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Relatório
População
O Penedo Gordo é um aglomerado da periferia da cidade de Beja e que pertence a uma das
suas freguesias urbanas (Santiago Maior).
De acordo com o recenseamento do INE de 1981 este aglomerado possuía 1 353 habitantes.
Em 1991 a população presente era de 1 190 habitantes.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população do Penedo Gordo era de 1157.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 12% e de 1991 a 2001 teve um decréscimo
de 2,8 % e entre 2001 e 2011 teve um acréscimo populacional de 0,9%.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, o Penedo Gordo possui 1167
habitantes.

Alojamentos
O número de fogos não ocupados em permanência, era, em 1991 de 98 (fogos devolutos ou
vagos), número esse que correspondia a um aumento relativamente a 1981 em que eram
apenas 74.
De acordo com os censos de 2001, dos 506 alojamentos deste lugar, 81 % correspondem a
residência habitual e 18,9 % não são ocupados em permanência (2,1 % residência sazonal e
16,8 desabitados).
De acordo com os dados provisórios dos últimos censos O Penedo Gordo tem 524 alojamentos
mas não temos dados disponíveis sobre a sua forma de ocupação.

Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado Penedo Gordo tinha rede de abastecimento de água.
Possuía rede de esgotos com uma ETAR em sistema de lagoa de estabilização.
O Penedo Gordo é abastecido a partir da Albufeira do Roxo. Perspectiva-se a construção de
rede de rega com captação própria em alternativa à rede pública.
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A ETAR está em licenciamento e a necessitar de melhorias. O Emissário não tem serventia, o
que deverá ser assegurado e terá que ser desviado face ás propostas de Expansão de
equipamento.
Parte deste aglomerado possui já rede pluvial que deverá ser alargada a todo o aglomerado.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à Contentorização, Penedo Gordo possui 47 contentores de 800 litros e 3 molok’s.
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 no Penedo Gordo é realizada três vezes por semana: às Terças,
Quintas e Sábados.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Penedo Gordo possui dois 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 Penedo Gordo possuía os seguintes equipamentos:
▪ Escola primária
▪ Campo de futebol
▪ Lavadouro público
▪ Cemitério sem necessidade de ampliação
Propunha:
▫ Jardim público com um pequeno parque infantil a Sul de Escola Primária
▫ Campo para pequenos jogos a localizar a Norte de Escola Primária
▫ Instalação de balneários e iluminação do campo de futebol
▫ Adaptação da Casa do Povo para conter equipamentos de apoio à infância e 3ª idade, bem
como um Centro Cultural de Desporto e Convívio.
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ EB 1/JI de Penedo Gordo
■ Centro de convívio (a funcionar na Casa do Povo)
■ Casa do Povo
■ Grande campo de jogos
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■ Casa mortuária
■ Junta de freguesia onde funciona o ATL
■ Infantário (a funcionar na Casa do Povo)
■ Parque Infantil
■ Posto de Enfermagem (a funcionar na Casa do Povo)
■ Polidesportivo (no recinto da Escola)
■ Igreja
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Centro de Dia
□ Centro Comunitário
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Transportes
O Penedo Gordo é servido, durante a semana, diariamente por 7 carreiras locais.
Em análise à oferta disponibilizada pela Turitaléfe Lda e Rodoviária Alentejo, verifica-se que se
encontram assegurados os horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja
às 7h30m, 8h20m, 8h55m, 10h30m) e tarde (13h10m e 16h30m).
No período nocturno, a população do Penedo Gordo dispõe de duas carreiras para Beja – 18.25
h e 19.35 h.
Constata-se que não existem diferenças de horários nos períodos designados “escolar” e “não
escolar”, o que pressupõe não ser esta uma condicionante à frequência de carreiras.
No retorno, a última carreira é às 19.20 h, situação que não permite grande flexibilidade tanto
para a classe trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.
Ao Sábado, o serviço rodoviário é considerado suficiente uma vez que cobre a manhã e a tarde.
Ao domingo, só existe uma carreira às 8.00 h / 8.15 h.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 49 jovens do Penedo
Gordo, dos quais 20 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 25 o 3º ciclo e os restantes 4 o
ensino secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
A Câmara Municipal assegura o transporte de 2 alunos do Monte da Lobeira para o 1º ciclo para
a Escola do Penedo Gordo e outro para o 2º ciclo.

Propostas da versão inicial do Plano (1992)
De acordo com a filosofia do Plano actual e de acordo com a hierarquia urbana proposta,
Penedo Gordo não tinha qualquer classificação específica, talvez pela sua proximidade à cidade.
Dada a proximidade da cidade, este aglomerado possui uma dinâmica invulgar, e a procura de
terrenos é uma realidade. Propuseram-se, por isso as seguintes áreas de expansão habitacional
(ver planta de síntese):
– Área de expansão habitacional situada junto à escola primária (nos terrenos laterais e fronteiro
a esse equipamento) Aqui era também proposta a localização de uma área para instalação de
um polidesportivo, a Norte da Escola, e a sul desta um jardim com parque infantil.
– Área de expansão habitacional entre a EN18 e O Bairro do Moinho.
– Área de expansão entre o Bairro do Moinho e o limite do perímetro urbano.
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Previa também três zonas verdes de protecção e enquadramento de grandes dimensões e uma
mais pequena ao longo da linha de água que atravessa todo o aglomerado, abrangendo as
manchas de horta e pomar aí localizadas.

1ª Revisão do PDM (2000)
A 1ª revisão efectuada ao PDM introduziu uma única alteração, que foi a de considerar uma
pequena área de expansão habitacional, localizada a norte do aglomerado e que constitui o
remate da malha urbana ao longo do arruamento infra estruturado.

Concretização do Plano
A procura de terrenos que se verifica neste aglomerado, pela sua proximidade com a cidade,
traduziu-se na concretização até ao momento de ocupação efectiva e em fase de
desenvolvimento de 52,5% da expansão prevista.
Foi construído o jardim com parque infantil e construídos os balneários.
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Propostas para a 2ª revisão do Plano
A proximidade da cidade, e o facto de ser um aglomerado pertencente a uma freguesia urbana
da cidade, torna-o muito interessante como alternativa residencial à cidade, o que explica o facto
deste lugar ter tido um aumento populacional nesta ultima década quando a freguesia em que se
insere foi a única freguesia da cidade a ter sofrido decréscimo populacional.
Este facto também está relacionado com o elevado nível de concretização do plano que atingiu
os 52% e o facto dos fogos não ocupados em permanência também ter sofrido uma pequena
redução relativamente soa registados em 1991. A residência sazonal tem aqui, no entanto,
pouca expressão.
As alterações propostas são as seguintes:
 Ligação das duas partes da aldeia com um único perímetro urbano.
 Englobar no pu uma zona industrial consolidada e prever uma zona para actividades
económicas com localização privilegiada tendo em conta a proximidade da cidade e de modo a
permitir relocalização de atividades instaladas em locais menos indicados para o efeito.
 Prever uma estrutura verde de protecção e enquadramento à linha de água.
 Criação de uma banda urbanizável ao longo da EN18 num intervalo por construir.
 Integração no perímetro urbano de zona industrial já consolidada e proposta para
actividades económicas e habitação a poente, fazendo.
 Integração no novo perímetro urbano da área desportiva existente a sul.
Estas alterações conduziram a uma retirada de solo dentro do perímetro urbano no valor de
2,98ha e na integração nesse perímetro de uma área de 4,76ha.
Parte deste aumento do perímetro urbano deve-se ao facto de se terem integrado no mesmo,
áreas que já estavam urbanizadas e consolidadas e que não estavam consideradas como tal.
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O novo perímetro integra, para além da área urbanizável residencial com 1,59ha, 1,34ha para
actividades económica e 3,28ha para espaços verdes num total de 6,20ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Penedo Gordo ocupam 26,19ha do território que
corresponde a 85,56% da área afecta ao perímetro urbano actual que integra 30,61ha.
O espaço urbanizável corresponde a 26,36% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos zonas verdes com 7,08ha) com 23,53ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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