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Relatório
População
Na freguesia de Nossa Senhora das Neves existem vários lugares com importância significativa
em termos populacionais nomeadamente Vila Azedo (185 hab), Porto Peles (120 hab), Monte
Novo da Estrada (32 hab) e Monte Padrão (76 hab).
De menor relevância em termos populacionais, consideram-se ainda de referir; Monte Maria do
Vale, Monte Vinha de Sousa, Quinta da Mongeralda, Quinta dos Bonecos (Centro de Formação
Profissional), Quinta do Padre, Monte da Vinha, Monte do Caldeireiro.
Por este motivo e também pelo número de pessoas que residem em montes dispersos (401
hab), pode-se referir que esta freguesia é caracterizada por uma certa dispersão.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1960 com 2 666 habitantes.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981 dos 2 486 habitantes da freguesia, cerca de
47% residiam no aglomerado urbano e 43% nos montes dispersos.
Em 1991 a população da sede de freguesia era de 2 147 habitantes e a população residente na
sede de freguesia já representava 51% da população total.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Nossa Senhora das Neves era de 1
895 habitantes, 998 dos quais (53%) residentes na sede de freguesia .Residiam em montes
isolados 84 habitantes.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 13,6% e de 1991 a 2001 teve um
decréscimo de 11,7% e de 2001 a 2011 teve um decréscimo de apenas 7,8%.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, esta freguesia tem uma população
de 1 748 habitantes, dos quais 933 residem na sede de freguesia.

Alojamentos
A proximidade da cidade tem induzido nesta freguesia uma dinâmica de crescimento que se
traduz na procura de novas habitações
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Este facto está relacionado também com a estrutura da propriedade, onde, ao contrário da
restante área do concelho, domina a pequena e média propriedade.
O número de fogos não ocupados em permanência, era, em 1991 de 152 (fogos devolutos ou
vagos), número esse que correspondia a um aumento relativamente a 1981 em que eram 113.
De acordo com os censos de 2001, dos 730 alojamentos da sede de freguesia, 431
correspondem a residência habitual e 204 não são ocupados em permanência (154 residência
sazonal e 50 desabitados).
Os dados provisórios dos censos de 2011 não permitem obter a informação sobre a forma de
ocupação dos alojamentos da sede de freguesia, mas no que se refere á globalidade da
freguesia os fogos desabitados que correspondem apenas a 7% do total dos alojamentos.
Quando o Plano foi elaborado, 45,1% dos fogos não possuíam electricidade, nos censos de
2001 apenas 0,6% estão nessa situação.
De acordo com os censos de 2001 apenas 4,5% não tem água e 3,9% não tem esgotos.

Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado Nossa Senhora das Neves possuía água domiciliária, esgotos e
recolha de lixo em todos os lugares mais importantes já referidos.
A adução era feita a partir do reservatório da Conceição e estava a ser construído um
reservatório adicional.
Actualmente o abastecimento é efectuado a partir de um reservatório próprio de 500m3 que se
localiza junto à cidade sendo alimentado a partir do reservatório da zona inferior.
Possui ETAR licenciada e a funcionar bem. Parte do emissário não tem serventia, o que tem que
ser assegurado.
O aglomerado tem rede pluvial.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Nossa Senhora das Neves possui 49 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.
A recolha dos resíduos sólidos em Nossa Senhora das Neves é realizada três vezes por
semana: às Segundas, Quartas e Sextas.
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Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Nossa Senhora das Neves possui 6 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.

Equipamentos
Quando o plano foi elaborado Nossa Senhora das Neves possuía os seguintes equipamentos:
▪ 4 Escolas primárias (Neves, Maria do Vale, Padrão e Vila Azedo)
▪ Creche/jardim de infância
▪ Junta de freguesia
▪ Casa do Povo
▪ 2 Lavadouros públicos
▪ Campo de futebol
▪ Cemitério
Propunha:
▫ Núcleo polivalente – Centro cultural e de convívio, posto médico, Posto CTT e sede da Junta
de Freguesia
▫ Zona verde de uso colectivo a norte da aldeia para recreio e lazer ao ar livre com jardim
público, parque infantil e campo para pequenos jogos
▫ Instalação de balneários e iluminação do campo de futebol
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico e posto de enfermagem
■ EB 1/JI de Nossa Senhora das Neves
■ 2 Centros de convívio de pequena dimensão
■ Grande campo de jogos
■ Junta de freguesia
■ Polidesportivo (no recinto da escola)
■ Casa do Povo (onde funciona a Associação da Casa do Povo de Nª Sª das Neves e o grupo
coral)
■ Casa Mortuária
■ Biblioteca Escolar
■ Parque infantil
■ Cemitério a necessitar de ampliação
■ Parque aquático (fechado)
■ Sede da Associação Clube de Caça Municipal das Neves (a funcionar na escola de Maria do
Vale)
■ Sede do Grupo Desportivo e Cultural
■ Sede da Juventude Desportiva das Neves (secções columbófila, atletismo e tiro)
■ Sede da Associação Solidariedade Nª Sª das Neves
■ Centro de Formação Profissional
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■ Espaço internet/leitura no Largo Catarina Eufémia
■ Igreja
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Lar de 3ª Idade
□ Pavilhão Multiusos
□ Parque Infantil
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Transportes
Nossa Senhora das Neves é servida, durante a semana, diariamente por duas carreiras locais e
por duas carreiras regionais.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA para N.ª S.ª das Neves, verifica-se que se encontram
assegurados os horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às 7.22 h,
8.22 h, 8.40 h, 8.50 h e 9.30 h) e tarde (12.35 h, 13.00 h e 13.50 h). No período escolar existe
ainda outro horário que permite a chegada às 8.21 h, reforçando assim o transporte dos
estudantes.
No período nocturno, a população das Neves dispõe de uma última carreira com chegada a Beja
às 20:20h.
No retorno, as últimas carreiras são às 18.30h, situação que permite alguma flexibilidade para as
pessoas que pretendem usufruir da cidade até um pouco mais do horário laboral.
Constata-se que no período designado “não escolar”, são eliminados 3 horários no sentido
Neves – Beja, e 2 no sentido Beja – Neves.
Ao fim-de-semana, o serviço rodoviário é considerado suficiente apesar de limitador. Serve a
classe trabalhadora (chegada a Beja às 8.12h e 18.47h) e permite também algum usufruto da
noite de sábado – 19.00 h.

No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 46 jovens de Nossa
Senhora das Neves, dos quais 8 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 27 o 3º ciclo e os
restantes 11 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 17
os alunos que beneficiam destes circuitos e distribuem-se da seguinte forma:
- Porto Peles – 5 alunos do 1º. Ciclo;
- Monte do Lagar Branco – 2 alunos do 1º. Ciclo;
- Monte Cova da Aranha – 1 aluno do 1º. Ciclo;
- Monte Coelho – 1 aluno do 1º. Ciclo;
- Vila Azedo – 3 alunos do 1º. Ciclo;
- Monte Cascalheira – 2 alunos do 1º. Ciclo;
- Monte de Cima – 1 aluno do 1º. Ciclo.
- Padrão – 1 aluno do 1º Ciclo
- Monte Miranda de Baixo – 1 aluno do 1º ciclo
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Propostas da versão inicial do Plano (1992)
De acordo com a filosofia da versão inicial do Plano e de acordo com a hierarquia urbana nele
proposta, Nossa Senhora das Neves não tinha qualquer classificação específica, talvez pela sua
proximidade à cidade.
Dada essa proximidade, este aglomerado possui uma dinâmica invulgar, e a procura de terrenos
é uma realidade. Propuseram-se então nessa versão do Plano 8 áreas de expansão
habitacional:
A – Área de expansão habitacional situada a sul do aglomerado.
B – Área de expansão habitacional Neves I e Neves II aprovada pela DGPU.
C – Área localizada a sul do aglomerado, na continuidade do núcleo urbano central.
D – Área localizada a poente do aglomerado.
E – Área localizada no extremo este da Rua Bento Jesus Caraça.
F – Área situada a este do aglomerado, entre a linha de água e respectivo corredor de protecção
e o limite do perímetro urbano.
G – Área a norte do aglomerado frente à Escola Primária.
H – Área correspondente ao loteamento aprovado pela DGPU na Rua Soeiro Pereira Gomes.
Previa também uma zona verde a norte e um parque aquático e equipamento hoteleiro que
correspondia a um projecto em curso.

1ª Revisão do Plano (2000)
No âmbito deste processo foram introduzidas as seguintes alterações:
– Expansão do pu envolvendo o campo de futebol e industrias consolidadas.
– Expansão habitacional no interior do aglomerado onde existia olival/pomar.
– Expansão a nascente, junto ao campo de futebol com expansão industrial.
– Zona verde de utilização colectiva envolvendo o campo de futebol.
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Concretização do Plano.
Quando foi decidida a nova revisão encontrava-se ocupada 16,4% da expansão total prevista.
Existem no entanto intenções mais ou menos desenvolvidas para ocupar mais 12,2% dessa
área.

Propostas da 2ª Revisão do Plano
Estas considerações conduziram às seguintes alterações ao perímetro urbano e ao zonamento
existentes para o núcleo urbano de Nª Sª das Neves;
 Inclusão do cemitério e da banda habitacional anexa que se desenvolve para sul e previsão
de zona urbanizável.


Inclusão no perímetro de unidade de restauração anexa.

 Redução da área do perímetro urbano correspondente aos terrenos destinados a zonas
verdes na envolvente de linha de água e zonas inundáveis.
 Alteração de uso de um terreno junto ao campo de futebol, de expansão industrial para área
de equipamento proposto e zona urbanizável e alteração do perímetro para integrar terreno
propriedade da Junta de Freguesia.


Correcção dos limites da zona de expansão industrial de modo a coincidir com o cadastro.
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 Eliminar parte da zona de expansão habitacional proposta para a entrada da aldeia, no
terreno do parque aquático.
Estas alterações conduziram à retirada do perímetro urbanos de áreas correspondentes a
6,16ha e à introdução nesse perímetro de novas áreas abrangendo 3,39ha.
Em conclusão, refere-se que as alterações efetuadas ao perimetro urbano se traduziram
fundamentalmente em acertos do cadastro e na subsituição de uma zona de expansão
habitacional na posse de um único proprietário por terrenos dois proprietários e com dimensão
muito mais reduzido face à baixa taxa de concretização do Plano verificada aque este aspeto
não é também alheio.
Ainda assim, e tendo em conta as carateristicas de alternativa habitacional à cidade que este
aglomerado urbano apresenta, o que é evidenciado pelo facto de ter uma das taxas de
decréscimo populacional mais baixas, no que se refere às freguesias rurais (7,8%) e ao facto de
ter apenas 7% dos alojamentos desocupados, justifica-se que seja considerada essa
disponibilidade de ocupação residencial.
O perímetro atual sofreu no entanto uma redução de área no valor de 2,77ha.
Existindo uma área considerável ocupada com um parque aquático abandonado há muitos anos
deverá esta zona ser objecto de um Plano de Pormenor no sentido da requalificação desta área
localizada privilegiadamente na entrada da aldeia. Entendeu-se assim identificá-la como uma
UOPG.
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O novo perímetro integra, para além da área urbanizável residencial com 3,77ha, 1,14ha para
actividades económicas e 0,44ha para equipamento num total de 5,35ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Nossa senhora das Neves, ocupam 21,56ha do
território que correspondem a 73,95% da área afecta ao perímetro urbano actual que integra
29,85ha.
O espaço urbanizável corresponde a 22,63% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos a zonas industriais com 1,83ha e a zonas verdes com 4,39ha) com 23,63ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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