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Relatório
População
Na freguesia da Quintos apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1911 e 1940 (mantendo essa população até
1960) com respectivamente 2050 e 2710 habitantes.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981 dos 641 habitantes da freguesia, cerca de
41,2% (264 habitantes) residiam no aglomerado urbano.
Em 1991 a população da sede de freguesia era apenas de 280 habitantes (num total de 470
habitantes).
Esta situação devia-se ao facto desta freguesia apresentar uma grande dispersão em lugares
(montes) de dimensão considerável onde residiam um número significativo de pessoas. A partir
de 1970 começa-se a dar o esvaziamento dos montes e em 1981 e 1991 apenas aparecem
recenseados os lugares de Montes Novos e Pisões com 312 e 167 habitantes em 1981 e 1991.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Quintos era de 310 habitantes, 172
dos quais residiam na sede de freguesia, 12 em Pisões e os restantes 126 distribuídos por
lugares isolados.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 26,7% e de 1991 a 2001 teve um
decréscimo de 34% e de 2001 a 2011 um decréscimo de 14,5%.
De acordo com os dados provisórios dos sensos de 2011, Quintos tem uma população de 265
habitantes dos quais 149 se concentram na sede de freguesia.
Conclui-se então que esta freguesia registou um decréscimo populacional acentuado que
diminuiu consideravelmente na ultima década. Continua-se a verificar uma forte dispersão da
população pelos montes e lugares isolados, apesar de ter verificado uma maior concentração da
população na sede de freguesia.

Alojamentos
O número de fogos não ocupados em permanência, era, em 1991 de 87 (fogos devolutos ou
vagos), número esse que correspondia uma diminuição relativamente a 1981 em que eram 141.
De acordo com os censos de 2001, dos 244 alojamentos desta freguesia, 46,7% correspondem
a residência habitual e 57,6% ,51,6% são residência sazonal e apenas1,7% estão desabitados.
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De acordo com os censos de 2001 2,3% dos fogos não tem electricidade 3,9% não tem água e
7% não tem esgotos.

Infra estruturas
Quintos possui rede de distribuição de água a partir de 2 captações subterrâneas e de 1
reservatório de 100m3. Não se perspectiva qualquer intervenção nesta infra estrutura.
Possui uma ETAR em funcionamento que vai ser melhorada. Parte do emissário não tem
serventia.
Neste aglomerado a rede de esgotos é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Quintos possui 14 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 Quintos é realizada três vezes por semana: às Segundas,
Quartas e Sextas-feiras.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Quintos possui um ecoponto 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
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico (a funcionar apenas o serviço de enfermagem na Casa do Povo)
■ Centro de Dia
■ Escola EB 1º ciclo (Desactivada)
■ Casa do Povo
■ Centro de Convívio
■ Grande campo de jogos
■ Casa Mortuária
■ Junta de freguesia (a funcionar na Casa do Povo)
■ Parque Infantil
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■ Posto de farmácia (a funcionar duas vezes por semana)
■ Sede da Sociedade recreativa e cultural de Quintos
■ Cemitério
■ Igreja
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Polidesportivo
□ Núcleo Museológico (na escola actualmente desactivada)

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

4/13

RELATÓRIO
QUINTOS

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

5/13

RELATÓRIO
QUINTOS

Transportes
Quintos é servida, durante a semana, diariamente por uma carreira local.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA para Quintos, verifica-se que há apenas uma carreira
a assegurar os horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às 7.45 h) e
uma à tarde com chegada a Beja prevista par as 14.49 h.
No retorno, a última carreira é às 18.35 h com partida em Beja.
Salienta-se que não existe transporte público aos fins-de-semana.
No Ano Lectivo 2004/2005 os transportes escolares colectivos serviam 3 jovens de Padrão, dos
quais 2 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico e 1 o ensino secundário. Este transporte é
assegurado pelas carreiras local e regional.
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 14h00m e às 18h30m e partida de Quintos às 14h35m ás 18h25m e apenas
aos Domingos. O tempo do percurso é de 10m no sentido Beja – Quintos e de 25m no sentido
contrário.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 8 jovens de Quintos, dos
quais 3 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 4 o 3º ciclo e os restantes 1 o ensino
secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
O transporte dos jovens provenientes dos montes é assegurado pelos circuitos especiais pela
Junta de Freguesia mediante Protocolo com o Município. São 5 os alunos que beneficiam destes
circuitos e distribuem-se da seguinte forma:



Monte do Montinho – um aluno a frequentar o 2º ciclo do ensino básico;
Quintos – EB 1 Salvada – 4 alunos do 1º Ciclo.

O transporte destes alunos é assegurado pela Junta de Freguesia de Quintos.

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

1ª Revisão do PDM (2000)
A 1ª. Revisão efectuada ao PDM veio a definir o perímetro urbano deste aglomerado e identificar
as respectivas áreas urbanizáveis.
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Concretização do Plano
Verifica-se actualmente que estão alienados todos os lotes de terreno correspondentes à
expansão habitacional projectada na Rua da Escola.
Os restantes terrenos passíveis de serem utilizados para este fim, incluindo os destinados a área
urbana não programada revelaram grande dificuldade de urbanização.

Propostas da 2ª revisão do Plano
A freguesia de Quintos tem vindo a sofrer um decréscimo populacional sendo a freguesia que
sofreu o maior decréscimo habitacional na penúltima década (34%). No entanto, nesta ultima
década esse decréscimo teve uma acentuada redução tendo sido apenas de 14,5%.
Verifica-se uma forte dispersão da população pelos Montes e lugares isolados, apesar de se ter
verificado uma maior concentração da população na sede de freguesia (56%). Alguns destes
lugares tem dimensão significativa, como Pisões e Montes Novos. Este último lugar encontra-se
na proximidade imediata da aldeia.
Verificou-se um aumento dos fogos ocupados em permanência , a da residência sazonal que
tem aqui um peso significativo (51,6%), e principalmente a redução dos fogos desabitados que
apenas representam 1,7%, quando em 2011 representavam 21,7% dos alojamentos.
As alterações ao pu traduzem-se em:
 Incluir no perímetro urbano uma zona onde está implantado um equipamento em terreno
propriedade de Junta de Freguesia,
 Retirar do pu um terreno previsto para expansão habitacional junto à entrada por ser
inundável.
 Incluir no perímetro urbano uma zona de equipamentos já existente, igreja e cemitério, um
pequeno núcleo habitacional e uma zona para actividades económicas.
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Estas alterações implicaram a retirada do perímetro urbano de um pequena área de 0,38ha e na
introdução no novo perímetro de áreas cuja dimensão é de 0,98ha.
O novo perímetro integra, para além das áreas urbanizáveis residenciais com 0,28ha e 0,32ha
para espaços verdes num total de 0,60ha.
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Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Quintos, ocupam actualmente 5,56ha do território,
que correspondem a 97,79% do perímetro urbano atual que integra 5,69ha.
O espaço urbanizável corresponde a 10,57% da área do perímetro urbano existente com
5,69ha.

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

10/13

RELATÓRIO
QUINTOS

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

11/13

RELATÓRIO
QUINTOS

Planta de Compromissos
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