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Relatório
População
Na freguesia da Mombeja, possui apenas como aglomerado urbano a sede da freguesia.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1950 com 1065 habitantes.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Mombeja era de 445 habitantes, 376
dos quais (84,5%) residiam na sede de freguesia e os restantes 69 estavam distribuídos por
montes isolados.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 7,9% e de 1991 a 2001 teve um
decréscimo de 12,7% e de 2001 a 2011 teve um decréscimo de 13,7%
Presentemente, segundo informação recolhida junto da Junta de freguesia, residem em
Mombeja 329 habitantes, sendo 164 do sexo masculino e 166 do sexo feminino.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011 Mombeja tem uma população de 384
habitantes.
Pode-se concluir que este aglomerado rural tem vindo a perder população ao longo das três
últimas décadas, tendo-se acentuado esta tendência nos últimos dez anos.

Alojamentos
De acordo com os censos de 2011, dos 285 alojamentos desta freguesia, 55,1% correspondem
a residência habitual e, 25,6% a residência sazonal e 19,3% desabitados).
De acordo com os censos de 2001, 3,1% todos os fogos tem electricidade, apenas 0,6% não
tem água e 2,8% não tem esgotos.
Todos os edifícios habitados são servidos das infra estruturas de água, esgotos e electricidade.

Infra estruturas
Mombeja tem uma captação subterrânea e um reservatório de 100m3. Perspectiva-se a
possibilidade de abastecimento a partir da conduta do Roxo, na sua ligação Santa Vitória –
Beringel.
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Está em curso uma empreitada para a renovação da rede de distribuição.
A infra estrutura para o abastecimento a partir de água tratada está concluída (adutor e
reservatório).
Possui uma ETAR em fase de licenciamento que vai ser objecto de beneficiação. O emissário
não tem serventia.
A rede de esgotos é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à Contentorização, Mombeja possui 21 contentores de 800 litros e um ecoponto.
Os chamados monstros domésticos são depositados no mesmo recinto dos entulhos ou então
removidos pelo serviço de recolha da DSU quando solicitado para este propósito.
A recolha dos resíduos sólidos em Mombeja 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.

Equipamentos
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico
■ Sede da Associação de Solidariedade de Mombeja
■ Escola EB 1º ciclo (desactivada)
■ Educação Pré-Escolar Itinerante
■ Grande campo de jogos (com balneários e iluminação)
■ Casa Mortuária
■ Junta de freguesia
■ ETAR
■ Cemitério sem necessidade de ampliação
■ Sede do Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja
■ Posto do Correio a funcionar num estabelecimento comercial
■ Refeitório Social com apoio ao domicílio
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Centro de Dia
□ Salão Polivalente
□ Parque infantil
□ Parque de estar e lazer
□ Centro de Convívio (em edifício confinante com Junta de Freguesia)
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Transportes
Mombeja é servida, durante a semana, diariamente por duas carreiras locais e uma regional.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA, verifica-se que se encontram assegurados, embora
de forma insuficiente, os horários laborais correntes dos períodos de manhã e tarde com partidas
de Mombeja ás 6h 50m e 14h10m (excepto terças e quintas) e partidas de Beja às 13h30m
(excepto terças e quintas) e 18.20h.
No retorno, a última carreira, às 18.20h, não permite grande flexibilidade tanto para a classe
trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.
No período nocturno, a população de Mombeja não dispõe de nenhuma carreira para Beja.
Constata-se que não existe diferenças entre o período designado como “escolar” e o período
“não escolar”.
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 7h50m e às 13h30m e partida de Mombeja às 8h20m ás 14h00m. O tempo do
percurso é de 25m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos servem 2 jovens de Mombeja, que
frequentam o ensino secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
Em Mombeja existem 8 alunos a frequentar o 2º e o 3º ciclo do ensino básico (3 e 5 alunos
respectivamente) no Externato António Sérgio. É o próprio externato que assegura o transporte
destes alunos.

Propostas do Plano (1992)
Mombeja não foi objecto de análise na versão inicial do Plano.

1ª Revisão do PDM (2000)
Mombeja também não foi objecto de análise na primeira revisão do plano.
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Justificação para a necessidade de definição de esquema de ordenamento
Este aglomerado rural tem conforme se pode concluir pela caracterização efectuada, dimensão,
características e dinâmicas semelhantes a alguns aglomerados objecto de análise no âmbito do
Plano Director de Beja.
O facto deste aglomerado não possuir perímetro urbano definido tem gerado algumas
dificuldades na gestão deste território, principalmente quando surgem pretensões de expansão,
mesmo que pontuais, ou de localização de equipamentos.

Proposta na 2ª revisão do Plano:
Face às tendências de crescimento previsto para este aglomerado, o perímetro urbano proposto
envolve toda a área actualmente edificada tendo sido considerada uma área de expansão a
poente vocacionada para e expansão habitacional e eventual localização de atividades
económicas na periferia do aglomerado.
Os equipamentos existentes a norte deste aglomerado não foram incluídos no perímetro urbano
pois os terrenos onde estão implantados pertencem ao Concelho de Ferreira do Alentejo.
O perímetro proposto integra uma área urbanizada de 8,29ha, uma área urbanizável residencial
de 0,20ha e 0,19ha para actividades económicas.
Apesar da tendência para decréscimo populacional registada verificou-se um aumento dos
alojamentos com ocupação habitual, á custa da diminuição do numero de casa desocupadas que
neste momento são apenas em numero de 55. Este facto justifica a previsão de uma pequena
área para expansão habitacional.
Como este aglomerado não possuía perímetro urbano, não de apresentam índices que
justifiquem a conformidade com o PROTA.
No entanto como referencia refere-se que as áreas urbanizáveis correspondem a 4,7% da área
consolidada retirando o espaço verde já urbanizado.
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