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Relatório
População
Na freguesia de S. Brissos apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1960 com 374 habitantes.
De acordo com o recenseamento do INE de 1981 dos 160 habitantes da freguesia, cerca de
57,5% residiam no aglomerado urbano residindo os restantes 42,5% em montes isolados.
Em 1991 a população da freguesia é de 136 habitantes, dos quais 63,2% residem na sede de
freguesia e 36,8% nos montes.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de S. Brissos é de 101 habitantes, 82
dos quais (81%) residem na sede de freguesia e os restantes 19 estão distribuídos por lugares
isolados.
Destes lugares isolados destacam-se como mais relevantes; Monte da Figueirinha, Monte da
Diabrória, Monte da Torre, Monte Monvestido, Monte Matabodes, Monte santa Luzia, Monte
Lisboa, Monte Fonte dos Cântaros e Horta do Acerdiago.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 15% e de 1991 a 2001 teve um decréscimo
de 25,7%.
Estima-se para 2011 uma população de 114 habitantes.
A população desta freguesia tem vindo a sofrer um decréscimo que se acentuou fortemente na
última década, com especial incidência na população residente nos montes. A concretização do
projecto do aeroporto poderá inverter esta tendência.

Alojamentos
O número de fogos vagos era, em 1991 apenas de 39, número esse que correspondia uma
diminuição relativamente a 1981 em que eram 63.
De acordo com os censos de 2001, dos 71 alojamentos desta freguesia, 49,3% correspondem a
residência habitual e 50,7% não são ocupados em permanência (32,4% residência sazonal e
18,3% desabitados).
De acordo com os censos de 2001 2,9% dos fogos não tem electricidade 5,7% não tem água e
8,6% não tem esgotos.
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Infra estruturas
Actualmente o abastecimento de S. Brissos faz-se por uma adutora a partir de Beringel que
também serve o aeroporto.
Existe um protocolo com a EDAB para ligação dos esgotos deste aglomerado à ETAR do
aeroporto, o que já está concretizado.
A rede de esgotos é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à Contentorização, S. Brissos possui 8 contentores de 800litros para resíduos
indiferenciados. A recolha é feita 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.
Os entulhos são depositados em lugar definido pela Junta de Freguesia.
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.
S. Brissos possui um ecoponto sendo estes resíduos recolhidos pela Resialentejo e enviados
posteriormente para reciclagem.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.

Equipamentos
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico (a funcionar na JF) actualmente encerrado
■ Edifício da Escola EB 1º ciclo a funcionar como edifício polivalente
■ Centro de Convívio (a funcionar na JF)
■ Junta de freguesia
■ Parque Infantil
■ Cemitério sem necessidade de ampliação
■ Casa mortuária
■ Igreja
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Transportes
S Brissos é servida, durante a semana, diariamente por uma carreira local.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA, verifica-se que se encontram assegurados, embora
de forma insuficiente, os horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às
7.27h e 8.13h) e tarde (14.52h).
No período nocturno, a população de S. Brissos não dispõe de nenhuma carreira para Beja.
No retorno, a última carreira é às 18.20h, situação que não permite grande flexibilidade tanto
para a classe trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.
Constata-se que a única diferença entre o período designado como “escolar” e o período “não
escolar” é a substituição da carreira que parte de Beja às 7.20 no primeiro período, por uma
carreira que sai de Beja 10 minutos mais tarde no período “não escolar”.
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 7h50m e às 13h30m e partida de S. Brissos às 8h35m ás 14h15m aos Sábados
e partida de Beja às 13h55m e às 18h00m e partida de S. Brissos às 14,40m e às 18h45m aos
Domingos. O tempo do percurso é de 10m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 5 jovens de S. Brissos,
dos quais 1 frequentava o 2º ciclo do ensino básico no externato de Beringel e 1 o 3º ciclo no
mesmo Externato. Este transporte é assegurado pelo Externato.
Em S. Brissos existem 3 alunos a frequentar o 1º ciclo do ensino básico na EB1 de Trigaches. O
transporte destes alunos é assegurado pela Câmara Municipal de Beja.

Propostas da versão inicial do Plano (1992)
S. Brissos 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 que correspondem a uma pequena área para expansão
habitacional entre o núcleo e a zona de protecção à rodovia que passa a sul.
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Concretização do Plano
Não se verificou no período de vigência do Plano qualquer tipo de expansão, sendo o terreno
previsto para o efeito de um único proprietário.

Propostas da 2ª revisão do Plano:
A população desta freguesia tem vindo a sofrer um decréscimo que se acentuou fortemente na
última década (25,7%), com especial incidência na população residente nos montes, residindo
actualmente na sede de freguesia 81% da população da mesma quando em 1981 residiam
apenas 57,5%. A concretização do projecto do aeroporto poderá inverter esta tendência.
Esta concentração da população na sede de freguesia traduziu-se na diminuição das casas não
ocupadas em permanência de 63 em 1981 para apenas 36 em 2001. Apenas estão desabitados
13 fogos.
Durante a vigência do Plano não se verificou a concretização de qualquer das propostas de
expansão pelo facto de terreno destinado a esse fim ser de um único proprietário que não
manifestou interesse em concretizar essa operação.
Os factos já referidos conduzem à eventual necessidade de prever espaços para expansão
habitacional e para actividades económicas, tal como propostos.

VERSÃO FINAL . Julho de 2013

6/11

RELATÓRIO
S. BRISSOS

As alterações introduzidas constam de:
 Correcção do perímetro na entrada para contemplar uma zona já com tratamento urbano.
 Integrar no perímetro urbano a envolvente da igreja, localizando uma zona de equipamento
enquadradora da mesma e do outro lado uma zona já consolidada com equipamento.
 Retirar do perímetro urbano uma zona verde de enquadramento prevista para o limite do
aglomerado e que não necessita de ter estatuto de solo urbano para cumprir essas funções.
Estas alterações conduziram á introdução no perímetro urbano de novas áreas contabilizadas
em 0,27ha e a retirada do perímetro de 0,29ha o que corresponde a uma pequena redução do
perímetro atual.
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O perímetro urbano proposto, para além da área urbanizável residencial com 0,30ha, contempla
0,13ha para equipamento num total de 0,43ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em S. Brissos ocupam 1,87ha do território que
correspondem a 80,49% da área afecta ao perímetro urbano actual que integra 2,32ha.
O espaço urbanizável proposto envolve 0,43ha e corresponde a 20,86% do perímetro urbano
existente ( ao qual é retirado 0,25ha de espaços verdes) com 2,07ha.
Esta proposta justifica-se pela já referida proximidade ao aeroporto.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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