter sido um período caracterizado por grande mortalidade e quebra da natalidade;
 nas duas décadas seguintes, entre 1920 e 1940, o crescimento real foi superior ao
crescimento natural uma vez que se verificou um acréscimo de cerca de 4000 pessoas que
entretanto se fixaram no concelho;
 este aumento populacional ocorreu na globalidade do Concelho tendo o ano de 1940
correspondido ao nível máximo de população registado nas freguesias rurais;
 o período entre 1940 e 1960, foi caracterizado por uma forte emigração (saíram do concelho
cerca de 6 500 habitantes);
 no período decorrido entre 1960 e 1970 continuou a verificar-se uma forte emigração e um
êxodo rural com grande expressão, tendo-se verificado a perda de mais 9 300 habitantes,
sobretudo nas freguesias rurais;
 na década de 1970 a 1981 continuou a verificar-se uma quebra nos quantitativos
demográficos ao nível das freguesias rurais, pois nas freguesias urbanas ocorreu um acréscimo
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significativo de população, tendo como resultado um saldo final com ligeiro aumento
populacional ao nível do concelho;
 a população nas freguesias rurais continuou a diminuir e o aumento populacional teve lugar
principalmente na cidade, evidenciando o seu papel atractivo, tanto para pessoas oriundas de
outros concelhos, como para residentes nas freguesias rurais do concelho de Beja, este
fenómeno tem a ver fundamentalmente com o aumento da importância do emprego no comércio
e serviços, o que explica o grande crescimento verificado na cidade;
 entre 1981 e 1991 verificou-se uma redução significativa na população do concelho que
resultou do despovoamento das áreas rurais, uma vez que a população nas freguesias urbanas
não sofreu variação significativa neste período;
 na década de 1991 a 2001 verificou-se apenas um ligeiro acréscimo populacional, a nível
global do concelho, resultante do facto da cidade ter evidenciado uma atractividade significativa,
continuando a registar-se decréscimo populacional nas freguesias rurais;
 de acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, a população do concelho
continuou a registar, na ultima década, um aumento populacional, tendo a cidade reforçado o
seu papel polarizador.
Em síntese, ocorreu uma dinâmica de crescimento expressiva nas freguesias rurais na 1ª
metade do século passado, tendo-se verificado um grande retrocesso na década de 60-70 e um
decréscimo contínuo a partir de então, entrando-se no novo século com menos 4537 pessoas
nessas áreas do que se tinha entrado no século XX. Quanto á cidade, ou seja nas freguesias
urbanas, a dinâmica pode ser considerada sempre de crescimento, tendo a população triplicado
durante o último século, tendo-se chegado ao novo século com mais 14514 habitantes, dado que
a população da cidade era em 1900 de 8839 pessoas. Assim, é possível afirmar que o concelho
de Beja registou um processo de urbanização crescente, cifrando-se actualmente em cerca de
70%.
No documento anexo, que constitui um aditamento à caracterização e diagnóstico, é efetuada
uma atualização à informação sobre a demografia tendo em conta os dados dos últimos censos,
apreciando-os tendo em conta a estratégia de desenvolvimento e de ordenamento identificada.

As tendências globais de urbanização e a evolução da cidade
● Espaço residencial
A cidade foi mantendo no seu núcleo central o carácter medieval das suas ruas estreitas e as
características de um aglomerado eminentemente agrícola e onde se distinguiam edifícios de
grandes dimensões, na maioria destinados a segunda habitação de quem residia nos montes ou
em Lisboa, e os edifícios térreos que configuravam o tecido urbano.
É no final do século XIX que a cidade inicia uma época de expansão que com diferentes
dinâmicas não mais parou até aos nossos dias.
Por esta época são feitas obras de alargamento de ruas e largos no núcleo central e constrói-se
expandindo-se a cidade nas áreas vizinhas à muralha e aos espaços criados junto a ela, Praça
Diogo Fernandes e Avenida Miguel Fernandes.
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O Caminho de Ferro surge em 1893.
Chegados ao século XX, a cidade não sofre grandes modificações a não ser as decorrentes do
aumento populacional, surgem edifícios com volumetrias mais elevadas (3 ou 4 pisos) e o
desenvolvimento de comércio ligado ao lazer (lojas e cafés).
Nesta época constrói-se um Tribunal Novo, A Nova Agencia da Caixa Geral de Depósitos e do
Banco de Portugal.
Constroem-se Bairros Sociais. As tipologias de construção correspondem a habitação unifamiliar
com um piso e áreas de reduzidas dimensões
A cidade expande-se no sentido Sul e poente, criam-se Novos Bairros e equipamentos públicos.
O desenvolvimento da cidade a sul concretiza-se pela necessidade de acolher uma população
nova que vem trabalhar nos serviços, no comércio e na Base Área.
A instalação da Base Aérea, traz uma comunidade de naturalidade alemã que levou à
construção de um Bairro próprio que tendo introduzido tipologias construtivas de volumetrias
consideráveis face ao existente até então, possuí uma qualidade urbana, no que se refere ao
dimensionamento dos espaços livres e à qualidade do seu tratamento, ao desenho urbano, ao
controle da construção, que se mantém actual nos dias de hoje.
Este bairro que foi, durante a sua ocupação por parte dessa comunidade, e em reflexo da sua
postura de integração, de certo modo uma “zona à parte”, é hoje com a sua efectiva integração,
uma mais valia para a cidade.
Nesta vizinhança desenvolveu-se o Bairro do Ultramar com duas tipologias de ocupação, fogos
em propriedade horizontal promovidos pela Caixa de Previdência e moradias uni e bifamiliares
implantadas em terrenos Camarários como incentivo à fixação de população.
Deste modo se explica o aumento populacional que se registaram nas freguesias de S. João
Baptista e de Salvador, freguesias que acolheram estes dois Bairros residenciais no período
compreendido entre 1940 e 1970.
Os loteamentos particulares foram nesse período de fraca expressão não tendo contribuído para
a ampliação do tecido urbano.
Foi após 1974 essencialmente que se registaram os grandes investimentos em termos de
loteamentos particulares, que vieram a desenvolver-se em grandes áreas pertencentes ao
mesmo proprietário ou de proprietários que se juntaram para desenvolver em conjunto grandes
empreendimentos imobiliários.
Trata-se de um período caracterizado também por um aumento populacional originado pela
vinda de pessoas de fora do concelho devido ao desenvolvimento das actividades ligadas ao
comércio, aos serviços e ao ensino.
A melhoria das condições de vida e as políticas de crédito facilitaram o acesso à compra de
habitação própria, permitindo que aos que vieram de fora se juntassem, na aquisição destes
novos fogos, pessoas que antes residiam no Centro Histórico e nas freguesias rurais.
Assim se desenvolveram loteamentos particulares como o Mira Serra numa área de 5,6ha com
289 fogos e uma densidade de 52 fogos/ha; Falcões numa área de 6,2ha com 424fogos e uma
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densidade de 68 fogos/ha; Ciclo numa área de 5,9ha com 442 fogos e densidade de 75 fogos/há
e Campos Viana numa área de 1,7 há com 111 fogos e uma densidade de 65 fogos/ha.
Estas urbanizações situam-se nas freguesias de Salvador e S. João Baptista o que justifica o
aumento populacional que no período de 1970 e 1990 essas freguesias registaram.
As tipologias adoptadas correspondem à construção de prédios na generalidade sendo que
apenas o Mira Serra e a Urbanização Campos Viana possui tipologias de moradias.
A adopção de densidades relativamente elevadas está relacionada com a forte procura e com o
facto de então não existir instrumento de planeamento em vigor e eficaz que regulasse a
edificabilidade.
A promoção municipal, Estatal e Cooperativa foi outro importante factor responsável por uma
nova parcela significativa da cidade, tendo possibilitado o realojamento de população insolvente
do ponto de vista social que residia fundamentalmente no Centro Histórico, em Montes e em
situações abarracadas espalhadas pelo concelho.
Independentemente da iniciativa da promoção destas urbanizações a quase totalidade dos
terrenos foram disponibilizados pelo município que tinha uma importante bolsa de terrenos na
periferia da cidade.
Para ter uma ideia das implicações deste tipo de intervenção na construção da cidade refira-se
que por exemplo a Urbanização Beja III ocupou 36,9ha, o Bº da Conceição 21,2ha, o Beja II 7ha
e a cooperativa de Habitação 9ha. Estas Urbanizações tiveram maior impacto na freguesia de
Santiago Maior onde a maior parte se localiza, conforme se pode verificar nos dados da
demografia dessa freguesia nesse período de tempo.
O Plano Director Municipal em 1992, veio introduzir índices urbanísticos para as diferentes
tipologias de construção; alta densidade e média/baixa densidade, que se reflectiu na diminuição
das densidades das expansões então projectadas.
Neste período a intervenção da Câmara Municipal passou a ser mais virada para a reabilitação
do centro Histórico e dos núcleos urbanos das freguesias rurais, procurando reverter a tendência
de desertificação verificada nessas zonas.
Esta preocupação reflectiu-se nas contidas propostas para o Perímetro urbano da cidade
previsto na planta de ordenamento do PDM para este núcleo urbano.
Assim neste período a expansão urbana que se verificou foi essencialmente de iniciativa
particular. Como Urbanizações de grande impacto refere-se A Quinta d’el Rey com 339 fogos em
10,5ha e densidade de 32fogos/ha, a Urbanização do Seminário com 429 fogos em 8,5ha e
densidade de 51f/ha e os Moinhos de Santa Maria com 493 fogos em 11,8ha e densidade de 42
fogos/ha.
Estes modelos urbanos adoptaram tipologias mistas onde coexistiam edifícios plurifamiliares e
moradias isoladas e em banda. Estas últimas tipologias tiveram bastante procura no mercado,
correspondendo a uma população que abandonou os blocos habitacionais.
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Neste momento o perímetro urbano da cidade que possuía uma área de expansão de Iniciativa
publica de 27ha; uma área de expansão habitacional de 79ha e uma área não programada de 57
ha, possui urbanizações em curso na totalidade das zonas de expansão previstas, restando
apenas não concretizadas a expansão de iniciativa pública que pertence à Força Aérea e uma
área ainda não programada com cerca de 30ha a nordeste no núcleo urbano.
A cidade encontra-se limitada, em termos de expansão, por várias condicionantes físicas, os IP
que funciona como variante à cidade; a linha de caminho de ferro e as Reservas Agrícola e
Ecológica que a envolvem.
A proposta de novo perímetro urbano da cidade, deverá conciliar a existência destas
condicionantes, com a possibilidade do seu crescimento fazendo face a novos desafios não
ignorando a atenção a dispensar ao tecido consolidado.
● Espaço destinado às actividades económicas
Na cidade medieval, basicamente, não havia uma delimitação precisa entre a função
habitacional e a função económica, ambas as funções partilhavam os mesmos espaços. Com o
processo de industrialização e, mais recentemente, com o modelo de comercialização em
grande escala, a delimitação do espaço para as actividades económicas passou a ser uma
exigência de ordenamento e de planeamento.
Assim, as referências cartográficas sobre Beja do início do século vinte dão conta desta
realidade, na medida em que no desenho urbano não é possível com clarividência distinguir
zonas específicas destinadas às actividades económicas.
Contudo, é notória a existência na periferia, sobretudo nos arrabaldes, de um desenho urbano
que contemplava instalações habitacionais associadas a actividades de apoio à agricultura ou de
hospedaria, dadas as dimensões dos espaços ocupados com construção.
Com base numa fotografia área dos anos trinta, já foi possível detectar uma zona determinada
cuja função principal assentava nas actividades económicas, principalmente indústria, embora
tenhamos conhecimento que essa unidade já existia no final do século XIX. Deste modo, por
volta de 1940 a área destinada às actividades económicas, mas coexistindo em muitos casos
com habitação, era aproximadamente de 10,3 hectares, correspondendo a 12,6% da área
urbana.
Em 1970 a área ocupada fundamentalmente com actividades económicas representava
aproximadamente 20,1ha, correspondendo a 12,7% da área urbana, mantendo-se basicamente
a tendência de ordenamento dos anos quarenta.
Em 2001 a área destinada às actividades económicas era aproximadamente 160 ha, ou seja,
registou-se um acréscimo de oito vezes em relação à área de 1940, representando 21,9% do
espaço urbano total, por esta altura a tendência de ordenamento tinha-se alterado, reforçando-se
a especialização funcional do espaço, separando-se claramente a actividade económica da
função habitacional, através de grandes espaços de expansão.
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As perspectivas para a década de 2010 conduzem à consolidação desta tendência, uma vez que
se prevê alargar a área das actividades económicas para cerca de 240ha, representando 23,4%
da área urbana total. Esta nova realidade de ordenamento teve início nos anos oitenta com a
constituição, a nível nacional, da Empresa Pública de Parques Industriais, que adquiriu, instalou
as infra-estruturas e procedeu ao loteamento de uma zona industrial em Beja. Nos anos noventa,
teve lugar o desenvolvimento do comércio de grande escala, assente no figurino do comércio de
periferia associado às grandes superfícies, reforçando, também no sector comercial, a
especialização funcional do espaço e as novas tendências de ordenamento.
Para ilustrar esta realidade emergente importa referir os seguintes dados:
- em 2001 dos 160 hectares destinados às actividades económicas, 8,5ha estavam afectos ao
Parque de Feiras e Exposições de Beja, 13,4ha destinavam-se ao comércio de periferia (grandes
superfícies), os restantes 138ha, estavam afectos às actividade do sector secundário e algum
terciário ligada à comercialização de viaturas e equipamentos e aos serviços de apoio às
actividades económicas dos sectores primário e secundário;
Ainda sobre as áreas destinadas às actividades económicas, de referir que em 2001 a área
consolidada era de 55ha, a área de expansão de 83ha. Relativamente às perspectivas para a
década de 2010, a área das actividades económicas consolidada é atualmente de 108,74ha e a
de expansão respectivamente de 84,78ha. Esta margem para a expansão decorre de dois
factores principais, designadamente:
- a forte expectativa que existe desde 1995 sobre o impacte a induzir na base económica local,
com possíveis reflexos sobre as actividades económicas em diversos sectores, por parte dos
projectos estruturantes (Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e Aeroporto de Beja);
- o facto da propriedade do solo urbano, à semelhança do solo rural, estar concentrada em
poucos titulares, sendo de grande dimensão, obviamente à escala da cidade de Beja, realidade
que conduz a rigidez na oferta de terrenos para construção, revelando um mercado limitado e
extremamente especulativo, em que as exigências normais de procura não são satisfeitas.
Face a este pressuposto, o Município teve e tem de recorrer ao alargamento do perímetro
urbano por forma a haver maior número de proprietários no mercado fundiário urbano e, deste
modo, melhor regular o mercado, sobretudo com a tentativa de aproximar a oferta (reforçando-a)
às necessidade de procura.
● A periferia da cidade e a qualidade funcional do espaço urbano
Na cidade de Beja não ocorreram, como em outras cidades, fenómenos de ocupação de
espaços periféricos com funções pouco qualificadas, devido ao facto da pressão urbanística ter
surgido tarde, devendo-se esta particularmente a uma dinâmica de construção assente na
qualificação das condições residenciais, uma vez que a cidade registava nas décadas de
quarenta a setenta uma densidade populacional elevada associada a uma habitação precária
com dimensões normalmente exíguas e até insalubres.
Já na década de setenta ocorreu a qualificação dos espaços destinados às actividades
económicas.
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De referir ainda que a cidade também não esteve exposta à recepção massiva de novos
residentes.
Todos estes factores conduziram a que o crescimento urbano verificado evitou a desqualificação
da periferia, independentemente de se ter acentuado a especialização funcional. Assim, foram
urbanizadas novas áreas com funções especificas, designadamente para habitação, para
equipamento e lazer, ou para as actividades industriais e afins e, mais recentemente, para
consumo associado às grandes superfícies.

Desafios contemporâneos
Provavelmente o desafio primordial que se coloca à cidade diz respeito à revitalização e
dinamização do seu centro histórico, devolvendo-lhe novos residentes, prioritariamente jovens, e
actividades económicas de matriz urbana, de modo a assumir-se no futuro como uma nova
centralidade, associada à modernidade e a um quadro de vida urbana prestigiado e atractivo.
A fixação e eventual atracção de população no Concelho, com a inversão da tendência do duplo
envelhecimento.
A dinamização da base económica urbana para reforçar a centralidade da cidade no plano
regional e transfronteiriço constitui um desafio importante. Para a sua concretização, um primeiro
esforço deve incidir na manutenção da centralidade administrativa da cidade, evitando a saída
de serviços, um segundo esforço deve convergir para a diversificação da economia local, por via
da efectivação das seguintes vocações potenciais da cidade:
- afirmação da cidade, enquanto pólo para a realização de eventos;
- afirmação da cidade, enquanto centro de excelência no domínio do ensino superior e da
investigação aplicada;
- afirmação da cidade como um centro logístico e de serviços de apoio à economia da região,
através o aproveitamento do efeitos a induzir pelos projectos estruturantes, designadamente
Aeroporto de Beja, Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e acessibilidades rodoviárias
(principalmente IP 8 com perfil de auto-estrada).
Aproveitamento da existência no concelho de um espaço rural central, multifuncional, de
valorização patrimonial e humanizado, através de uma política urbanística que compatibilize os
valores da cidade e do campo e explore um conjunto de oportunidades que esta relação permite.
Este desafio exige, entre outros, três pressupostos fundamentais, nomeadamente:
- assegurar que os processos de modernização mantenham o traço identitário das comunidades
locais, preservando e aprofundando a diferença num contexto de compatibilização da
modernidade com a tradição e as características essenciais da cultura local/regional;
- garantir o estabelecimento de equilíbrios paisagísticos entre a paisagem urbana e rural, entre a
paisagem agrícola e natural;
- promover a atracção do investimento externo compatibilizando-o com perspectivas de
desenvolvimento sustentável.
Dinamização do mercado fundiário para diminuir as dificuldades actualmente existentes de
acesso ao solo urbano para que os preços da habitação e das instalações para acolhimento das
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actividades económicas sejam mais baixos. Responder a este desafio afigura-se essencial para
desenvolvimento das economias urbanas e revitalização e desenvolvimento da base económica
da cidade.

Propostas do PDM de 1992
O ordenamento da cidade de Beja tal como proposto no Plano Director municipal, identifica como
categorias de espaço: o espaço urbano, o espaço urbanizável o espaço industrial, as zonas
verdes e os equipamentos.
No espaço urbano, áreas que estavam já edificadas ou a edificar para as quais o Plano definia o
uso do solo, foram identificadas as seguintes sub categorias:
 Centro Histórico que possui um Plano Parcial de Urbanização em vigor;
 Zonas consolidadas onde estavam já em execução infra estruturas e definidos alinhamentos
dos planos marginais por construções existentes;
 Zonas de expansão em curso onde já se haviam iniciado obras de construção;
 Zonas de expansão aprovadas ou em estudo onde existem pretensões de loteamento e
onde não havia sido iniciada qualquer construção, de iniciativa particular;
 Zonas de expansão de iniciativa pública;
 Zonas a requalificar/reabilitar, sujeitas a planos de pormenor, zonas habitacionais onde a
plurifuncionalidade conduzia a existência de usos incompatíveis.
No espaço industrial, considerou-se utilizando o mesmo critério, zonas consolidadas e zonas de
expansão.
As zonas verdes foram identificadas como, verdes de protecção integral, verdes de uso colectivo
e de protecção e enquadramento.
No que se refere aos equipamentos, foram identificadas áreas e equipamentos existentes e
áreas de reserva para esse fim.

1ª Revisão de 2000
Esta revisão do Plano não introduziu nenhuma alteração ao perímetro urbano proposto para a
cidade, sendo que as alterações introduzidas apenas se reflectiram em alterações pontuais de
uso.
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Propostas da 2ª Revisão do Plano
Na planta de ordenamento da cidade foi identificado um espaço urbano central coincidente com
a área do Núcleo Central Histórico, como subcategoria do solo urbanizado que compreende a
parte da cidade já construída e aquela onde existem projectos, planos e loteamentos em fase de
concretização física, correspondente a zonas de expansão anteriormente programadas.
Neste espaço urbanizado foram incluídas áreas, que estando fora do perímetro urbano,
apresentavam um nível de infra estruturação que justificou essa classificação e a sua
consequente integração no novo perímetro urbano.
Refira-se neste caso a área consolidada com atividades económicas localizada a poente na
parte exterior da variante à cidade e a integração da área residencial do Bairro de S. João.
Estas áreas já consolidadas, mas que não constavam no perímetro atual, são as principais
responsáveis pelo aumento do perímetro urbano proposto.
As novas propostas de expansão têm a ver com a necessidade de prever espaços para
actividades económicas e espaços para uso especial (equipamento), tendo em conta as
perspectivas de crescimento, com reflexos na cidade, geradas pelas políticas equacionadas no
Plano na sequência do desenvolvimento de projectos estruturantes.
No que se refere aos espaços residenciais programados consideram-se duas situações distintas:
- Áreas já previstas anteriormente que não foram concretizadas (área urbana não programada e
área de iniciativa publica correspondente a terrenos da Força Aérea);
- Áreas já incluídas no perímetro urbano que possuíam estatuto de zona verde de protecção
integral e que ocupam as parcelas onde é possível edificar;
No que se refere aos espaços para actividades económicas programadas foram, pelos motivos
já anteriormente referidos, previstas áreas em localizações periféricas, na continuidade de
ocupações do mesmo tipo já existentes e com boas acessibilidades.
Os espaços programados para uso especial correspondem a áreas destinadas à localização de
novos equipamentos e à ampliação de equipamentos já existentes, sem prejuízo de se poderem
localizar noutros locais.
No verde urbano proposto incluíram-se algumas áreas a recuperar quando a recuperação passa
pela reconversão como espaço verde, espaços estes identificados na estrutura ecológica
urbana.
O sistema de proteção a infraestruturas foi considerado como espaço integrante dessas mesmas
infraestruturas e classificado como uso especial.
Para concretização das propostas de ordenamento para a cidade foram identificadas unidades
de planeamento, para além das já existentes, correspondentes ao Plano Parcial de Urbanização
do Núcleo Central Histórico de Beja (UOPG1) e ao Plano de Urbanização de Expansão Norte
(UOPG2) a seguir identificadas.
VERSÃO FINAL . Julho de 2013

11/18

RELATÓRIO
BEJA

- UOPG3 – Zona de Expansão Residencial das Saibreiras em zona a ser sujeita a Plano de
Pormenor tendo em conta a divisão do cadastro que impossibilita a concretização de um
conjunto urbano coerente e integrando uma bolsa de terrenos para uso especial e verde urbano.
-UOPG4 – Zona das Terras Frias sujeita a Plano de pormenor que tente organizar atividades
existentes e prever outras ocupações de modo coerente, numa área já consolidada confinante
com o IP8 e que necessita de ser estruturada em termos de acessibilidades de modo ter em
conta a segurança estruturando as acessibilidades de modo que não se façam com recurso
direto a infraestrutura rodoviária confinante
-UOPG5 – Zona de Vale de Atum sujeita a Plano de Pormenor que tente organizar actividades
existentes e prever outras ocupações de modo coerente numa área já consolidada, confinante
com o IP8 e que, ao ser integrada no perímetro urbano sem conflitos de segurança, necessita de
ser reequacionada ao nível da acessibilidade, eliminando acessos directos a essa infra estrutura
rodoviária.
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Conformidade com o PROTA
O novo perímetro urbano integra um espaço urbanizável residencial com 31,49ha, um espaço
para actividades económicas com 78,00ha, um espaço para uso especial (equipamento e
proteção a infra estruturas) com 9,91ha.
As áreas consolidadas em Beja ocupam 630,4ha, incluindo o Núcleo Central Histórico com
58,38ha, e as áreas comprometidas fora do urbanizado ocupam 20,5ha. Deste modo o somatório
de áreas consolidadas e comprometidas( retiradas os Espaços verdes) correspondem a 80,03%
da área afecta ao perímetro urbano actual que integra 733,66 ha.
O espaço urbanizável envolve 119,40ha e corresponde a 29,74% do perímetro urbano atual (a
que se retiraram as áreas de atividades económicas e áreas verdes que contabilizam 332,22ha)
num total de 401,44ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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