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Relatório
População
Na freguesia de Trigaches apenas existe o aglomerado com o mesmo nome.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1940 com 1241 habitantes.
De acordo com o recenseamento do INE em 1981 a freguesia possuía 710 habitantes e em 1991
a população tinha diminuído para 619 habitantes.
Quando o plano foi elaborado na sede de freguesia residia 96% da população total residente.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Trigaches era de 540 habitantes, 521
dos quais (96,5%), residiam na sede de freguesia e os restantes 19 estavam distribuídos por
lugares isolados.
De 1991 a 2001 a população teve um decréscimo de 18,4% e de 2001 a 2011 um decréscimo
de 17%.
Pode-se concluir que a população desta freguesia está em decréscimo populacional e que se
caracteriza por uma elevada concentração na sede de freguesia (97% da população da
freguesia).

Alojamentos
Quando o plano foi elaborado 30% do total dos alojamentos estavam devolutos.
De acordo com os censos de 2011, dos 379 alojamentos desta freguesia, 52,7% correspondem
a residência habitual e 47,3% não são ocupados em permanência (22,4% residência sazonal e
24,9% 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
Tem rede de abastecimento domiciliário abastecida a partir de Beringel (captações e
reservatório). Perspectiva-se que no futuro o abastecimento venha a ser a partir da albufeira do
Roxo.
Está em curso uma empreitada para a renovação da rede de distribuição.
A infra estrutura para o abastecimento a partir da água tratada está concluída (adutores e
reservatório).
A ETAR está em licenciamento e a funcionar bem. Nem o emissário nem o exutor tem serventia,
o que deverá ser assegurado.
A rede de esgotos é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à Contentorização, Trigaches possui 24 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 Trigaches é realizada 3 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.
Trigaches possui 1 receptor e 1 vidrão isolado para a deposição selectiva de papel, vidro e
embalagens de plástico e metal, sendo a recolha efectuada pela Resialentejo. Estes resíduos
são posteriormente encaminhados para a reciclagem.

Equipamentos
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico ( a funcionar na JF)
■ Polidesportivo na escola
■ Escola EB 1 de Trigaches e Centro de Educação Pré-Escolar
■ Junta de freguesia
■ Parque Infantil, na escola
■ Casa Mortuária
■ Posto CTT (a funcionar na JF)
■ Pavilhão multiusos
■ Campo de Futebol com balneários e sem iluminação
■ Cemitério sem necessidade de ampliação
■ Sede Da associação de solidariedade Social, os amigos de Trigaches
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■ Sede da Associação de Desporto, Caça e Pesca de Trigaches
■ Igreja
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Centro de Dia
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Transportes
Trigaches 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 Trigaches 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 Trigaches às 8h30m às 14h10m aos Sábados
e partida de Beja às 13h55m e às 18h00m e partida de Trigaches às 14,35m e às 18h40m aos
Domingos. O tempo do percurso é de 15m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 3 jovens de Trigaches,
um que frequentava o 3º ciclo do ensino básico e 2 o ensino secundário. Este transporte é
assegurado pelas carreiras local e regional.
Em Trigaches existem 24 alunos a frequentar o 2º e o 3º ciclo do ensino básico (14 e 10 alunos
respectivamente) no Externato António Sérgio. É o próprio externato que assegura o transporte
destes alunos, mediante Protocolo com o Município.

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

1ª Revisão do PDM (2000)
No âmbito desta revisão foi definido o perímetro urbano e as áreas urbanizáveis, sendo definido:
5 Áreas de expansão habitacional correspondentes a situações de remate na continuidade da
Malha urbana.
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Tendo em conta as características de Trigaches, no que diz respeito à localização de unidades
de transformação de mármore, foi necessário acautelar uma área para desenvolvimento deste
tipo de actividade.
Abertura de uma via paralela à Rua do Cantinho da Fonte, rematando o aglomerado a nascente
e permitindo uma nova ligação ao núcleo central.

Concretização do Plano
Verifica-se que 37% da Expansão proposta foi já ocupada, tendo esta ocupação incidido
essencialmente nas áreas destinadas a expansão industrial.
Constatou-se também a indisponibilidade do proprietário de um dos terrenos previstos para
expansão habitacional para concretizar esta proposta.

Propostas da 2ª revisão do Plano
Pode-se concluir que a população desta freguesia está em decréscimo populacional (18,4%) e
que se caracteriza por uma elevada concentração na sede de freguesia (96,5%).
Apenas 54,9% dos fogos existentes correspondem a residência habitual, mas a residência
sazonal tem aqui um peso importante (31,7%).
Durante a vigência do Plano foram concretizadas 37% das propostas.
Este núcleo urbano vai também sofrer os impactos do desenvolvimento do projecto do aeroporto
de Beja. Assim se justifica as propostas de alargamento do perímetro urbano, correspondendo
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fundamentalmente a propostas de expansão habitacional, uma vez que este aglomerado urbano,
pela proximidade com as pedreiras já possuía áreas consideráveis para a instalação de
actividades económicas.



Correcções ao perímetro de modo a respeitar o cadastro.
Aumentar o perímetro urbano com três novas zonas urbanizáveis, a norte e a sul .

Estas alterações conduziram à retirada do perímetro urbano de 2,00ha e à integração nesse
mesmo perímetro de área no valor de 1,04ha.
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O novo perímetro integra para além da área urbanizável residencial com 1,35ha, 0,97ha para
instalação de actividades económicas num total de 2,31ha.

Conformidade com o PROTA
As áreas consolidadas e comprometidas em Trigaches, ocupam 15,34ha do território que
corresponde a 82,43% da área afecta ao perímetro urbano actual que integra 18,62ha.
O espaço urbanizável corresponde a 15,18% da área do perímetro urbano existente (excluindo
os solos afetos a zonas industriais com 3,37ha) com 15,24ha.
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Verificação de alínea b) da Norma 143
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Planta de Compromissos
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