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Relatório
População
Na freguesia de Salvada, para além da sede de freguesia, existe um lugar com uma certa
importância – Vale de Russins, que possuía 80 habitantes quando o Plano foi elaborado).
De acordo com o recenseamento do INE de 1981, a freguesia possuía 1 510 habitantes e em
1991 possuía 1 410 habitantes que residiam, na maior parte, na sede da freguesia.
De acordo com o recenseamento de 2001 a população da Salvada era de 1 245 habitantes,
1158 dos quais residiam na sede de freguesia, 39 em Vale de Russins e os restantes 48
distribuídos por lugares isolados.
Destes lugares isolados salientam-se como mais relevantes; o Monte da Malhadinha, o Monte de
Santo Isidro e o Monte Espírito Santo.
De 1980 a 1990 a população desta freguesia teve um decréscimo de 6,6% e de 1990 a 2001 de
11,7% e de 2001 a 2011 teve um decréscimo de 9,3%.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, Salvada tem uma uma população de
1 129 habitantes.

Alojamentos
De acordo com os censos de 2011, dos 695 alojamentos existentes, 62,6% são residência
habitual. A residência sazonal representa a 30,2% e os desabitados 7,2%.
.
Desses 692 alojamentos 32 localizam-se em Vale de Russins e 30 nos montes isolados.
Quando o plano foi elaborado 18,5% das habitações não possuíam electricidade, nos censos de
2001 apenas 1,5% das habitações da Salvada estão nessa situação.
De acordo com estes censos apenas 2,7% dos alojamentos não tem água e 4,4% não tem
esgotos.

Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado, Salvada tinha rede de abastecimento domiciliário de água,
captação por furo.
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Possuía sistema de drenagem de águas domiciliárias, mas não possuía ETAR.
Actualmente a Salvada possui um sistema de abastecimento comum com a Cabeça Gorda com
captações subterrâneas e um reservatório na Cabeça Gorda. Prevê-se que estes aglomerados
venham a ser abastecidos a partir da albufeira do Roxo, mantendo as captações existentes.
A ETAR está em processo de licenciamento e vai ser objecto de reabilitação. O Emissário
necessita também de obras de reabilitação e de garantia de serventia.
Existe rede separativa de esgotos em parte do aglomerado urbano.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Salvada possui 59 contentores de 800 litros e 5 ecopontos e em Vale
de Russins existem 5 contentores da mesma tonelagem.
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 na Salvada é realizada três vezes por semana: às Segundas,
Quartas e Sextas e em Vale de Russins a recolha é feita semanalmente.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
A Salvada possui 4 ecopontos e 3 vidrões isolados sendo estes resíduos pela Resialentejo e
enviados posteriormente para reciclagem.

Equipamentos
Quando o plano foi elaborado Salvada possuía os seguintes equipamentos:
▪ 2 Escolas primárias (1 em Vale de Russins e outra na Salvada)
▪ Tele escola
▪ Jardim de Infância
▪ Centro de dia para idosos
▪ Casa do Povo
▪ Posto médico
▪ Mercado
▪ Junta de freguesia
▪ Posto dos CTT
▪ Posto da GNR
▪ Campo de futebol
▪ 2 Sociedades de recreio
▪ Cooperativa de consumo
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Propunha;
▫ Parque urbano
▫ Lar para a 3ª idade
▫ C+S entre Salvada e Cabeça Gorda
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ E.B. 1/JI de Salvada
■ Posto médico
■ 1 Centro de Dia da Fundação Joaquim Honório Raposo
■ 1 Centro de Dia e apoio domiciliário no centro da Imaculada Conceição
■ Polidesportivo na Escola
■ Centro cultural polivalente – a funcionar no Cine Monumental
■ Jardim Infantil/ATL na fundação Joaquim Honório Raposo
■ Biblioteca
■ Casa do Povo
■ Campo de futebol com iluminação e balneários
■ ETAR
■ Posto da GNR
■ Casa mortuária
■ Junta de freguesia
■ Posto dos CTT (a funcionar na JF)
■ Farmácia
■ Biblioteca escolar
■ Sede da Sociedade do Bem Estar Paparoca
■ Sede da Sociedade Democrática Salvadense e Associação de Caçadores
■ Sede da UCP Terra de Pão
■ Cemitério a necessitar de ampliação
■ Parque Infantil
■ Mercado Ambulante
■ Igreja
É proposta da JF dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Polidesportivo
□ Ampliação do Centro de Apoio ao Idoso
□ Largo para feira e apoio á actividade desenvolvida pela associação de caçadores
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Transportes
Salvada é servida durante a semana, diariamente, por várias carreiras locais.
A rede de transportes públicos é constituída pelas carreiras da Rodoviária Alentejo e o circuito 4
do serviço de Táxi Colectivo aos domingos e feriados.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA, verifica-se que se encontram assegurados os
horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às 7.04h, 7.40 h e 8.45 h) e
tarde (13.25 h, 14.48 h, 17.15 h e 18.15 h).
No período nocturno, a população de Salvada só dispõe de uma carreira para Beja – 18.45 h,
com chegada a Beja às 19.15 h.
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, não existe qualquer carreira.
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 7.20h, às 14h 00m e às 18h00m e regresso às 14h 15m e 18h15m apenas aos
domingos.
O tempo de percurso é de 15m no sentido Beja Salvada e 20m no sentido contrário.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 65 jovens da Salvada,
dos quais 22 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 24 o 3º ciclo e os restantes 19 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 4
os alunos que beneficiam destes circuitos e distribuem-se da seguinte forma:




Vale de Rocins – Salvada – um aluno do 2º.Ciclo do ensino básico e 1 aluno do 3º. Ciclo;
Monte Zabibe – Salvada – 1 aluno do 1º ciclo
Monte da Lobatinha – 1 aluno do 1º ciclo

O transporte está adjudicado a um particular.

Propostas da versão inicial do Plano (1992)
De acordo com a filosofia do Plano actual e de acordo com a hierarquia urbana proposta
Salvada/Cabeça Gorda, estava classificada como Centro de Apoio a comunidades rurais (para
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servir uma população residente num raio de 5 Km) que deveria ser um centro alternativo à
cidade para oferta de um conjunto de bens e serviços.
Foram definidas 5 áreas de expansão habitacional (ver planta de ordenamento - Planta de
Síntese):
A – Área de expansão habitacional na Rua Nova do Paço, até ao entroncamento da Rua de
Serpa.
B – Área correspondente a um terreno na Rua de Serpa, entre o infantário e o entroncamento
com a Rua Nova do Paço.
C – Área localizada a Norte entre a linha de água e os edifícios existentes na rua de Beja.
D – Área entre os terrenos da escola.
E – Área com frente para o acesso entre a Salvada e a Cabeça Gorda.
Está definida uma zona para parque urbano num terreno em socalcos constituídos por
laranjeiras, oliveiras e amendoeiras atravessado por uma linha de água.
Como zonas condicionadas à construção, dentro do perímetro urbano, estão identificadas, uma
linha de água e respectiva faixa de protecção.

1ª Revisão do Plano (2000)
Não foi objecto de alteração no âmbito desta revisão.
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Concretização do plano
Encontra-se concretizada cerca de 42,2% da expansão prevista correspondente à concretização
da expansão B.

Propostas da 2ª revisão do Plano
Pode-se concluir que a população desta freguesia sofreu um decréscimo populacional que
diminuiu nesta última década (foi de 9,3% quando na anterior tinha sido de 11,7%). Verifica-se
uma forte concentração da população residente na sede de freguesia (94,8%).
Dos fogos existentes na freguesia 62,6% são residência habitual. A residência sazonal tem um
peso importante e apenas 7,2% estão desocupados.
Durante a vigência do plano foi concretizada 42,2% das propostas de expansão nele contidas.
Apesar destas propostas representarem aparentemente um aumento de área do perímetro
urbano significativo, este facto deve-se fundamentalmente aos acertos efectuados para respeito
pelo cadastro.
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Foram as seguintes as alterações efectuadas:
 Propor área urbanizável ao longo de arruamentos existentes completando bandas já
consolidadas.
 Inclusão de terreno com vocação para ser urbanizado, estruturado pela intenção de
construção de uma via periférica de ligação entre duas artérias existentes.
 Inclusão no pu de terreno para expansão do cemitério.
 Inclusão no perímetro urbano de terreno do campo de futebol e de terreno para
equipamento a nascente propriedade da Junta de freguesia.
 Inclusão de terreno com utilização com actividades económicas e proposta de terreno para
expansão deste tipo de actividades eventualmente mal localizadas no interior do aglomerado
urbano ou para instalação de novas atividades.
 Zona verde de enquadramento e protecção da linha de água existente.
 Rectificações do perímetro urbano de modo a englobar lotes completos tendo em conta o
cadastro e zonas já consolidadas.
A concretização destas alterações conduziu a retirada sem significado de área do perímetro
urbano (0,14ha) e à inclusão neste perímetro de 9,15ha.
A diminuição do decréscimo populacional que se situa em valores baixo do registado em média
no núcleos urbanos das freguesias rurais e o reduzido número de fogos desabitados, justificam a
previsão de novas zonas habitacionais uma vez que este aglomerado exerce uma forte atracão
residencial o que é ainda evidenciado pela forte concentração urbana.
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O novo perímetro urbano contempla, para além das áreas urbanizáveis residenciais com 1,55ha,
1,59ha de áreas para actividades económicas, 2,14ha para equipamentos e 1,95ha para
espaços verdes num total de 7,23ha.

Conformidade com o PROTA
A efectivação das rectificações do cadastro referidas, que representa um valor significativo neste
aglomerado urbano justifica que o solo urbanizado tenha neste caso uma área (30,93ha)
superior ao perímetro urbano actual (29,14ha) do que resulta que estas áreas ocupam mais de
100% desse perímetro correspondendo as áreas urbanizadas e comprometidas com 31,33ha a
107,53% do mesmo.
O espaço urbanizável corresponde a 26,81% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos a zonas verdes com 2,19ha) com 26,95ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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