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Relatório
População
Na freguesia de Santa Clara de Louredo apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1940 com 1216 habitantes.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981 dos 931 habitantes da freguesia, cerca de 89%
residiam no aglomerado urbano (799 habitantes) e 11% nos montes.
Em 1991 a população da sede de freguesia aumenta para 820 habitantes e a população
residente nos montes dispersos reduz para 7% do total da freguesia.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Santa Clara do Louredo era de 960
habitantes, 884 (92%) dos quais residiam na sede de freguesia e os restantes 76 estavam
distribuídos por lugares isolados.
Destes lugares isolados destacam-se como mais importantes a Quinta dos Estudos e a quinta do
Visconde.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 5% e de 1991 a 2001 teve um aumento de
9,6% e de 2001 a 2011 um decréscimo de 9,9%.
Este aumento populacional está relacionado com a proximidade de Beja e o consequente
funcionamento como dormitório da cidade e com a existência de um equipamento de apoio à 3ª
idade com uma capacidade considerável
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, Santa Clara de Louredo possui uma
população de 865 habitantes

Alojamentos
O número de fogos não ocupados em permanência, era, em 1991 de 52 (fogos devolutos ou
vagos), número esse que correspondia uma diminuição relativamente a 1981.
De acordo com os censos de 2011, dos 347 alojamentos desta freguesia, 80,7% correspondem
a residência habitual e 22,8% ,9,5% a residência sazonal e 9,8% estão desabitados.
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Quando o Plano foi elaborado, 18% dos fogos não possuíam electricidade, nos censos de 2001
apenas 1,7% estão nessa situação.
De acordo com os censos de 2001, apenas 5,4% não tem água e 5,8% não tem esgotos.

Infra estruturas
Quando o plano foi elaborado Santa Clara do Louredo tinha rede de abastecimento de água a
partir do reservatório da Conceição, possuindo um reservatório local de 250m3.
Possuía rede de esgotos mas não possuía ETAR.
Este aglomerado urbano vai ser abastecido a partir do novo circuito da zona inferior da Cidade
de Beja. Tendo em conta a expansão prevista para este aglomerado a capacidade de reserva
ficará comprometida, pelo que se torna necessário aumentar o volume do reservatório.
A actual ETAR foi recentemente reabilitada. Os emissários não tem serventia o que se torna
necessário assegurar.
A rede de esgotos de Santa Clara do Louredo é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Santa Clara do Louredo possui 31 contentores de 800 litros e 3
molok’s.
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 Santa Clara do Louredo 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.
Santa Clara do Louredo possui 4 ecopontos e 2 vidrões isolados para deposição selectiva, cujos
resíduos são recolhidos pela Resialentejo e enviados posteriormente para reciclagem.

Equipamentos
Quando o plano foi elaborado Santa Clara do Louredo possuía os seguintes equipamentos:
▪ Escola primária
▪ Tele escola
▪ Junta de freguesia onde funcionava também um centro de convívio, um Infantário e um posto
médico (desactivado à data)
VERSÃO FINAL . Julho de 2013

3/13

RELATÓRIO
SANTA CLARA DO LOUREDO

▪ Centro de 3ª idade a funcionar em instalações paroquiais
▪ Campo de futebol
▪ Lavadouro público
▪ Cemitério sem necessidade de ampliação
Propunha:
▫ Jardim público com um pequeno parque infantil em frente à sede da Junta de Freguesia
▫ Campo para pequenos jogos a localizar na zona verde de protecção proposta
▫ Um posto de CTT
▫ Instalação de balneários e iluminação do campo de futebol
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto de enfermagem (no edifício da Junta de Freguesia)
■ Polidesportivo (no recinto da escola)
■ EB 1/JI de Santa Clara do Louredo
■ Centro de convívio (no edifício da Junta de Freguesia)
■ Grande campo de jogos com balneários e iluminação pública
■ Junta de freguesia
■ Creche (no edifício da Junta de Freguesia)
■ Biblioteca escolar
■ Parque infantil
■ Cemitério com necessidade de ampliação
■ Lar de 3ª Idade da Fundação Santo António
■ Fundação da Imaculada Conceição
■ Sede do Clube de Caça e Pesca de Santa Clara do Louredo
■ Sede do Lordense Futebol Clube
■ Sede da Associação Ânimos Jovem
■ Casa Mortuária
■ Igreja
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Pavilhão polivalente (inclui sede de Associações)
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Transportes
Santa Clara do Louredo é servida, durante a semana, diariamente por uma carreira local e por
quatro carreiras regionais.
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 7.29h, 7.53h, 9.00h e
9.25h, 10.15h) e tarde (12.12h e 14.33h).
No período nocturno, a população de Santa Clara do Louredo dispõe de duas carreiras para Beja
– 18.22h e 19.01h. Esta última carreira só se realiza durante o período escolar.
No retorno, a última carreira é às 19.10h, situação que não permite grande flexibilidade tanto
para a classe trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.

Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 8h e às 13h30m e partida de Santa Clara ás 8h40m e 14h10m aos Sábados e
com saída de Beja às 13h50m e 18h e partida de Santa Clara às 14h30 e 18h40m aos
domingos. O tempo do percurso é de 5m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 39 jovens de Santa Clara
do Louredo, dos quais 8 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 21 o 3º ciclo e os restantes 10
o ensino secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
O transporte dos jovens provenientes dos montes é assegurado pelos circuitos especiais. Em
Santa Clara do Louredo existe apenas um aluno, proveniente do Monte Vale Catarina que
frequenta o 2º ciclo do ensino básico, a beneficiar destes circuitos. Este circuito foi 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, Santa
Clara do Louredo 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 duas áreas de expansão habitacional (ver
planta de síntese)
A – Área de expansão habitacional situada junto à escola primária.
B – Área de expansão habitacional situada na proximidade do Campo de futebol.
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O plano previa ainda um espaço envolvente à Igreja paroquial propondo para ai um pequeno
Jardim.
Previa também uma zona verde de protecção entre o núcleo mais antigo do aglomerado e o
Bairro 1º de Maio, pretendendo deste modo proteger as linhas de água aí existentes e o coberto
vegetal, impedindo aí qualquer construção.

1ª Revisão do PDM (2000)
A 1ª revisão efectuada ao PDM introduziu uma única alteração que foi a de considerar a
localização do Centro Paroquial de Nossa Senhora da Luz, onde a anterior proposta previa zona
verde de utilização colectiva.

Concretização do Plano
Apesar da procura de terrenos que se verifica neste aglomerado, pela sua proximidade com a
cidade, não se tem verificado o desenvolvimento das áreas de expansão propostas pelo facto de
todos os terrenos envolventes deste aglomerado pertencerem apenas a dois proprietários,
Herdeiros do Visconde da Corte, um dos quais, onde se previram essas expansões não se tem
mostrado interessado em desenvolver esse projecto. Actualmente a situação modificou-se, e
apesar de lentamente, está em fase final o processo de loteamento dessa expansão.
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Foi construído o parque infantil, o campo de jogos e os balneários.

Propostas da 2ª revisão do Plano
De acordo com o recenseamento de 2001 a população deste aglomerado teve um acréscimo de
9,6%, tendo sido o único aglomerado rural a ter tido este tipo de evolução.
Este aumento populacional está relacionado com a proximidade de Beja e o consequente
funcionamento como dormitório da cidade e com a existência de um equipamento de apoio à 3ª
idade com uma considerável capacidade.
Na sede de freguesia concentrava-se 92% da população da freguesia.
Uma vez estabilizada a influencia do referido equipamento em termos de número de residentes,
esta freguesia passou neste ultima década a refletir a tendência normal de decréscimo
populacional registada em todas as freguesias rurais do concelho. Este decréscimo é no entanto
dos mais baixos registados, facto a que não é alheia a proximidade da cidade e a consequente
estatuto de alternativa habitacional à mesma.
Dos fogos existentes apenas 19,3% não são ocupados em permanência, estando cerca de
metade desocupados.
O facto do terreno previsto para expansão ser todo de um único proprietário fez com que não se
tivesse concretizado qualquer das expansões propostas que se encontram, no entanto, em fase
de emissão de alvará de loteamento.
A dimensão da zona abrangida por este loteamento justifica que não se preveja, para o prazo de
vigência do Plano, qualquer expansão habitacional para este aglomerado urbano.
As propostas apresentadas traduzem-se por:
 Inclusão de campo de futebol e cemitério e terrenos para expansão deste equipamento
dentro do perímetro urbano.
 Inclusão no perímetro urbano de área para actividades económicas permitindo relocalizar
ou instalar de novo atividades desta natureza na periferia do aglomerado urbano.
Estas alterações traduziram-se na subtracção do perímetro urbano de uma pequena área de
0,26ha e da inclusão nesse perímetro de uma área de 1,65ha.
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O novo perímetro inclui como área urbanizável residencial com 3,16ha, 0,28ha para actividades
económicas e 0,24ha para equipamento num total de 3,68ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Santa Clara do Louredo, ocupam actualmente
13,17ha do território que corresponde a 103,30% do perímetro urbano que integra 12,75ha.
Estes valores significam que estão comprometidas todas as expansões previstas e que se
identificou necessidade de incluir no perímetro áreas já urbanizadas, nomeadamente com
equipamento e que não estavam incluídas no perímetro actual.
O espaço urbanizável corresponde a 29,39% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos a zonas verdes 0,22ha) com 12,53ha.
Da leitura destes dados pode-se concluir que toda a expansão prevista na atual versão do plano
está consolidada e comprometida com um loteamento em fase de emissão do alvará que
abrange a quase totalidade da expansão proposta , mas que tendo em conta a fase em que está
o processo, apesar de estar comprometida continua com o estatuto de solo urbanizável.
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Verificação de alínea b) da Norma 143

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

12/13

RELATÓRIO
SANTA CLARA DO LOUREDO

Planta de Compromissos
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