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Lago Alqueva, uma das maiores riquezas do Nosso território 

O Lago Alqueva impõe-se no cenário Europeu como o maior lago artificial, contando com 250Km2 de 

superfície, 83Km de comprimento e mais de 1.100Km de extensão de margens. 

Nos últimos anos temos constatado que este lago é uma das nossas maiores riquezas, apresentando-se 

como uma reserva estratégica de água, fundamental para toda a nossa região. Possui, também, uma 

das mais potentes centrais de produção de energia hidroelétrica de Portugal. 

O Lago Alqueva tem sido, ao longo dos últimos anos, um motor de desenvolvimento estratégico para a 

região e assumimo-lo como um dos nossos maiores argumentos de captação de investimento externo, 

assim como, de promoção territorial. 

No que diz respeito à captação de investimento externo, quero destacar nestas linhas o trabalho da 

comitiva do Alentejo que esteve por estes a visitar a Costa Oeste dos Estados Unidos da América, 

Califórnia, numa missão económica no âmbito do projeto “Alentejo Global Invest”, projeto liderado pela 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e cofinanciado por fundos Comunitários do 

Programa Operacional Regional Alentejo 2020. Este projeto que a ADRAL está a desenvolver integra um 

conjunto de missões económicas - diretas e inversas - e pretende promover de forma inovadora e 

alargada um conjunto de infraestruturas e recursos de todo o Alentejo, com o intuito de potenciar o 

seu reconhecimento internacional junto de empresas e investidores de mercados estratégicos para a 

nossa Região. 

A comitiva que tive a oportunidade de chefiar, constituída por várias entidades públicas e privadas do 

Alentejo, teve como foco principal dois setores: o agroalimentar (setor onde esteve presente a 

CARMIM) e a logística e portos. Procurámos em mais esta missão estabelecer sinergias entre 

produtores, investidores e instituições, com o Lago Alqueva e o porto de Sines a assumirem uma 

centralidade determinante para a persecução da Estratégia Internacional de Promoção do Território, 

onde se procura a afirmação da região como um lugar único no Mundo, onde vale a pena investir, 

passear e viver. 

Por outro lado, como sabemos, as candidaturas a fundos estruturais são um dos instrumentos 

estratégicos que temos à disposição do Alentejo (como Região de convergência) para captar recursos e 

investimento para o nosso território, promovendo o desenvolvimento económico sustentável e a 

geração de valor. 

Em 2019, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz apresentou duas candidaturas à Comissão 

Europeia, uma ao INTERREG MED e outra ao Europe for Citizens. Estas duas candidaturas advêm do 

trabalho colaborativo que temos vindo a desenvolver com a Rede nEUlakes, que congrega cidades 

europeias com lago.  

Ao programa da União Europeia INTERREG MED candidatámos o projeto BioLake, um conjunto de ações 

no âmbito da sustentabilidade que conta com Portugal, Grécia, Itália, Eslovénia, Albânia, Espanha, 

França e Bósnia Herzegóvina como parceiros, com um total global de investimento de 3,1 milhões de 

euros.  

Ao programa Europe for Citizens candidatámos o projeto Care4EU, no âmbito da consciencialização 

para a realidade europeia, tendo como parceiros Portugal, Itália, França e Finlândia, este projeto conta 

com um montante global de investimento de 150 mil euros. 
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Podemos, desta forma, constatar que o Lago Alqueva tem sido uma das principais alavancas para o 

nosso território, contribuindo de forma significativa para o seu desenvolvimento económico 

sustentável. 

Para além de tudo o que já escrevi, não poderia deixar de referir, que o Lago Alqueva mudou 

completamente a nossa paisagem, hoje temos um espelho de água que prende o olhar de todos os que 

aqui vivem e de todos os que nos visitam. É impossível ficar indiferente à grandiosidade impactante do 

Grande Lago e a todo o património que o envolve. 

Acredito que as palavras do poeta Reguenguense Luís Filipe Marcão cantam este cenário idílico de forma 

única: 

"Monsaraz és o parapeito 

Por onde eu espreito 

Até onde a vista me leva 

Aí Monsaraz aí Monsaraz 

Quem diria meu rapaz 

Que serias Monsaraz 

A varanda do Alqueva ... " 

É este território único no mundo que nos faz lutar todos os dias para que seja cada vez mais conhecido 

nos quatro cantos do Mundo. 

Summer CEmp 2019… até já, Monsaraz!  

Até já, Monsaraz!  

Foi este o repto lançado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, dando, desta forma, a 

conhecer a todos que o Summer CEmp 2019 se realizará em Monsaraz, no final do próximo mês de 

agosto.  

Enquanto Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, confesso um orgulho extremo 

por ter sido este o local escolhido para receber a terceira edição do Summer CEmp, da Comissão 

Europeia. Em 2017 esta iniciativa realizou-se em Monsanto, em 2018 em Marvão e em 2019 será a vez 

de Monsaraz e das suas gentes receberem de braços abertos um evento que ficará perpetuado na nossa 

memória coletiva. 

Reconhecendo a necessidade de um debate consciente sobre a Europa, um debate capaz de chegar a 

todos, em 2017 a Comissão Europeia em Portugal decidiu construir um programa que reunisse jovens 

e oradores num espaço de reflexão, conversa e partilha. Nas palavras da Chefe de Representação da 

Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves “Quando pensámos no modelo Summer CEmp, 

sabíamos o que queríamos fazer: mostrar a cara da Europa, esclarecer, desmistificar perceções e, acima 

de tudo, ouvir. Sabíamos com quem o queríamos fazer: com um grupo de universitários que 

consideramos poderem vir a ser futuros líderes políticos e de opinião, multiplicadores dos valores 

europeus e dos objetivos das nossas políticas comuns.” 
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A edição deste ano contará com a presença de 40 participantes e 40 oradores em Monsaraz de 27 a 30 

de agosto. Podem participar 40 estudantes universitários portugueses, entre os 18 e os 30 anos, de 

todos os pontos do País, a participação dos jovens é totalmente gratuita. Desafio, desde já, os jovens 

reguenguenses a aproveitarem esta oportunidade única e a fazerem a sua inscrição através da ligação 

https://europa.eu/!BG39CW 

Nestes 4 dias pretende-se promover a reflexão sobre o projeto Europeu, sobre os possíveis cenários 

para o futuro da Europa, juntando, informalmente, jovens e protagonista da atualidade nacional e 

internacional. Os participantes, assim como os oradores, nomeadamente, políticos, jornalistas, 

empresários, académicos, atletas e artistas poderão disfrutar do nosso património humano, natural, 

material e imaterial. Serão dias de imersão cultural, onde poderão conhecer o nosso território, a nossa 

cultura e acima de tudo disfrutar de elementos estruturantes da nossa identidade cultural, como o 

cante, a gastronomia, o vinho, a olaria e as mantas. 

Vivemos numa Europa em que cada vez mais faz sentido a realização de iniciativas como o Summer 

CEmp. É fundamental que os jovens saibam o que é a União Europeia, e acima de tudo tenham 

consciência do que ela representa para todos nós e de que forma influencia o nosso dia-a-dia. 

O anúncio da realização desta iniciativa acontece poucos dias depois de um escrutínio europeu. Uma 

das palavras mais citadas ao longos das últimas semanas, durante a campanha eleitoral e após a mesma, 

foi: abstenção. O desconhecimento sobre o papel da União Europeia foi uma das causas apontadas para 

os altos níveis de abstencionismo.  

Enquanto decisor político entendo ser necessário fazer ver a todos os nossos concidadãos o papel que 

a Europa desempenha diariamente nas nossas vidas, uma vez que os territórios são hoje, em grande 

parte, resultado das políticas estruturantes da União Europeia. É fundamental reconhecermos que 

todos os dias atravessamos os caminhos que a Europa nos dá a percorrer.   

Mais concretamente e olhando para o nosso território, não poderia deixar de falar da Praia de Monsaraz, 

infraestrutura que a todos nos enche de orgulho e que alterou os hábitos de muitos de nós, assim como 

os de quem nos visita. Esta infraestrutura só foi possível graças aos fundos estruturais. 

Relativamente ao património edificado no nosso Concelho, também aqui a Europa teve uma palavra a 

dizer, pois a requalificação das Muralhas de Monsaraz depende de financiamento europeu. 

A Europa não está em Bruxelas, distante, está aqui, todos os dias bem presente. Se estivermos atentos, 

podemos ver que os braços da Europa se estendem a todos os territórios, sejam litoral ou interior, 

urbano ou rural…. Ela está aqui para TODOS nós! 

Segundo Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia: “Há sessenta anos, os fundadores da 

Europa optaram por unir o continente pela força da lei e não pela força das armas. Podemos orgulhar-

nos de tudo o que foi feito desde então (…) O futuro da Europa está nas nossas próprias mãos”. 

Outros Assuntos 

06 de abril de 2019 

 Seminário "De Resíduos a novos produtos", Auditório da Biblioteca Municipal; 

 SUP vence Taça Juniores A, Assoc. Fut. Évora; 

https://europa.eu/!BG39CW
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07 de abril de 2019 

 Monsaraz Extreme; 

24 de abril de 2019 

 Espetáculo “Somos Todos Abril” 

25 de abril de 2019 – Comemorações  

 Cerimónia do Içar das Bandeiras do Município e Nacional; 

 Cerimónia do Dia do Combatente e do 101º Aniversário da Batalha de La Lys; 

 Passagem da Estafeta dos Cravos pela Praça da Liberdade; 

 Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do 45º Aniversário do 25 de abril; 

 Apresentação do Filme RAIVA de Sérgio Tréfaut; 

30 de abril de 2019 

 Laço Humano; 

3 de maio de 2019 

 Inauguração da Cabine Micro-biblioteca na Praça da Liberdade; 

11 de maio de 2019   

 Exposição de Desenho e Pintura “Gente da terra ardente”; 

19 de maio de 2019 

 90.º aniversário do Atlético Sport Clube; 

 VII Aniversário da GOTA; 

22 de maio de 2019 

 Dia Internacional da Biodiversidade celebrado com um minuto de silêncio de gratidão à Terra - 

proposta CAO - iniciativa nacional; 

 Assembleia Participativa OP - Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz; 

23 de maio de 2019 

 Inauguração FIOBAR (de 23 a 26 de maio); 

 Assembleia Participativa OP - Junta de Freguesia de Campo; 

24 de maio de 2019   

 Atribuição a Reguengos de Monsaraz da organização, em 2020, do Encontro Anual das 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Portugal; 

 31.ª Baja TT CVP (de 24 a 26 de maio); 

27 de maio de 2019   

 Assembleia Participativa OP - Junta de Freguesia de Monsaraz (Outeiro); 
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28 de maio de 2019   

 Eleições para o Parlamento Europeu; 

 Exercício europeu de proteção civil 'Cascade'19' realiza-se entre 28 de maio e 1 de junho nos 

distritos de Lisboa, Aveiro, Setúbal e Évora; 

 Assembleia Participativa OP - Junta de Freguesia de Campinho; 

29 de maio de 2019 

 Visita do Conselho Nacional de Educação ao Pólo da UPTE; 

 Assembleia Participativa OP - Junta de Freguesia de Corval; 

30 de maio de 2019 

 Assinaturas de contratos programa BEM; 

31 de maio de 2019 

 Seminário Reguengos + Saudável; 

1 de junho de 2019 

 Dia da Criança; 

 XIII Gala da Associação de Futebol de Évora; 

4 de junho de 2019 

 Inauguração da Nova Sede e Clínica do Núcleo de RM da Liga dos Combatentes; 

5 de junho de 2019   

 Entrega de prémios e inauguração da exposição - plástico (j. infância); 

6 de junho de 2019   

 Reunião do Comité de Acompanhamento do POCTEP; 

9 de junho de 2019   

 Alqueva SwimRun; 

10 de junho de 2019   

 XIV Corrida em Família; 
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Reunião ordinária n.º 9 de dia 17/04/2019 

Assunto Deliberação 

Hasta Pública para atribuição do direito à ocupação da loja n.º 22 de Mercado 
Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Adjudicado a Humberto José Rosado 
Pinto, para a atividade de Padaria 

Parecer Jurídico n.º 08/JUA-MS/2019 – Audiência de interessados sobre a 
proposta de indeferimento do pedido de ressarcimento de danos  

Aprovado por unanimidade 

Autorização Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
(Informação n.º 2/GP/2019)  

Com conhecimento 

Associação de Basquetebol do Alentejo: Cedência do Pavilhão Municipal Arq.º 
Rosado Correia – Estágio da Seleção Nacional Sub 18 Masculinos (Pedido de 
Apoio n.º 15/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Despacho de aprovação da alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 
e da alteração n.º 3 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz 
relativo ao corrente ano económico – financeiro de 2019 (Despacho n.º 
3/GP/CPA/2019) 

Com conhecimento 

Atribuição de dominialidade pública do caminho rural denominado por 
“Caminho da Azeimota” sito na freguesia de Corval e concelho de Reguengos de 
Monsaraz (Proposta n.º 38/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Candidatura do projeto “Requalificação e Modernização das Vias Pedonais na 
Cidade de Reguengos de Monsaraz – 2.ª Fase – Avenida do Alentejo, Rotunda e 
Zona de Lazer” (Proposta n.º 39/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Tolerância de ponto: segunda-feira de Páscoa(Proposta n.º 40/GP/2019) Aprovado por unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 41/GP/2019) Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
42/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Documentos de Prestação de Contas de 2018 (Proposta n.º 43/GP/2019) Aprovado por Maioria com 2 votos a 
favor do PS e uma abstenção do PSD 

Início do procedimento de alteração ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo 
e de Limpeza de Terrenos Privados(Proposta n.º 44/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
45/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Direito à ocupação permanente da banca n.º 9 do Mercado Municipal de 
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 10/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Plano Operacional Municipal do Concelho de Reguengos de Monsaraz - 2019 
(Proposta n.º 11/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de 68 m2 sita 
na Rua da Ladeira, em Santo António do Baldio e sua alienação (Proposta n.º 
12/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 

 Marta Isabel Tapum Ferro Gouveia de Carvalho (Processo 
Administrativo n.º 19/2019) 

 Cristiane da Silva Barros Muniz de Souza e Luiz Felipe Muniz de Souza 
(Processo Administrativo n.º 21/2019) 

 Maria Paias Neves Ambrósio Solas (Processo Administrativo n.º 
22/2019) 

 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 

- Vistorias a Prédios Devolutos – Dever de Conservação: 

 Prédio sito à Rua da Fonte n.º 53 e n.º 55, em Telheiro; 

 Prédio sito à Rua Pedro Soares n.º 6, em Reguengos de 
Monsaraz; 

 Prédio sito à Rua da Chaminé n.º 8, em Caridade; 

 Prédio sito à Rua Pedro Álvares Cabral n.º 4, em Reguengos de 
Monsaraz. 

Aprovado por unanimidade 
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Reunião ordinária n.º 10 de dia 02/05/2019 

Assunto Deliberação 

Hasta Pública para atribuição do direito à ocupação da banca n.º 9 de Mercado 
Municipal de Reguengos de Monsaraz  

Adjudicado a Patrícia Alexandra 
Godinho Cachaço 

Aquisição do prédio urbano sito à Rua das Necessidades, n.º 4, em São Pedro do 
Corval (Proposta n.º 46/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Minuta do 2.º aditamento ao contrato de cedência de espaço celebrado com a 
TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. (Proposta n.º 47/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Contratação de empréstimos de médio e longo prazos para substituição de 
dívida do contrato de empréstimo do PAEL – Programa de Apoio à Economia 
Local (Proposta n.º 48/GP/2019) 

Aprovado por Maioriacom 4 votos a 
favor do PS e uma abstenção do PSD 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 36/VP/2019) Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
37/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
38/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
39/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 

 Vasco Manuel Paneiro Ambrósio (Processo Administrativo n.º 14/2019) 

 Francisco António Espinheira Alexandrino (Processo Administrativo n.º 
23/2019) 

 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
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Reunião ordinária n.º 11 de dia 10/05/2019 

Assunto Deliberação 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas – Matiné Musical 
(Pedido de Apoio n.º 2/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Programa CLDS 4G – Designação de nova entidade coordenadora local de 
parceria (Proposta n.º 40/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 
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Reunião ordinária n.º 12 de dia 15/05/2019 

Assunto Deliberação 

Sociedade Artística Reguenguense – Seção de Motorismo: Baja TT Capital dos 
Vinhos de Portugal (Pedido de Apoio n.º 16/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Sociedade Artística Reguenguense – Seção de Ginástica e Trampolins: Aquisição 
de Equipamentos (Pedido de Apoio n.º 17/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Associação de Basquetebol do Alentejo: cedência do Pavilhão Municipal 
Arquiteto Rosado Correia – 3X3 Air Basketeball Alentejo (Pedido de Apoio n.º 
18/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

AMIJOVEM: Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário (Pedido de Apoio n.º 
18/VJN/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Sociedade Artística Reguenguense: cedência de Auditório Municipal (Pedido de 
Apoio n.º 19/VJN/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1085: cedência de instalações no 
Parque de Feiras e Exposições (Pedido de Apoio n.º 20/VJN/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Ratificação do Despacho n.º 06/GP/2019, de 2 de maio de 2019(Proposta n.º 
48/GP/2019) 

Ratificado/Aprovado por unanimidade 

Emissão de parecer nos termos do n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto – constituição de 
compropriedade de prédio rústico denominado por “Monte Branco”, sito na 
freguesia de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 49/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Emissão de parecer nos termos do n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto – constituição de 
compropriedade de prédio rústico denominado por “Vá-Vá”, sito na freguesia 
de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 50/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Normas de utilização da Praia Fluvial de Monsaraz (Proposta n.º 51/GP/2019) Aprovado por unanimidade 

Normas da hasta pública para atribuição de um espaço para prestação de 
serviços e dois espaços em conjunto para venda de café, bebidas, comida 
rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, 
para época balnear de 2019(Proposta n.º 52/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Normas para atribuição de espaços destinados a atividades de recreio náutico, 
no areal da Praia Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 2019 (Proposta 
n.º 53/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Minuta do contrato de arrendamento a celebrar com a Sociedade Artística 
Reguenguense (Proposta n.º 54/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Revogação da deliberação de Câmara Municipal de 20 de fevereiro de 2019 – 
Integração na Associação Internacional de Cidades Educadoras (Proposta n.º 
41/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Associação Internacional de 
Cidades Educadoras (Proposta n.º 42/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Adesão ao “Movimento Municípios pela Paz” (Proposta n.º 43/VP/2019)  Aprovado por unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 44/VP/2019) Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
45/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
46/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Festas de Santo António 2019 – Preços dos bilhetes de entrada (Proposta n.º 
10/VJN/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 
Comunicação Prévia: 

 António Miguel Tarefa Santana (Processo Administrativo n.º 28/2019) 

 Inácia Rosa Velada Ramalho (Processo Administrativo n.º 24/2019) 

 
 
Com conhecimento 
Com conhecimento 

Administração Urbanística: 

 Carlos Manuel Fernandes de Almeida (Processo Administrativo n.º 
7/2019) 

 Bartolomeu & Filho, Construções, Lda. (Processo Administrativo n.º 
26/2017) 

 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
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Assunto Deliberação 

 Isabel Colaço Serrano (Processo Administrativo n.º 88/2018) 

 António Manuel Soeiro Capucho (Processo Administrativo n.º 
29/2019) 

Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
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Reunião ordinária n.º 12 de dia 15/05/2019 

Assunto Deliberação 

Hasta pública para atribuição de um espaço para prestação de serviços e dois 
espaços em conjunto para venda de café, bebidas, comida rápida, gelados, 
revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, para época 
balnear de 2019 

Adjudicados a:Sara Isabel Isqueiro 
Godinho e Paulo César Lopes Leitão, 
respetivamente 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: XXVIII 
REGTRAMP e XXXII GIMNOSAR (Pedido de Apoio n.º 19/VMS/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Despacho de aprovação da alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos 
e da alteração n.º 4 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz 
relativo ao corrente ano económico – financeiro de 2019 (Despacho n.º 
4/GP/CPA/2019) 

Com conhecimento 

Aprovação da conta final da empreitada de “Regeneração Urbana da Praça da 
Liberdade – Edificado – 1.ª Fase – Centro de Acolhimento Turístico de 
Reguengos de Monsaraz – Café Central” (Proposta n.º 54-A/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural 
denominado por “Caminho da Azeimota”, sito na freguesia de Reguengos de 
Monsaraz (Proposta n.º 55/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Pedido de isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis – Jovens Agricultores (Proposta n.º 56/GP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Plano de Transportes Escolares – Ano letivo-2019 – 2020 (Proposta n.º 
47/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Programa Municipal “Férias Divertidas” – edição 2019 (Proposta n.º 48/VP/2019) Aprovado por unanimidade 

Atividades de Animação e Apoio à Família – Ano letivo 2019 – 2020 (Proposta n.º 
49/VP/2019)  

Aprovado por unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 50/VP/2019) Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
51/VP/2019) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 
Comunicação Prévia: 

 João Zacarias Gonçalves (Processo Administrativo n.º 18/2019) 

 
 
Com conhecimento 

Administração Urbanística: 

 Dimensãotur, Lda. (Processo Administrativo n.º 30/2019) 

 Ana Rita Rosado Godinho Ferro (Processo Administrativo n.º 13/2019) 

 Maria Gabriela Quintas Leitão Dias Moita (Processo Administrativo n.º 
31/2019) 

 Domingos Lopes – Cabeça de Casal da Herança de (Processo 
Administrativo n.º 82/2018) 

 Joaquim Inácio Ferreira Valadas e Outro (Processo Administrativo n.º 
20/2019) 

 Cristiane da Silva Barros Muniz de Souza e Luiz Filipe Muniz de Sousa 
(Processo Administrativo n.º 21/2019) 

 Bartolomeu & Filho, Construções (processo Administrativo n.º 
26/2019) 

 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
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III. Objetivos e Programa 
Fundamentais da Gestão Municipal 
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Objetivo 1 
Políticas Sociais de Proximidade 
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SOLIDARIEDADE 

Medidas de Apoio Social 
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Campanha do Município de Reguengos de Monsaraz entregou 115 

caixas de roupa para ajudar a população de Moçambique 

Ação solidária mobilizou donativos também dos concelhos de Alandroal, Mourão, Montemor-o-Novo e 
Évora 

O Município de Reguengos de Monsaraz enviou 115 caixas de roupa para Moçambique para ajudar as 

pessoas afetadas pelo ciclone Idai. Esta ação de solidariedade da autarquia decorreu de 26 de março a 

3 de abril. 

Os donativos foram entregues no Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz. A 

autarquia recebeu roupas de pessoas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Alandroal, 

Montemor-o-Novo e Évora (incluiu escolas e associações).  

O transporte de uma parte dos bens foi efetuado através dos CTT e dos Correios de Moçambique e 

entregue no Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique. A outra parte foi 

transportada pela Ibero Linhas e ficou a cargo da Diocese da Beira. As caixas para acondicionar as roupas 

foram oferecidas pelos comerciantes e pelos hipermercados do concelho. 

Élia Quintas, Vereadora da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, considera que “os 

reguenguenses se uniram por Moçambique. A capacidade para doar é caraterística das comunidades 

socialmente evoluídas e os reguenguenses são assim”. 

Todos os donativos que não estavam no âmbito da campanha, como por exemplo brinquedos, foram 

entregues na loja social da autarquia.  
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Reguengos de Monsaraz assinalou o Mês Internacional da 

Prevenção dos Maus-tratos na Infância em comunidade com a 

formação de laços humanos 

Edifício da câmara municipal teve laços azuis nas paredes durante o mês de abril 

Abril, o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-tratos Infantis, foi assinalado em comunidade no 

concelho de Reguengos de Monsaraz. O desafio à formação de laços humanos e respetiva divulgação 

foi lançado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Reguengos de Monsaraz, 

individualmente, a todas coletividades e associações locais com atividade jovem.  

Os momentos comunitários aconteceram no dia 30 de abril, na Praça da Liberdade, onde os 

trabalhadores do Município de Reguengos de Monsaraz, juntamente com os formandos do Polo de 

Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular Túlio Espanca, os participantes no Projeto Séniores a 

Mexer e os utentes do CAO da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz formaram um 

laço humano. Depois, no parque desportivo de Reguengos de Monsaraz, formou-se outro laço humano, 

com a população do concelho e as entidades que trabalham com crianças e jovens. 

Estas iniciativas foram promovidas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Reguengos de 

Monsaraz e pelo Município de Reguengos de Monsaraz no âmbito do Mês Internacional da Prevenção 

dos Maus-tratos Infantis, que teve como mote da campanha “Serei o que me deres… que seja amor”. 

Nas ruas da cidade decorreram ações de sensibilização e de prevenção dos maus a crianças e jovens 

com oferta de laços azuis pelo Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de 

Reguengos de Monsaraz. Durante o mês de abril, o edifício da Câmara Municipal de Reguengos de 
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Monsaraz teve laços azuis nas paredes para assinalar o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-tratos 

Infantis. 

A Campanha do Laço Azul iniciou-se em 1989, na Virgínia, Estados Unidos da América, quando uma avó, 

Bonnie W. Finney, atou uma fita azul à antena do seu carro para fazer com que as pessoas se 

questionassem. A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que se revelaram 

curiosos foi trágica e sobre maus-tratos à sua neta, os quais já tinham morto o seu neto de forma brutal. 

A escolha da cor azul foi para não esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois 

netos e para a lembrar constantemente para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. 

Esta história demonstra como um único cidadão consegue despertar as pessoas no mundo para as 

consequências dos maus-tratos contra as crianças, para a sua prevenção e para a defesa e proteção dos 

seus direitos. 

A Organização Mundial de Saúde define os maus-tratos infantis como o abuso ou negligência que 

ocorrem em crianças com idade inferior a 18 anos, incluindo todos os tipos de abusos físico, emocional, 

sexual, negligência e exploração comercial ou outra, que resulte em dano real ou potencial para a saúde 

da criança, a sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade no contexto de uma relação de 

responsabilidade, confiança ou poder. 
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Reguengos de Monsaraz aderiu ao Movimento Municípios pela Paz 

Autarquia vai organizar iniciativas públicas para promoção da paz  

O executivo municipal aprovou por unanimidade na reunião de câmara de 15 de maio a adesão da 

autarquia ao Movimento Municípios pela Paz e, por inerência, aos “10 Compromissos pela Paz”. A 

autarquia pretende desenvolver a atividade municipal no âmbito da promoção da paz nas áreas da 

educação, da cultura e do desporto. 

O Movimento Municípios pela Paz foi criado no âmbito de uma iniciativa conjunta da autarquia do Seixal 

e do Conselho Português para a Paz e Cooperação, tendo os municípios fundadores definido um 

conjunto de compromissos pela paz. Ficou assim decidido promover um calendário de eventos públicos 

que assinalem o Dia Internacional da Paz (21 de setembro), o Dia Internacional para a Abolição Total 

das Armas Nucleares (26 de setembro), os bombardeamentos nucleares de Hiroxima e Nagasáqui (6 e 

9 de agosto) e o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz (6 de abril). 

O Município de Reguengos de Monsaraz tem como uma das principais prioridades a defesa dos direitos 

fundamentais da sua população, fomentando a elevação do seu nível cultural e a eliminação das 

desigualdades e de todo o tipo de violência. A autarquia considera também que é muito importante 

promover o intercâmbio de experiências e a promoção de iniciativas convergentes com outros 

municípios e entidades que integram o movimento. 

Nos compromissos assumidos reconhece-se que a paz é essencial à vida humana e uma condição 

indispensável para o progresso, o bem-estar, a democracia, a liberdade dos povos e para um mundo 

melhor para toda a humanidade. O movimento considera igualmente que a defesa do espírito e dos 
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princípios da Carta das Nações Unidas e da Constituição da República Portuguesa são a base 

fundamental para promover a liberdade, a democracia, o fim das guerras, a conquista da paz, a 

afirmação da soberania e independência nacionais, o desenvolvimento de relações internacionais 

equitativas e pacíficas e uma política de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. 
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Envelhecimento ativo analisado no Reguengos Mais Saudável 

Iniciativa decorreu no dia 31 de maio no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz 

O Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz recebeu no dia 31 de maio as jornadas Reguengos 

Mais Saudável, subordinadas ao tema “Conceções do envelhecimento ativo”. Esta iniciativa foi 

organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz, pela Almoreg - Unidade de Cuidados na 

Comunidade Reguengos de Monsaraz/Mourão e pela Movireg – Associação de Voluntariado em 

Movimento de Reguengos de Monsaraz. 

A pertinência do encontro assentou no facto de atualmente existirem muitos programas dirigidos ao 

envelhecimento ativo na região e de se identificar a necessidade de os partilhar e de os “discutir”, 

envolvendo as suas várias dimensões de abordagem – académica, institucional e comunitária. Foi um 

programa destinado, sobretudo, aos técnicos envolvidos em projetos desta natureza, mas aberto ao 

público em geral pela importância que tem no dia a dia das comunidades.  

A sessão de abertura teve a participação de Élia Quintas, Vice-presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, José Robalo, Presidente da Administração Regional de Saúde do Alentejo, e 

José Ramalho, Diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Évora. O programa iniciou-se com o 

painel “Uma ou várias alimentações?”, que teve como moderadora Anabela Gaspar, nutricionista do 

Município de Reguengos de Monsaraz, e as comunicações “Do Mediterrâneo para o Alentejo”, por Lino 

Mendes, diretor da licenciatura em dietética e nutrição da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de 

Lisboa, “Dicas para uma vida longa e nutrição”, por Alberto Chang, professor de fisioterapia e medicina 

natural em Portugal e no Peru, “Para uma vida saudável – Projeto Pipoca”, por Clara Lourenço, da 

Unidade de Cuidados na Comunidade Almoreg – Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz, e a 
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apresentação do projeto “Macrobiótica na Cumeada”, por Teresa Mizon, da Casa da Cumeada – Food 

for health and happiness. 

O segundo painel intitulou-se “Do físico ao mental, uma visão multidimensional”, foi moderado por José 

Pepo, médico de medicina geral e familiar, e teve apresentações sobre “Atividade física e movimento 

funcional na população sénior”, por Teresa Tomás e Beatriz Fernandes, docentes da licenciatura em 

fisioterapia da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, “Programas de intervenção 

multifatoriais para envelhecer em segurança”, por Jorge Bravo, do Departamento de Desporto e Saúde 

da Universidade de Évora, e “Envelhecimento ativo na deficiência”, por Helena Calaco, do Centro de 

Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. A fechar o painel 

foram apresentados os projetos no âmbito do envelhecimento ativo do Município de Reguengos de 

Monsaraz: Seniores a Mexer e Universidade Popular Túlio Espanca – Polo de Reguengos de Monsaraz, 

por Pedro Natário e Fernando Quintas, do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O terceiro e último painel foi sobre “Cuidado informal e voluntariado”, teve moderação de Ana Duarte, 

membro da mesa administrativa do Conselho de Administração da Fundação Maria Inácia Vogado 

Perdigão Silva, e comunicações sobre “A integração do cuidador informal no processo de cuidados”, por 

Manuel Lopes, da Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, “De esposa 

a cuidadora”, por Helina Lobo, cuidadora de utente integrado em equipa de cuidados continuados 

integrados ao domicílio, “Voluntariado Jovem”, por Rita Medinas e André Batalha, da Movireg - 

Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz, e “Voluntariado – perspetiva 

da instituição que o acolhe”, por Rita Farias, do Centro Social Paroquial do Sagrado Coração de Jesus do 

Campinho. 
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Objetivo 2 
Qualidade de Vida e Ambiente 
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EDUCAR E FORMAR - Ações dirigidas às Crianças e 

Jovens 
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Reguengos de Monsaraz comemorou o Dia da Criança com 

atividades no Parque da Cidade 

Filme “Lego 2” exibido para as crianças no auditório municipal 

O Município de Reguengos de Monsaraz comemorou o Dia da Criança no dia 1 de junho com atividades 

no Parque da Cidade. As crianças puderam divertir-se com insufláveis, modelagem de balões, tatuagens 

glitter e mascotes. Houve também pipocas e algodão doce para oferecer às crianças.  

Os alunos do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz foram convidados 

para assistirem ao filme de animação “Lego 2”, no auditório municipal. Junto ao coreto no Parque da 

Cidade houve uma aula de ginástica para famílias dinamizada pela professora Ana Rita Feijão. 

No dia 1 de junho aconteceu também o início da época balnear e a autarquia ofereceu canetas às 

crianças que estiverem na praia fluvial de Monsaraz e nas Piscinas Municipais Victor Martelo. 
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Autarquia organizou Páscoa Ativa para crianças dos 6 aos 15 anos 

de idade 

Atividades decorreram de 8 a 18 de abril 

O Município de Reguengos de Monsaraz organizou de 8 a 18 de abril a Páscoa Ativa, com um conjunto 

de atividades para as crianças entre os 6 e os 15 anos durante as férias escolares. As iniciativas 

decorreram em vários locais do concelho. 

No dia 8 de abril, de manhã, as crianças tiveram uma aula teórica sobre História Local – À Descoberta 

da Toponímia, na biblioteca municipal, e de tarde aplicaram no terreno os conhecimentos adquiridos. 

O dia seguinte iniciou-se com atividades aquáticas nas Piscinas Municipais Vitor Martelo e durante a 

tarde as crianças realizaram um programa de rádio na Unirádio. No dia 10 de abril, de manhã, houve 

uma aula prática de doçaria regional de Páscoa com a pasteleira Mafalda e de tarde uma aula prática 

de cozinha regional de Páscoa com a chefe Fernanda Cameirão. No dia 11 de abril, o programa da Páscoa 

Ativa iniciou-se com atividades aquáticas nas piscinas municipais e terminou com uma iniciativa de 

promoção da saúde do Projeto Mais Sucesso, na biblioteca municipal. A semana terminou com um jogo 

de futebol durante a manhã no Campo Virgílio Durão e de tarde com uma aula de música na Sociedade 

União e Progresso Aldematense. 

No dia 15 de abril houve atletismo e jogos tradicionais (manhã) no parque desportivo e uma aula de 

pintura cerâmica (tarde) na Casa do Barro – Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval. Na 

manhã de terça-feira, dia 16 de abril, as crianças participaram numa aula de hidrobike nas piscinas 

municipais, e de tarde tiveram uma aula de ginástica no ginásio. Na quarta-feira de manhã voltaram às 
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piscinas municipais para uma aula de natação de competição e de tarde realizou-se na biblioteca 

municipal uma sessão de informação de consciencialização coletiva sobre as ações humanitárias da Cruz 

Vermelha Portuguesa. O último dia da Páscoa Ativa, 18 de abril, integrou um peddy paper de manhã e 

uma aula de teatro da Universidade Popular Túlio Espanca durante a tarde no Auditório Municipal. 
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ANOSSACULTURA 

Desenvolvimento da identidade cultural 
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Filme “Raiva”, de Sérgio Tréfaut, nas comemorações do 25 de 

Abril 

Programa comemorativo abriu com o espetáculo “Somos Todos Abril” 

As comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril organizadas pelo Município de Reguengos de 

Monsaraz abriram com o espetáculo “Somos Todos Abril”. O evento realizou-se no dia 24 de abril, no 

auditório municipal, e teve em palco Manuel Sérgio, Hugo Sofio, Joana Godinho, Sara Sérgio, José 

Manuel Farinha, a Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense e o Grupo Coral da Casa do Povo de 

Reguengos de Monsaraz. 

No dia 25 de abril, o programa integrou a Cerimónia do Içar das Bandeiras, com interpretação dos hinos 

do Município, de Portugal e da União Europeia pela Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense, que depois fez uma arruada pelas principais ruas da cidade, a 44ª Estafeta dos Cravos, 

a Cerimónia do Dia do Combatente e do 101º Aniversário da Batalha de La Lys, e a Sessão Solene da 

Assembleia Municipal Comemorativa do 45º Aniversário do 25 de Abril. 

A fechar o programa comemorativo foi exibido no auditório municipal o filme “Raiva”, de Sérgio Tréfaut, 

com a presença do protagonista da película, Hugo Bentes. Este filme a preto e branco passa-se na 

década de 1950 no Alentejo, quando acontecem numa noite vários assassinatos. “Raiva” é um conto 

negro sobre o abuso e a revolta adaptado ao grande ecrã do livro “Seara de Vento”, um romance clássico 

do neorrealismo português de Manuel da Fonseca. 
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Ruas de Monsaraz recebem exposição “Gente da Terra Ardente” 

Imagens de pinturas e desenhos de Flávio Horta expostas nas paredes das casas até julho de 2020  

As paredes das casas das ruas da vila medieval de Monsaraz têm expostas imagens de pinturas e 

desenhos de Flávio Horta. “Gente da Terra Ardente” é o título da exposição que foi inaugurada no dia 

11 de maio e que vai estar patente até julho de 2020. 

Natural de Évora e a residir em Beja, Flávio Horta é um autodidata que desde muito cedo manifestou 

vontade de se exprimir através do desenho e da pintura. O meio rural onde nasceu é um tema habitual 

nos seus trabalhos que tem apresentado em diversas exposições individuais e coletivas. 

Recorrendo à cor e ao monocromático é através de um realismo contemporâneo que se tem expressado 

artisticamente nos últimos anos, representando, entre outros temas, as gentes da sua região. A figura 

humana está quase sempre presente, direta ou indiretamente, no papel ou na tela pintada. 
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Maria Leal da Costa apresenta exposição “Mãos que falam” em 

Monsaraz 

Ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto 

“Mãos que falam” é o título da exposição de escultura que Maria Leal da Costa apresenta de 11 de maio 

a 7 de julho na Igreja de Santiago – Galeria de Arte, em Monsaraz. A mostra integra o ciclo de exposições 

Monsaraz Museu Aberto e pode ser apreciada diariamente entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h às 18h. 

Nesta exposição, cada mão ganha existência e comunica um sentido distinto, em função de quem a olha 

e interpreta. Um périplo que toma como referencial o domínio da gestualidade, com o riquíssimo acervo 

de símbolos que lhe está associado. 

A obra de Maria Leal da Costa encontra-se representada em coleções privadas e públicas em Portugal 

e no estrangeiro. Realizou, por exemplo, a escultura “Indagações” para o edifício sede da Comissão 

Europeia, em Bruxelas, as esculturas públicas “Paul Harris” e “Torre de Belém” em Lisboa, 

“Castanheiro”, “Inspiração”, “Voo” e “Flor de São Tiago” em Marvão, “Cavalo Lusitano” e “Jogo de 

Memórias” em Portalegre, “D’Amor” em Évora e “Cavalo Alter Real” em Alter do Chão. A artista fez 

também esculturas tácteis com acessibilidade comunicativa para cegos e pessoas com mobilidade 

reduzida em Marvão, Penafiel e Lisboa. 

Maria Leal da Costa expõe regularmente os seus trabalhos desde 1994 em Portugal, Espanha, China, 

Itália, França, Bélgica, Lituânia, Inglaterra e Estados Unidos da América. Em 2011 foi publicado o livro 

“VOAR, poems and pictures resting on the sculptures of Maria Leal da Costa” e em 2015 o livro “Maria 
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Leal da Costa – Escultura” sobre 25 anos do seu trabalho. Em 2017 foi apresentado o documentário 

sobre a sua obra, intitulado “O Gesto Escultórico", e recebeu a Medalha de Mérito Municipal de Marvão. 
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Monsaraz apresentou exposição de esculturas em ferro “Recriar” 

Mostra esteve patente de 30 de março a 5 de maio na Igreja de Santiago - Galeria de Arte 

“Recriar” foi o título da exposição de esculturas em ferro de João Concha que esteve patente entre 30 

de março e 5 de maio na Igreja de Santiago – Galeria de Arte, em Monsaraz. A mostra organizada pelo 

Município de Reguengos de Monsaraz integrou o ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto. 

João Concha é natural de Santiago Maior, no concelho do Alandroal, e desde adolescente começou a 

esculpir pequenos pedaços de madeira. Em 2008 criou de uma cadeira velha de ferro a sua primeira 

obra, que intitulou a “Dama de Ferro”. 

Da sua criatividade e da sua habilidade manual resultam peças que transportam os observadores para 

o seu mundo de fantasia e imaginação, recriando velhos objetos inúteis em arte e obras únicas. João 

Concha continua a criar e a encantar, pretendendo esculpir peças cada vez maiores e contribuir para o 

património cultural do Alentejo. 

A sua primeira exposição aconteceu em 1986 no Centro Cultural de Évora sob a direção de João 

Cutileiro. No seu percurso artístico, João Concha apresentou os seus trabalhos em mais de duas dezenas 

de exposições em Portugal e Espanha. 
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Peça de teatro “Rapidinhas” no Auditório Municipal  

Espetáculo do Grupo Alterense de Cultura teve entrada gratuita 

O Grupo Alterense de Cultura apresentou a peça de teatro “Rapidinhas” no dia 6 de abril no Auditório 

Municipal de Reguengos de Monsaraz. Este espetáculo teve entrada gratuita, integrou a iniciativa “Em 

Palco – Ciclo de Teatro INATEL” da Fundação INATEL e teve o apoio do Município de Reguengos de 

Monsaraz. 

“Rapidinhas” é um espetáculo formado por breves quadros de humor em que algumas situações 

absurdas e inexplicáveis do quotidiano passam ao espetador uma visão nonsense, muito presente em 

algumas novas séries televisivas. Em palco esteve o encenador Sérgio Godinho, Vitor Amador, Rosa 

Correia, João Alves, Leonardo Monteiro, Helena Ribeiro, Ana Malenha, Helena Cardona, Afonso Jesus, 

Virgílio Vidinha e Andreia Rodrigues. 
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Reguengos de Monsaraz tem microbiblioteca na Praça da 

Liberdade 

Iniciativa tem como mote “Levar, doar, ler, devolver” 

A Praça da Liberdade em Reguengos de Monsaraz tem disponível desde o dia 3 de maio uma cabine 

telefónica com livros, uma iniciativa da Altice Portugal através da Fundação Altice em colaboração com 

o Município de Reguengos de Monsaraz. Na inauguração esteve o Presidente Executivo da Altice 

Portugal, Alexandre Fonseca, assim como o restante Conselho de Administração da empresa. 

O reaproveitamento de antigas cabines telefónicas e a sua adaptação em microbibliotecas é um projeto 

que se iniciou em 2013 e está em desenvolvimento em todo o país. Estes espaços criativos têm como 

mote “Levar, doar, ler, devolver” e visam exercitar a cidadania e fomentar a leitura através de um 

conceito diferente. 

A cabine de leitura está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados entre 

as 14h e as 19h. Os utilizadores podem levar um livro da cabine após registarem o seu nome, contacto 

e a obra que vão levar para ler. Os leitores não têm prazo para lerem os livros e quando os devolverem 

na cabine poderão apresentar sugestões e comentários, assim como oferecerem livros para 

aumentarem a coleção ao dispor da população. 

As cabines de leitura inspiraram-se num movimento que se iniciou em Westbury-sub-Mendip, uma 

localidade com cerca de 800 habitantes no sudoeste de Inglaterra, onde algumas pessoas decidiram 

modificar uma tradicional cabine telefónica e fazer uma pequena biblioteca.  
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ESPÍRITODESPORTIVO - Incentivo das Práticas 

Desportivas 
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Alexandre Ré (VW Amarok) e Sebastian Bühler (Husqvarna) 

venceram a Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de 

Portugal  

Prova do campeonato nacional de TT teve 182 pilotos em automóveis, motos, quads e ssv’s 

Alexandre Ré, em Volkswagen Amarok, e Sebastian Bühler, em Husqvarna, foram os grandes vencedores 

da Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal, a terceira jornada do Campeonato 

de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48 que se disputou nos dias 25 e 26 de maio no concelho de 

Reguengos de Monsaraz.  

A prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense com o apoio do 

Município de Reguengos de Monsaraz foi disputada por 182 pilotos, nomeadamente 48 em automóveis, 

55 em motos, nove em quads e 70 em ssv’s. Esta foi a trigésima primeira edição da segunda prova mais 

antiga do calendário do todo-o-terreno e uma das maiores manifestações desportivas realizadas no 

Alentejo, juntando anualmente milhares de pessoas durante o prólogo e nos dois setores seletivos da 

competição.  

Nesta edição, a maior parte do percurso da prova localizou-se no concelho de Reguengos de Monsaraz, 

teve 22 quilómetros de novos troços e uma zona espetáculo na Herdade das Areias, local onde decorreu 

o prólogo. Pelo terceiro ano, a prova vai teve uma cerimónia de partida no centro da cidade, onde foram 

homenageados os fundadores da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense com a 

entrega de uma placa alusiva aos 30 anos da prova. 
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No dia 25 de maio realizou-se o prólogo de oito quilómetros na Herdade das Areias e o primeiro setor 

seletivo com 152 quilómetros de percurso para todas as viaturas. No dia 26 de maio decorreu o segundo 

setor seletivo com um percurso de 152 quilómetros para os automóveis e de 78 quilómetros para as 

motos, quads e ssv’s. 

Nos automóveis, entre os T2 venceu Georgino Pedroso navegado por Carlos Silva (Isuzu DMAX), nos T8 

ganhou a dupla Cláudio Carapeta/Sérgio Inocêncio, aos comandos do Bowler Wildcat Proto, e na Taça 

de Portugal de TT triunfou João Pinheiro acompanhado de Sílvia Santos em Nissan Pathfinder.  

Nas motos, Sebastian Bühler também venceu a classe TT2, Bruno Borrego (KTM) ganhou em TT3, 

Bernardo Megre (Husqvarna) foi o mais rápido das TT1, entre os veteranos a vitória foi para Armindo 

Neves e na classe Promo triunfou Vitor Lopes. 

Na competição destinada aos quad venceu Roberto Borrego (Yamaha), Cristiano Baptista em Can-Am 

foi o vencedor nos SSV e do Troféu Can-Am na Classe Open, enquanto Marco Cardoso foi o primeiro 

dos Stock. Na Taça Yamaha Mário Franco assegurou a vitória na Classe Open e o francês Eric Steichen 

somou mais um triunfo entre os Stock. O jovem piloto Tiago Guerreiro juntou mais uma a vitória no 

Troféu Polaris RZR e foi ainda o primeiro dos TT2. Na Classe Promoção, Helder Novo (Can-Am) terminou 

em primeiro lugar.  

A Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal foi a terceira etapa do nacional de 

automóveis e a quinta do calendário de motos, quads e ssv. A baja incluiu também a 2ª edição do Troféu 

Terras do Grande Lago Alqueva, iniciativa conjunta com o Motor Club Villafranca de los Barrios 

(Espanha) que contemplou a realização de duas provas, nomeadamente a Baja TT de Reguengos de 

Monsaraz e o Rally TT Baja Dehesa de Extremadura. André Calado em KTM EXC venceu o Troféu Pilotos 

do Concelho de Reguengos de Monsaraz, que teve 14 pilotos em motos na partida.  
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Light Run em Família iluminou as ruas de Reguengos de Monsaraz 

Iniciativa teve cerca de 350 participantes 

Cerca de 350 pessoas participaram na Light Run em Família, que decorreu no dia 17 de maio, em 

Reguengos de Monsaraz. Esta corrida e caminhada para todas as idades percorreu um trajeto urbano 

de cerca de sete quilómetros de extensão, com partida e chegada no Parque da Cidade. 

Os participantes na Light Run em Família receberam uma t-shirt e um kit luminoso. As receitas desta 

iniciativa de cariz social organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e pela Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Reguengos de Monsaraz reverteram para uma instituição ou 

projeto do concelho. 
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Objetivo 3 – Desenvolvimento Económico 
Sustentável 
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DINAMIZAR - Dinamização da Atividade Económica 
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Festa Ibérica da Olaria e do Barro comemorou 25 anos em S. Pedro 

do Corval 

Iniciativa decorreu de 23 a 26 de maio 

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro celebrou 25 anos entre os dias 23 e 26 de maio em S. Pedro do 

Corval. Um quarto de século depois da primeira edição, os centros oleiros de S. Pedro do Corval e de 

Salvatierra de los Barros, na província de Badajoz (Espanha), continuam a juntar-se anualmente para 

mostrar a sua arte neste evento transfronteiriço de promoção cultural e turística da olaria. 

A 25ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro teve a participação de 66 olarias e ceramistas de Portugal e de 

Espanha. O Centro Oleiro de S. Pedro do Corval teve 21 olarias no certame e o de Salvatierra de los 

Barros contou com 10 expositores. Participaram também nesta edição comemorativa olarias de Algés, 

Condeixa-a-Velha, Aveiras de Cima, Mourão, Assafora, Valongo do Vouga, Beringel, Loures, Queluz (3), 

Galegos Santa Maria, Odivelas, Évora, Guimarães, Redondo, Ermesinde, Ponte de Sor, Barcelos (2), 

Coimbra, Estremoz, Beja, Mafra (2), Baixa da Banheira, Albufeira, Vila Nova de Famalicão, Amares, Vila 

Nova de Milfontes, Trofa e Sabugal. De Espanha, vão estar igualmente no certame olarias de Badajoz 

(2) e de Mérida. 

O programa do certame abriu no dia 23 de maio com a cerimónia oficial e a visita aos expositores. A 

primeira noite do Festival de Música ibérica recebeu a atuação do grupo Roda Pé. 

No dia 24 de maio, na Sociedade União e Progresso Aldematense, decorreram as Jornadas Ibéricas de 

Olaria e Cerâmica sobre “A sustentabilidade económica do setor”. A primeira apresentação foi sobre “A 

olaria no quadro da Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial da UNESCO”, por Ana Paula 
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Amendoeira, Diretora da Direção Regional de Cultura do Alentejo, seguiu-se “Emprego e 

empreendedorismo no artesanato”, por Paula Caeiro, Diretora do Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Évora. Ainda durante a manhã houve intervenções de Vitor Dordio, da ADRAL – Agência 

de Desenvolvimento Regional do Alentejo, sobre “Oportunidades de investimento para o setor oleiro”, 

e de Jose Angel Calero, técnico do Museu de Alfareria de Salvatierra de los Barros, sobre “A evolução 

da olaria de Salvatierra de los Barros nos últimos 25 anos”. As jornadas prosseguiram de tarde com as 

comunicações “Da tradição ao futuro”, por José Luís Almeida e Silva, Diretor da Associação Portuguesa 

de Cidades e Vilas Cerâmicas, “Tradição e internacionalização” pela ceramista Sónia Borga, e “Diferenças 

e semelhanças entre a cerâmica espanhola e portuguesa. Projetos do Agrupamento Europeu de Cidades 

Cerâmicas”, por Oriol Calvo, da Associação Espanhola de Cidades da Cerâmica. A fechar houve a 

apresentação “Memórias para memória futura”, por Antónia Conde, do CIDEHUS – Centro 

Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, e o debate. O programa da 

Festa Ibérica da Olaria e do Barro prosseguiu com workshops de vientos andinos, tambores batá e ritmos 

afro-latinos com o projeto MICA. Este projeto argentino atuou também à noite no Festival de Música 

Ibérica. 

No dia 25 de maio o festival teve um concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense com o 

cantor lírico Carlos Guilherme e a soprano Filipa Lopes. O último dia da Festa Ibérica da Olaria e do Barro 

recebeu um espetáculo de homenagem a Manuel Conde (26/09/1938 - 25/5/2005), com as atuações 

de Celina da Piedade, Pedro Mestre, Mário Moita, Jorge Roque, Jaime Varela, Leila Silva, Ana Tareco, o 

poeta Manuel Sérgio, a Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense, o grupo musical Newma, o Coro 

Polifónico da Sociedade Filarmónica Corvalense, o Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de 

Monsaraz e o Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz. Os músicos de palco foram Sérgio Galante 

(guitarra), Der Medinas (contrabaixo), Hélio Ramalho (trompete), André Conde (trombone), Kajó Soares 

(guitarra portuguesa), Catarina Silva (flauta), Jorge Conde (guitarra), Vasco Ramalho (percussão), Raul 

Gouveia (saxofone), José Miguel Conde (clarinetes), Vanessa Gaspar (clarinetes), Francisco Rato 

(violino), Nelson Conde (guitarras), Ricardo Ramos (fagote) e Valter Marrafa (violoncelo). 

Este certame transfronteiriço teve ainda a exposição “25 anos da Festa Ibérica da Olaria e do Barro”, 

composta por cartazes das edições anteriores e peças de todas as olarias dos centros oleiros de S. Pedro 

do Corval e de Salvatierra de los Barros, a mostra itinerante “Cerâmica Portuguesa”, da Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, que contou com duas peças de cada um dos 14 municípios 

fundadores da associação, e “Alfarerias Extinguidas”, uma exposição que apresentou peças antigas da 

coleção de José Luis Naharro e do Museu de Alfareria de Salvatierra de los Barros. 
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21 restaurantes do concelho participaram na Semana 

Gastronómica do Borrego 

Chefe Hélio Loureiro é o consultor do Reguengos à Mesa 

21 restaurantes do concelho de Reguengos de Monsaraz participaram de 5 a 14 de abril na Semana 

Gastronómica do Borrego. Esta iniciativa organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz esteve 

integrada no Reguengos à Mesa, que inclui quatro semanas gastronómicas durante o ano, e tem como 

consultor Hélio Loureiro, chefe de cozinha com mais de 30 anos de carreira, gastrónomo e investigador 

na arte da cozinha com uma forte ligação aos vinhos. 

 Na Semana Gastronómica do Borrego cada restaurante teve um prato confecionado com carne de 

borrego para propor aos clientes. Em Reguengos de Monsaraz participaram os restaurantes O Gato 

(costeletas de borrego na brasa com ervas aromáticas), Convivius (costeletas de borrego grelhadas), 

Moira (costeletas de borrego com migas de espargos), Aqui Jardim (ensopado de borrego com silarcas), 

A Grelha (borrego assado no forno), O Pingo (costeletas de borrego à Pingo com migas de espargos), 

Taberna Al-Andaluz (borrego com ervilhas), Plano B (costeletas de borrego grelhadas com molho de 

coentros), Taberna D’El Rei (ensopado de borrego) e Casa Modesta (costeletas de borrego grelhadas). 

Em Monsaraz aderiram à semana gastronómica os restaurantes Taverna Os Templários (borrego assado 

no forno com batatas), Xarez (assado de borrego), Sabores de Monsaraz (borrego assado à Sabores de 

Monsaraz) e Casa do Forno (costeletas de borrego com ervas aromáticas), enquanto no Telheiro 

participaram o Sem-Fim (costeletinhas de borrego com orégãos e migas de coentros) e o Centro Náutico 

de Monsaraz (borreguinhos d’azeite com batatinhas novas). 
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Em S. Pedro do Corval houve pratos confecionados com carne de borrego nos restaurantes Adega do 

Cachete (borrego assado no forno) e A Tarefa (caldeirada de borrego), no Campinho integrou a semana 

gastronómica o Monte D’Açorda (borrego estufado) e o Monte de Palaios (ensopado de borrego) e na 

Barrada participa O Bizaca (caldeirada de borrego).  

Esta foi a segunda semana gastronómica do Reguengos à Mesa. A primeira foi dedicada ao porco e 

realizou-se de 22 a 31 de março, a Semana Gastronómica “Sabores do Lago” vai acontecer de 4 a 13 de 

outubro e visa divulgar os pratos que são confecionados com tudo o que se pode pescar no Grande Lago 

Alqueva, e a Semana Gastronómica da Caça vai ser organizada de 1 a 9 de novembro.  
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Objetivo 4 
Cooperação com as Freguesias e com a 
Sociedade Civil 
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PROCIVIL - Segurança e Proteção Civil 
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Município de Reguengos de Monsaraz aprovou o Plano Operacional 

Municipal 

Documento vai ser submetido à Assembleia Municipal 

O Plano Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz, instrumento operacional do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, foi aprovado no dia 17 de abril em reunião de câmara. 

O documento já foi ratificado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e após a 

aprovação pela autarquia vai ser submetido à Assembleia Municipal.  

O Plano Operacional Municipal é revisto anualmente e define os meios humanos, técnicos e materiais 

que serão utilizados nas operações de prevenção, vigilância, primeira intervenção, combate, rescaldo e 

pós-rescaldo existentes no território do Município de Reguengos de Monsaraz.  

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios pretende dotar as entidades intervenientes 

de uma importante ferramenta de diagnóstico, mas também de uma base de trabalho que possa servir 

para uma intervenção positiva na floresta, prevenindo e protegendo igualmente as pessoas e os seus 

bens. Este plano integra ainda as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além 

de ações de prevenção, inclui a previsão e a programação integrada das atuações das diferentes 

entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.
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IV. Síntese de Funcionamento dos 
Serviços 
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JUA | Gabinete Jurídico e de Auditoria 

Reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais 
pendentes, com indicação da respetiva fase e estado 

PROCESSOS PENDENTES NOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS em que o 
Município é Réu, ou Recorrido, ou Executado: 

TOTAL: 6 (seis) 

1. PROCESSO N.º 221/08.8BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 

DE BEJA – Em 26 de abril de 2017, foi proferida sentença através da qual foi julgada 

parcialmente provada a ação e consequente condenação do Município no pagamento da 

quantia de 9.000,00 € (nove mil euros) a título de danos patrimoniais. Em 05 de junho de 2017, 

foi interposto recurso da referida sentença. 

2. PROCESSO N.º 124/11.9BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 

DE BEJA. Trata-se de uma ação administrativa comum – forma ordinária. Não é peticionada 

qualquer responsabilidade financeira ao Município de Reguengos de Monsaraz, bem como 

qualquer outro pedido. O Município foi absolvido da instância, por procedência da exceção 

dilatória de ilegitimidade passiva do Município, por Despacho de 23/02/2019. A Autora interpôs 

recurso para o Tribunal superior, mas não é colocada em causa a sentença, na parte respeitante 

ao Município. A aguardar decisão. 

3. PROCESSO N.º 435/14.1BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 

DE BEJA – Trata-se de uma ação administrativa comum (era o processo de INJUNÇÃO N.º 

62927/14.0YIPRT, após contestação do Réu Município convolou numa ação administrativa 

comum. Valor da ação: 4.284,21 € (quatro mil duzentos e oitenta e quatro euros e vinte e um 

cêntimo). 

4. PROCESSO N.º 231/14.6BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 

DE BEJA – Trata-se de uma ação administrativa comum, em que o Autor reclama uma 

indemnização por danos não patrimoniais no valor de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

euros) e por danos patrimoniais no valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros). Aguarda-se 

marcação de nova data para realização da diligência de Audiência Prévia. 

5. Processo N.º 589/16.2BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

BEJA – Trata-se de uma ação de impugnação da deliberação da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, de 27 de abril de 2016, que atribuiu a dominialidade pública ao 

caminho rural “CEUTA”, com início na antiga EN 255 e terminando na Albufeira de Alqueva, 

passando na Herdade de Ceuta, sita na União das Freguesia de Campo e Campinho. Não é 

peticionada qualquer responsabilidade financeira ao Município de Reguengos de Monsaraz. 

6. Processo n.º 713/18.0BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 

BEJA – Trata-se de uma ação de impugnação da deliberação da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, de 24 de novembro de 2015, de atribuição da dominialidade pública 

ao caminho “Herdade das Vidigueiras”. Não é peticionada qualquer responsabilidade financeira 

ao Município de Reguengos de Monsaraz. 
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PROCESSOS PENDENTES NOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, em que o Município é 
Autor ou Exequente: 

TOTAL: 2 (dois) 

Processos em fase de inquérito 

1. NUIPC 139/18.6T9RMZ, a correr trâmites no Juízo de Competência Genérica de Reguengos de 

Monsaraz do Tribunal Judicial da Comarca de Évora – crime de falsas declarações, em que o 

Município é denunciante. 

2. Processo n.º 237/18.6T8RMZ, a correr trâmites no Juízo de Competência Genérica de 

Reguengos de Monsaraz do Tribunal Judicial da Comarca de Évora – ação declarativa de 

condenação, sob a forma de processo comum, em que a A. pede a condenação do Município a 

restituir um prédio que ilicitamente ocupa e ao pagamento de uma indemnização a título de 

danos patrimoniais, no valor de € 7.700,00 (à data de 09.11.208) e a título de danos morais, no 

valor de € 5.000,00 e ainda no pagamento das custas judiciais. 

 



Informação do Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

IV. Síntese de Funcionamento dos Serviços 

58 

Processos de contraordenação 
N.º 

Processo 
Entidade 
Autuante 

Disposição legal ou regulamentar violada Assunto Estado ou Fase 

ANO DE 2015 

01/2015 
Município 

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Vandalização de bloqueador colocado no contador da água. Para elaboração de Relatório Final.  

 10/2015 
GNR 

DL n.º 139/89, de 28 de abril – artigo 1.º, n.º 1, alínea b) 
Ações de aterro e escavação, com alteração do relevo natural do 
terreno. 

Para elaboração de Relatório Final. O processo encontra-se suspenso nos 
termos do n.º 4, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 
novembro. 

15/2015 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Violação do dever de conservação de edificação.  Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

ANO DE 2016 

14/2016 Município 
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Ligação direta através de mangueira ao abastecimento público de 
água, por inexistência de contador. 

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

19/2016 Município 
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Operações urbanísticas sem licenciamento. Pagamento da coima a decorrer em 11 prestações. 

24/2016 Município 
Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e 
Pluviais Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz 

Falta de ligação da rede de saneamento predial de esgotos 
domésticos de águas pluviais ao sistema público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

   ANO DE 2017  

03/2017 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto. Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

09/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

13/2017 
GNR 

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz Danificação do vidro do contador colocado num ramal de água. 

Para elaboração de Relatório Final. 

14/2017 GNR 
Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Resíduos domésticos depositados junto à Estrada Nacional 255, ao 
km 45. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

15/2017 Município 
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz Ligação direta de mangueira a ramal público de água. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

17/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

19/2017 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas sem comunicação prévia. 

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

   ANO DE 2018  

 04/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Pagamento da coima a decorrer em 6 prestações. 

 05/2018 
GNR Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril 

Ações de aterro e escavação, com alteração do relevo natural do 
terreno. 

Para elaboração de Relatório Final. 

 06/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Não conclusão de operações urbanísticas. 

Em fase de instrução. 

 10/2018 
Município 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Em fase de instrução. 

 12/2018 
GNR 

Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 
Privados Falta de gestão de combustíveis junto de habitações. 

Em fase de instrução. 
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N.º 
Processo 

Entidade 
Autuante 

Disposição legal ou regulamentar violada Assunto Estado ou Fase 

 13/2018 
Município 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Para elaboração de Relatório Final. 

 17/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de relva). Em fase de instrução. 

 19/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de relva). Em fase de instrução. 

20/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de relva). Processo concluído. Pagamento por via judicial. 

29/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Permanência de gado, mais precisamente, ovelhas, em espaço 
público. 

Em fase de instrução. 

30/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Deambulação de animais na via pública e demais locais públicos, 
sem condutor. 

Pagamento da coima a decorrer em 10 prestações. 

31/2018 
GNR 

DL n.º 310/2002, de 18/12, na atual redação da Lei n.º 105/2015, 
de 25/08. 

Realização de acampamento ocasional fora dos locais legalmente 
consignados à prática do campismo e caravanismo. 

Para elaboração de Relatório Final. 

32/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

33/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

34/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Para elaboração de Relatório Final. 

35/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Para elaboração de Relatório Final. 

37/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Para elaboração de Relatório Final. 

38/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal para execução da 
coima, por falta de pagamento. 

40/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

41/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

42/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

      ANO DE 2019   

 01/2019 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

 02/2019 GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). Em fase de instrução. 

 03/2019 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas sem comunicação prévia. 

Em fase de instrução. 

 05/2019 
GNR 

Decreto-Lei n.º 10/2015, na redação da Lei n.º 15/2018, de 27 de 
março 

Não se encontrada afixado no estabelecimento comercial, nem a 
lista de preços nem a capacidade máxima 

Em fase de instrução. 

 06/2019 GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). Em fase de instrução. 

 07/2019 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz Canídeo a vaguear na via pública Processo concluído. Pagamento voluntário da coima e custas. 

 08/2019 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

 09/2019 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas sem licenciamento. 

Em fase de instrução. 

 10/2019 GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). Em fase de instrução. 

 11/2019 GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). Em fase de instrução. 
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Fase do processo Quantidade: 44 (À data de 06/06/2019) 

Processos em fase de instrução 19 

Processos para relatório final 9 

Processos a aguardar pagamento ou com pagamento a prestações 7 

Processos em tribunal 7 

Processos concluídos 2 
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GCI | Gabinete de Comunicação e Imagem 

O Serviço de Comunicação e Imagem apoia praticamente todas as atividades desenvolvidas pela Câmara 

Municipal e pelas associações do concelho. 

 Publicações 

 Postais Culturais 

 Paginação de diversos materiais de imprensa (Declarações aos Meios de Comunicação Social, 

Notas Informativas) 

 Revista Boletim Municipal 

 InfoRM Síntese Informativa Jornal Palavra  

 Cartazes e material de divulgação de eventos e serviços gerais prestados: 

Não queremos deixar de fazer notar a divulgação dos restantes eventos e iniciativas como os cinemas, 

a programação cultural no Auditório Municipal, os ciclos de exposições “Monsaraz Museu Aberto”, os 

diversos eventos de desporto e de ação social, entre outros. 

São também elaboradas por este gabinete, fotorreportagens sobre praticamente todos os eventos que 

se realizam no nosso concelho. 

Gestão de conteúdos 

A área de Gestão de conteúdos do Gabinete de Comunicação e Imagem tem responsabilidades nas 

seguintes áreas: 

Requerimentos 

 Elaboração dos requerimentos de atendimento ao público para os diversos serviços do 

município; 

 Implementação dos requerimentos na plataforma MyNet da AIRC para utilização pelo Balcão 

Único e Serviços Online; 

 Adaptação e reprogramação dos formulários nas diversas plataformas, por forma a que sejam 

todos atualizados e/ou corrigidos de forma uniforme e disponibilizados ao público e aos 

serviços; 

 Adaptação dos formulários ao novo RGPD (Regime Geral de Proteção de Dados) bem como à 

Lei n.º 7/2007 de 5 de fevereiro. 

Cartões 

Tratamento de dados e impressão dos cartões dos utentes dos seguintes serviços: 
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 Cartão Social 

 Cartão de leitor da Biblioteca Municipal 

 Cartão de aluno da Universidade Túlio Espanca – Núcleo de Reguengos de Monsaraz 

 Cartão de utente Séniores a Mexer 

 Cartões de funcionários do Município de Reguengos de Monsaraz 

Trabalhos gráficos 

Estão ainda a ser elaborados os seguintes trabalhos gráficos pela pessoa responsável pela gestão de 

conteúdos: 

 Projeto +Sucesso: 

o Decoração de 2 viaturas; 

o Livro para os alunos do 1º ciclo do projeto Emocion’Arte 

 Heráldica municipal 

o Vectorização do Brasão Municipal para adaptação à Lei n.º 53/91 de 7 de agosto; 

o Adaptação da bandeira, selo e restantes elementos heráldicos do município à Lei 

mencionada acima; 

 Manuais de normas gráficas 

o Estão a ser elaborados os manuais de normas gráficas e de utilização dos 60 logótipos 

utilizados pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

 Praia Fluvial de Monsaraz: elaboração do painel informativo da praia, segundo as normas da 

ABAE, sem o qual não poderá ser atribuído o galardão Bandeira Azul. 

Paginações 

Todas os documentos que chegam à Gestão de Conteúdos são tratados e paginados segundo as Normas 

de Acessibilidade do DL n.º 83/2018 de 19 de outubro, nomeadamente: 

 Atas 

 Regulamentos 

 Avisos 

 Editais 

 Informações à AM 

 Relatórios 

 Planos 
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Formação 

A área de Gestão de Conteúdos organizou e lecionou as seguintes ações de formação aos funcionários 

do município: 

Módulo Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 

Módulo 1. Pastas e ficheiros… gerir o caos 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 

Módulo 2. Outlook 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 

Módulo 3. Processadores de texto (Word) 21/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 

Módulo 4: Folhas de cálculo (Excel) 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 

Estas ações de formação foram lecionadas e 24 funcionários, cum uma média de 65 presenças em cada 

ação de formação. Cada sessão de formação teve a duração de 1,5 a 2horas. 

Website e Apps 

 A Gestão de Conteúdos está ainda responsável por todas as publicações no site do município, 

procurando que todos os conteúdos se encontrem segundo as Normas de Acessibilidade, quer 

através da publicação/transformação dos conteúdos em código HMTL, quer através da 

repaginação e tratamento de todos os documentos que são publicados. Desde o início de abril 

, período a que se refere este relatório, foram feitas cerca de 200 atualizações no site do 

município, correspondendo a cerca de 100 ficheiros que tiverem de ser tratados e repaginados. 

 Foi ainda atribuída recentemente a responsabilidade da App do Município. Neste momento já 

foi elaborado o código base/pseudocódigo que poderá permitir que os conteúdos do site 

municipal sejam transmitidos através de RSS para a aplicação da Edubox, sem que seja 

necessário a duplicação de inserção do mesmo conteúdos em ambas as plataformas. Este 

código tem de ser implementado ao nível do CTD e terão de ser feitos testes em ambas as 

plataformas. 

 A Gestão de Conteúdos encontra-se ainda como interlocutora do projeto +Cidadania Alentejo 

Central – plataforma de conteúdos, dinamizado pela CIMAC. 

 Serviços Google: Em colaboração com o Serviço de Turismo, está também a ser feita a 

atualização e “resgate” dos diversos equipamentos municipais para que passem a estar 

associados à entidade “Município de Reguengos de Monsaraz”. Desta forma conseguimos 

controlar e atualizar toda a informação sobre cada uma dos equipamentos e serviços, 

nomeadamente contactos, horários, etc. 

Análise de performance do portal do município 

1 de abril a 31 maio de 2019 
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Quantas pessoas nos visitaram? 
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Comparação com o período anterior 
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Comparação com o período homólogo do ano anterior 

 

 

Como chegam os visitantes ao nosso site? 
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Motores de busca mais utilizados (Organic Search) 

 



Informação do Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

IV. Síntese de Funcionamento dos Serviços 

68 

Páginas de destino (Direct) 
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Origem (Referral) 
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Redes Sociais (Social) 

 

Qual a origem geográfica dos visitantes? 
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Quais foram as páginas mais visitadas 

 

 

Contactos através do website 

N.º de email recebidos através do website 

mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

2015  12 7 6 5 9 8 6 8 5 6 10 82 

2016 4 7 10 3 9 5 12 9 13 11 5 8 96 

2017 11 8 12 9 17 11 13 14 8 5 10 6 124 

2018 11 7 9 5 16 13 5 6 9 3 3 1 88 

2019 2 8 3 6 4        23 

 

N.º de inscrições em newsletter 

mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

2015  17 23 10 15 1 10 15 6 3 5 7 112 

2016 3 5 3 6 11 5 11 13 3 5 5 6 76 

2017 4 7 11 7 22 12 14 9 11 10 7 5 119 

2018 8 8 7 4 6 11 7 10 8 3 6 3 81 

2019 3 6 5 7 4        25 

 

Ações através do site do município 

Estas são as principais ações por parte dos utilizadores através do site do município. 
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Download de ficheiros 

Tem sido implementada uma forma de conseguir medir a quantidade de downloads de ficheiros que é 

efetuada. Este script está a ser inserido nas diversas áreas do site de forma faseada. 

No período em questão pode-se constatar que os 10 ficheiros com mais downloads feitos por parte dos 

utilizadores foram os seguintes: 
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Ligações a plataformas externas através do website 

 

Envio de emails através do website 

Estes são os endereços e quantidades de emails que foram enviados pelos utilizadores através de 

cliques nos endereços de email existentes no website. 

 

 

Telefonemas a partir do website 
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AGL | Administração Geral  
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RHU | Recursos Humanos 

Este relatório é referente aos meses de abril de 2019 a maio de 2019 

Pessoal ao serviço 

Movimentação de Pessoal  

No período em análise houve um pedido de mobilidade de um Técnico Superior para o Mapa de Pessoal 

da Direção Regional de Cultura do Algarve, o qual foi deferido. A trabalhadora iniciou funções naquela 

direção em 23 de abril, passado. 

E cessou funções, por falecimento, uma trabalhadora que estava integrava no Mapa de Pessoal deste 

Município na carreira e categoria de Assistente Operacional. 

Recrutamento de Pessoal 

Não houve recrutamento de trabalhadores, na sequência de procedimento concursal. 

Formação de Pessoal 

Nos meses em análise ocorreram 5 (cinco) ações de formação, que contaram com 7 (sete) participantes. 

Caraterizando os participantes quanto à carreira e categoria, 2 (dois) estão integrados na carreira e 

categoria de Assistente Técnico, 5 (cinco) estão integrados na carreira e categoria de Assistente 

Operacional.  

Higiene, Segurança no Trabalho 

Nos meses de abril e maio de 2019 decorreram 32  (trinta e dois) exames periódicos e 2 (dois) exames 

iniciais. No âmbito da prevenção e controle dos fatores de risco ocorreram 5 (cinco) visitas a instalações 

da Câmara Municipal. 

Quanto aos controlos de alcoolémia foram efetuados 20 (vinte). 
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TLS | Taxas e Licenças 

Esta subunidade tem os seguintes serviços: 

 Acampamentos Ocasionais; 

 Fogueiras e Queimadas; 

 Publicidade; 

 Ocupação da via pública; 

 Feiras; 

 Mercados mensais; 

 Mercado Municipal (Lojas e Bancas); 

 Todos os assuntos relacionados com águas e saneamento, incluindo a cobrança diária, efetuada 

nesta subunidade orgânica e nas freguesias (duas vezes por semana);  

 Contratos de águas, ramais de água e saneamento, limpeza de fossas e pedidos de aluguer de 

máquinas; 

 Execuções Fiscais; 

 Controlo metrológico; 

 Rendas de Habitações Municipais; 

 Rendas de equipamentos e ou prédios rústicos propriedade do Município; 

 Vistoria higio-sanitária de veículos; 

 Todos os assuntos relacionados com a cedência e exploração de equipamentos municipais; 

 Concessão de autorização para realização de peditórios.  

 Todas a guias com a recolha de animais na via pública, ao domicílio e entregues no canil (para 

incineração). 

Todos estes itens têm muitas fases de desenvolvimento e tramitam por vários serviços para recolha de 

pareceres, para posterior resolução caso a caso. 

Alguns serviços (acampamentos ocasionais, fogueiras e queimadas,  ramais de água e saneamento, 

limpeza de fossas,  desentupimentos de esgotos, aluguer de máquinas, processos para concessão de 

autorização para realização de peditórios),  os pedidos dos mesmos são rececionados no Balcão Único, 

sendo seu tratamento efetuado nesta Subunidade Orgânica e pagamento efetuado no BU. 

Este relatório encontra-se atualizado até ao dia 05 de junho de 2019  

Relação de faturas e cobranças de águas, saneamento e resíduos 
sólidos 

fevereiro (ciclo março/abril de 2019) Quantidade percentagem valor 

Total de Facturas Processadas 6 408  20,26 €  129 833,51 € 
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fevereiro (ciclo março/abril de 2019) Quantidade percentagem valor 

Cobrança pelos leitores cobradores 738 11,5% 11 082,36 € 

Cobrança nas Taxas e Licenças 702 11,0% 12 074,01 € 

Cobranças no Balcão Único 44 0,7% 715,18 € 

Cobrança por transferência bancária 2 441 35,2% 45 611,86 € 

Cobrança por multibanco 1 190 18,3% 27 519,18 € 

Cobrança dos débitos (Tesouraria) 1 034 16,1% 27 170,27 € 

Cobrança em execução fiscal(Tesouraria) 81 1,3% 1 915,12 € 

TOTAL 6 230 97,2% 126 087,98 € 

 

março (ciclo abril/maio 2019) Quantidade percentagem valor 

Total de Facturas Processadas 6 415  20,71 €   118 241,95 €  

Cobrança  688 10,7% 9 342,92 €  

Cobrança nas Taxas e Licenças 727 11,3% 15 972,49 €  

Balcão Único 39 0,4% 587,07 €  

Cobrança por transferência bancária 2 444 35,4% 41 116,31 €  

Cobrança por multibanco 1 215 18,9% 24 769,18 €  

Cobrança dos débitos (Tesouraria) 730 11,4% 14 341,13 €  

Cobrança em execução fiscal(Tesouraria)   0,0%  - €  

TOTAL 5 843 91,1% 106 129,10 € 

 

abril (ciclo maio/junho de 2019) Quantidade percentagem valor 

Total de Facturas Processadas 6 431  20,70 €   129 280,30 €  

Cobrança pelos leitores cobradores 362 5,6% 4 978,12 €  

Cobrança nas Taxas e Licenças 306 9,2% 10 562,52 €  

Balcão Único 6 0,3% 103,13 €  

Cobrança por transferência bancária 2 460 36,6% 45 512,01 €  

Cobrança por multibanco 732 17,9% 16 997,61 €  

Cobrança dos débitos (Tesouraria) 0 0,0%  - €  

Cobrança em execução fiscal(Tesouraria) 0 0,0%  - €  

TOTAL 3 866 69,6% 78 153,39 € 

 

Cobranças de outros serviços 
 Quantidade Valor 

Zona da Feira 53 1 345,75 €  

Mercados Mensais 38 360,50 €  

Feiras anuais  15 985,25 €  

Rendas Recebidas (Habitação Social) 144 7 988,08 €  

Licenças   2 334,96 €  

Publicidade 20  2 219,76 €  

Ocupação da via pública 7 115,20 €  

Execuções Fiscais de águas, bancas e lojas     

Ofícios enviados 650  

Entrados no Mês 650  

Pagos no Mês 498  

 

Controlo metrológico 
Serviço efetuado quantidade valor 

Verificação de Instrumentos de Pesagem classe III e IIII 32 479,00 € 
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Serviço efetuado quantidade valor 

Verificação de Massas 3 3,15 € 

Verificação de contadores de tempo 10 98,50 € 

Valor cobrado por deslocações (taxa de deslocação)   283,25 € 

TOTAIS   863,90 € 
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BU | Balcão Único  

Atendimentos no período de 1 de Abril a  27 de Maio de 2019. 

Indicadores de Atendimento c/Receitas 

Serviço Tipo de Guia N.º guias/atendim. Receita 

51 Factura EDUBOX 126 2 155,52 € 

28 Fatura de Águas 78 1 275,99 € 

27 

Registo e Concessão Documentos 106 509,34 € 

ADSE 2ª. Via 1 1,25 € 

Licença Especial de Ruído 2 28,20 € 

Licença Espetáculo 2 42,20 € 

Balcão do Empreendedor 7 87,00 € 

Ocupação Via Pública (DL48/2011 de 1 Abril) 18 740,92 € 

Carta de Condução  

2ª. Via 1 30,00 € 

Revalidação 42 900,00 € 

Cortes, Deslocação de contador 9 553,50 €  

Certidões 22 646,10 € 

Elevadores 2 260,90 € 

Direito à informação (art. 110º do RJUE) 6 171,80 € 

Ficha Técnica da Habitação 8 93,60 € 

Ocup. Da Via Pública ( por mot. de obras) 2 29,05 € 

Planta de Localização 38 434,20 € 

Requisição de viaturas Municipais 33 186,03 € 

Certificado de Registo - 1ª. Via(menores) 5 75,00 € 

Certificado de Registo - 1ª. Via 1 7,50 €  

Total 509 8 228,10 € 
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INF | Informática 

Bilhética 

Trata-se de uma solução cliente/servidor, podendo dois ou mais de postos de trabalho funcionar em 

simultâneo. No auditório Municipal, a escolha do lugar para venda de bilhete, é visionada num monitor 

de 19”, onde os lugares disponíveis e ocupados têm cores diferentes, facilitando assim a escolha do 

lugar. Esta solução encontra-se a funcionar corretamente.  

 

Mapa de espetadores de 07-04-2019 a 02-06-2019 

Espetadores 
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Sistema de projeção 

Os serviços de tecnologias de informação têm a seu cargo o sistema multimédia do auditório municipal. 

Este sistema é constituído por dois sistemas distintos, o sistema de projeção interna – projetor, servidor 

e som e o sistema de vídeo exterior – monitores led e PC. Este gabinete, dá suporte técnico aos eventos 

que se realizam neste espaço. 

 

Este equipamento tem um formato físico que se adapta ao projetor existente NEC 2000, tendo sido 

sendo embutido no projetor. Este servidor foi substituído pelo fabricante em face de avaria da placa 

principal (motherboard). 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH272P84TYAhWDOxQKHZO3BZYQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.worten.pt%2Facessorios-de-informatica%2Fcomponentes-pc%2Fmotherboards&usg=AOvVaw0OuM7veIwWr-8d2N5RfxwH
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O sistema encontra-se em condições de funcionamento adequado. 

Sistema de Gestão Documental 

O Sistema de Gestão Documental (SGD) do Município de Reguengos de Monsaraz é permanentemente 

melhorado e objeto de novas implementações. Os serviços de tecnologias de informação prestam apoio 

para a correta utilização da aplicação, para que gradualmente se possa suprimir a circulação de 

documentos originais no Workflow dos procedimentos. O sistema de gestão documental é um processo 

que se encontra em permanente atualização e ao qual se vão anexando várias funcionalidades. É neste 

sentido que os sistemas de gestão documental podem dar resposta a mais solicitações. 

 

 

Com o objetivo de estender de forma generalizada a utilização do SGD (Sistema de Gestão Documental), 

os serviços de Tecnologias de Informação têm vindo a realizar sessões de formação a todos os colegas, 

no sentido da progressão na desmaterialização de processos. Para além da utilização do SGD também 

foi realizada uma abordagem sobre a utilização da assinatura digital através da utilização do cartão de 

cidadão e foi mostrada uma panorâmica dos serviços online disponibilizada pelo Município.  
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Estatísticas dos Espaços Internet 
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Manutenção do Sistema Informático 

 

Sistema de Impressão 

Os Serviços de Tecnologias de Informação, gerem todos os equipamentos de impressão do município. 

Semanalmente recolhe as leituras de consumo de todos os equipamentos produzindo um ficheiro com 

o histórico dos consumos. Substitui os consumíveis e solicita assistência técnica para avarias que não 

seja possível reparar localmente.  
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Mapa de consumos 

Execuções fiscais e Instauração de processos 

Também o Gabinete de Informática elabora mensalmente os débitos de água na aplicação SGA, assim 

como as execuções fiscais oriundas dos sistemas de taxas e licenças e Sistema de gestão de água.  

Os procedimentos são os seguintes: 

 Elaboração de listagens de consumidores que não cumprindo as datas de pagamento são 

enviados para execução fiscal. 

 Inserção desta listagem no SEF. 

 Elaboração de certidões de divida. Processamento das mesmas e impressão. Impressão de 

relação de dívidas e capas de processo. 

 Instauração de processos no SEF. 

 Tramitação de Processos, geração de documentação e impressão de citações a enviar aos 

consumidores e capas de processos. 

Ainda na área do Sistema de Gestão de Águas, os serviços de tecnologias de informação procederam á 

atualização dos tarifários de água, assim como á criação de nova taxa. Consequentemente foi necessário 

a correção da respetiva fatura, na qual foi também aumentado o histórico com o nº de meses de 

consumos que passou agora para 6. 

Implementação de fatura eletrónica e recolha de leituras por 
PDA * 

Os serviços de tecnologias de informação iniciaram a implementação do sistema de fatura eletrónica 

para a aplicação de águas, assim como a recolha das leituras dos consumos de água serem registados 

por equipamento informático PDA – (Personal digital assistants). 

Uma fatura eletrónica é um documento comercial semelhante a uma fatura convencional, 

mas no formato eletrónico, ou seja, desmaterializada. Apresenta o mesmo valor que a 

fatura convencional, em papel, desde que contenha as menções obrigatórias e satisfaça 

as condições exigidas por lei no sentido de garantir a sua autenticidade da sua origem, e 

a integridade do seu conteúdo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
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Segundo a lei portuguesa, nos documentos eletrónicos a origem e a sua integridade é 

controlada e garantida pela utilização de uma assinatura eletrónica. Sendo os 

documentos eletrónicos enviados via email. (wikipédia) 

*PDA - Personal digital assistants - assistente pessoal digital, (PDAs , handhelds), ou 

palmtop, é um computador de dimensões reduzidas , dotado de grande capacidade 

computacional, cumprindo as funções de agenda e sistema informático de escritório 

elementar, com possibilidade de interconexão com um computador pessoal e uma rede 

informática sem fios. Os PDAs  possuem grande quantidade de memória e diversos 

softwares para várias áreas de interesse. (wikipédia) 

Comunicações e sistema VOIP 

Voz sobre o protocolo Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP) é uma tecnologia que permite ao 

utilizador estabelecer chamadas telefónicas através de uma rede de dados como a Internet, 

convertendo um sinal de voz analógico num conjunto de sinais digitais, sob a forma de pacotes com 

endereçamento IP, que podem ser enviados, designadamente, através de uma ligação à uma rede local. 

Para isso pode ser usado um telefone IP. 

O Município de Reguengos de Monsaraz adotou esta tecnologia há cerca de dois anos e procedeu à 

execução das ampliações e adaptações necessárias na sua rede de dados estruturada. Para além das 

questões de cablagens foi também necessário a adaptação de equipamentos ativos de rede em alguns 

edifícios onde funcionam serviços do Município. 

Procedeu-se então à instalação de telefones IP que utilizam cabos UTP que são os mesmos utilizados na 

rede de computadores como já se referiu, estabelecendo-se assim uma rede de voz entre todos os 

edifícios do Município. Esta rede de voz, tirando partido do anel de fibra ótica que liga as sedes de 

Concelho do Distrito de Évora, permite que se estabeleça uma rede distrital entre os telefones IPs 

instalados nos Municípios. Esta rede a que nos referimos estabelecia comunicações de voz somente 

entre os telefones desta rede.  

O Município de Reguengos de Monsaraz integra o projeto comunicações unificadas da CIMAC, sendo o 

primeiro Município a ter a solução VOIP GlobalPhone instalada e a funcionar. 

Com estas alterações, algumas linhas telefónicas que estavam instaladas em alguns edifícios foram 

canceladas e convertidas em linhas virtuais. Com estas alterações nomeadamente a supressão de linhas, 

resultará uma redução de custos para além da redução bastante significativa no custo com a assinatura 

das comunicações fixas. 

Para além da redução dos custos resultantes da supressão de linhas, também se salienta o fato da 

instalação de telefones e cablagens serem realizados pelos técnicos do Município. Com a ampliação de 

rede de Fibra Ótica do Município de Reguengos de Monsaraz, procedeu-se à ligação da Escola Primária 

de Reguengos e Jardim de Infância. Com esta nova rede foi possível a substituição da anterior central 

telefónica por telefones VOIP ligados à rede do Município, ficando a fazer parte do sistema VOIP que 

interliga os Municípios do Distrito de Évora. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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Redes Wifi 

Os Serviços de Tecnologias de Informação procedem à manutenção das redes wifi instaladas no 

Município. 

 Praça da Liberdade 

 Mercado Municipal 

 Jardim Publico 

 Piscinas Municipais 

 Jardim- Perolivas 

 Largo principal - Caridade 

 Largo da Igreja – S. Marcos do campo 

 Praça – Campinho 
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 Praça - Monsaraz 

 

SIGA -  Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem 

No presente ano letivo os serviços de Tecnologias de Informação em colaboração com os Serviços de 

Educação, iniciaram a utilização da Plataforma SIGA por forma a otimizarem os serviços prestados pela 

autarquia respeitantes à gestão de transportes, pagamentos de refeições a outras ações relativas à 

educação. 

No inicio do ano letivo os transportes escolares já foram geridos através desta plataforma, permitindo 

a produção de faturação em massa com o respetivo envio para o sistema de faturação municipal. Desta 

forma as faturas são emitidas com dados para pagamento por multibanco, podendo os encarregados 

de educação ter acesso online às faturas relativas aos seus educandos. No mês de outubro iniciámos 

também o processo de faturação das refeições escolares através desta plataforma. 

 

Implementação da faturação eletrónica (receção) inbound SCA 

No âmbito do projeto ModernizaçãoAC2020, a atividade Fatura Eletrónica (Reengenharia e 

desmaterialização de processos externos e internos), encontra-se já implementada no Município de 

Reguengos de Monsaraz. Nesta fase de arranque da solução já recebemos e processamos em formato 

eletrónico as faturas da EDP Comercial. Numa fase posterior e à medida que as empresas fornecedoras 

adotem o formato de fatura eletrónica passaremos também a fazer o seu processamento. 

O conceito de faturação eletrónica é definida, no âmbito da aplicação da Diretiva 2014/55/EU do 

Parlamento Europeu no seu Artigo 2, por: “1) «Fatura eletrónica»: uma fatura que foi emitida, 

transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado que permite o seu tratamento automático 

e eletrónico;” 
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GED | Gestão Documental 

Correspondência 
Registada 

N.º de registos de 
entrada 

N.º de registos de 
saídas 

Lic. de Atividades 
Desportivos; 

Ruido; 
Lic.Recinto 

Itinerante/Improvisado; 
Lic.Fogo Artificio/Táxis 

Documento  
Arquivados 

abril '19 581 729 4 125 

maio '19 511 792 6 125 

total 1092 1521 10 250 
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FIN | Financeira 

Relatório Financeiro 

Execução Orçamental 

Grau de execução: 1º trim. 2019 

Receita/Despesa 17%/14% 

Plano Plurianual de Investimentos 8% 

 

Princípio do equilíbrio orçamental corrente 

2019 

De acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), o equilíbrio orçamental corrente obedece 

à regra seguinte:  

𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒅𝒂  ≥ [ 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 + 𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂çõ𝒆𝒔 𝒎é𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑬𝑴𝑳𝑷] 

 

Atendendo ao apuramento efetuado das amortizações médias de médio e longo prazo, apresenta-se o 

equilíbrio orçamental corrente, com referência a 31 de março de 2019, considerando o cálculo sem a 

inclusão e com a inclusão dos empréstimos de saneamento financeiro: 

a) Execução 1.º Trimestre de 2019 

Receitas Correntes =  2.405.059,26€ 

Despesas Correntes = 1.808.922,57€ 

Diferença = 596.136,69€ 

Amortizações médias de EMLP = 187.703,68€ 

Resultado= + 408.433,01€ 

Imobilizado 

Imobilizado 1º trim. 2019 

Conta Designação Saldo Inicial Acréscimo Diminuição Saldo Final 

41 Investimentos Financeiros 764.781,84   -  764.781,84  

42 Imobilizações Corpóreas  36.528.136,60  231.865,05   15.680,00   36.744.321,65  

43 Imobilizações Incorpóreas 498.151,70    498.151,70  

44 Imobilizações em Curso  1.084.092,06  670.335,14   28.524,44   1.725.902,76  

45 Bens de Domínio Público  71.430.704,05  -    71.430.704,05   
Imobilizado Bruto  110.305.866,25  902.200,19   44.204,44   111.163.862,00  

48 Amortizações Acumuladas  44.340.621,07  817.645,60  -   45.158.266,67  

49 Provisões para Investimentos Financeiros  -  -  -   -   
Imobilizado Líquido  65.965.245,18  84.554,59   44.204,44   66.005.595,33  
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Durante o 1.º trimestre de 2019 o valor do imobilizado bruto aumentou aproximadamente 858 mil 

euros, em resultado do acréscimo das imobilizações corpóreas e das imobilizações em curso. 

O imobilizado corpóreo aumentou 137 mil euros, devido a: 

 Aquisição de carrinha usada; 

 Aquisição de contentores subterrâneos; e 

 Aquisição de outros bens móveis. 

O imobilizado em curso teve também um acréscimo de cerca de 640 mil euros, devido a: 

 Obras por administração direta, 58 mil euros; 

 Obras por empreitada: 

o Requalificação de Baluartes e Fortificações de Monsaraz – Caminho da Barbacã – 271 

mil euros; 

o Regeneração Urbana da Praça da Liberdade 1ª Fase – Centro de Acolhimento Turístico 

– 97 mil euros; 

o Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos e Passeios de Outeiro – 1ª Fase – 41 mil 

euros; 

o Requalificação e Modernização de Vias Pedonais da Cidade Reguengos Monsaraz – 39 

mil euros; 

o Regeneração do Centro Histórico de S. Marcos do Campo – Sociedade Harmonia 

Sanmarquense – 38 mil euros; 

o Parque Zona Norte – Requalificação Paisagística – 36 mil euros; 

o Requalificação e Arranjos Exteriores do Jardim de Infância da Caridade – 26 mil euros; 

o Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos e Passeios – Zona Industrial - 21 mil 

euros; 

o Parque de Estacionamento do Rossio em Reguengos de Monsaraz – 9 mil euros; 

o Requalificação de Escolas Básicas 1º Ciclo e J.I. do Concelho – 3 mil euros; e 

o Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho – 1,3 mil 

euros. 

As amortizações acumuladas aumentaram cerca de 817 mil euros (272.327,43 euros em janeiro, 

272.133,46 euros em fevereiro e 273.184,71 euros em março).  

Com todas as movimentações listadas acima obteve-se um aumento de imobilizado líquido de 40 mil 

euros, representando um acréscimo percentual de 0,06 %. 

Existências em armazém 
Conta 2015 2016 2017 2018 1.º T - 2019 

mercadorias  274.413,74  233.779,08  241.969,32 239.140,84 250.149,78 
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A receber de terceiros 
Conta 2015 2016 2017 2018 1.º T - 2019 

empréstimos concedidos  1.550,20   3.450,00   0,00   0,00   0,00  

clientes, contribuintes e utentes c/c 140.331,07  141.933,68  152.016,68  170.485,05  218.810,23  

cobrança duvidosa 1.949,24  66.362,76   3.015,49   2.988,55   2.073,98  

Estado e outros entes públicos 130.014,89  144.953,80   152.193,05  148.650,38  138.592,15  

Outros devedores   765.357,67  156.193,45 456.388,56   266.083,26   309.222,79  

total   1.039.203,07   509.740,57   763.613,78   588.207,24   668.699,14  

Disponibilidades em caixa 
Conta 2015 2016 2017 2018 1.º T - 2019 

cheques e numerário  12.202,12   10.062,04   5.418,03   7.875,70   15.121,96  

depósitos à ordem 313.866,02 222.600,76 197.921,12 221.125,91 790.881,28 

total  326.068,14  232.662,80  203.339,15  229.001,61  806.003,24  

Balanço 
Milhões de euros 

Conta 2015 2016 2017 2018 1.º T - 2019 

Ativo Fixo Líquido (Imobilizado) 71,7 68,5 67,3 66,0 66,0 

Ativo Circulante Líquido  2,2 1,3 1,4 2,9 3,3 

Ativo Líquido Total 73,9 69,8 68,7 68,9 69,3 

Fundos Próprios 38,7 36,3 34,2 33,6 33,0 

Passivo M/L Prazos 7,9 6,8 7,5 11,6 11,6 

Passivo C/ Prazo (exceto Acresc./Diferim.) 12,6 12,8 13,3 9,2 10,0 

Demonstração de resultados 
milhões euros 

 2015 2016 2017 2018 1.º T - 2019 

Custos e Perdas 13,7 14,7 15,2 15,3 3,1 

Proveitos e Ganhos 12,5 12,3 13,1 13 2,5 

RLE -1,2 -2,4 -2,1 -2,3 -0,6 

Contabilidade de custos 

Apuramento do custo das obras por administração direta 
 2015 2016 2017 2018 1.º T - 2019 

OAD (milhares de €) 255 123 306 121 58 

Fundo Social Municipal 

A Contabilidade implementou a recolha da informação sobre o Fundo Social Municipal com base na 

contabilidade de custos, cujo resultado apresentamos através do seguinte quadro: 

Demonstrar que   

FSM < ou =  A - B - C  

Em que: 

 A - B - C = Despesas do Município elegíveis para financiamento através do FSM 
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 FSM = Fundo Social Municipal 

 A = Total da Despesa 

 B = Comparticipação recebida para despesas, prevista no Orçamento do Estado ou da Região 

Autónoma 

 C = Comparticipação recebida para despesas, no âmbito de protocolos ou contratos (delegação 

de competências) 

 

Rubrica A B C Total 

1) Despesas de funcionamento corrente do pré-escolar público 

Remunerações de pessoal não docente 44.801,40 €  7.802,26 €  

Serviços de alimentação 6.133,37 €    

Prolongamento de horário 22.975,24 €  13.500,00 €  

Transporte escolar 16.286,16 €    

Outras despesas de funcionamento corrente 25.395,10 €  24.995,64 €  

TOTAL DE 1) 115.591,27 € 0,00 € 46.297,90 € 69.293,37 € 

2) Despesas de funcionamento corrente com o 1.º ciclo do ensino básico público 

Remunerações de pessoal não docente 51.689,28 €  15.971,70 €  

Serviços de alimentação 6.133,37 €    

Actividades de enriquecimento curricular     

Transporte escolar 16.286,16 €    

Outras despesas de funcionamento corrente 61.254,59 €    

TOTAL DE 2) 135.363,40 € 0,00 € 15.971,70 € 119.391,70 € 

3) Despesas com professores, monitores e técnicos do 1.º ciclo do ensino básico público com funções de enriq. Escolar 

Enriquecimento curricular nas áreas de 
iniciação ao desporto e às artes 

    

Orientação escolar     

Apoio à saúde escolar     

Acompanhamento sócio-educativo do ensino 
básico público 

    

Outras despesas com funções educativas de 
enriquecimento curricular 

    

TOTAL DE 3) 0 0 0 0 

TOTAL DE  1) + 2) + 3) 250.954,67 € 0,00 € 62.269,60 € 188.685,07 € 

 

FSM 
 

FSM recebido 53 013,00 €  

valor anual 212 057,00 €    

valor mensal  17 671,00 €    
 

  135 672,07 €  

Conforme apresentação de valores no quadro, verifica-se que o Município tem custos superiores aos 

proveitos, a despesa supera a receita num total de 135.672,07€.  

Conclusão: 

1) Custos – Proveitos = (250.954,67€ - 62.269,60€) = 188.685,07€  

2) FSM recebido = 53.013,00€ 

2) Valor suportado pelo Município = (188.685,07€ - 53.013,00€) = 135.672,07€ 
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Prazo médio de pagamento 

Nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da 

Administração Pública, publicado a 13 de Abril os Municípios calculam o Prazo Médio de Pagamento por 

trimestre, através dos dados enviados para a Direção Geral das Autarquias Locais. 

Anos PMP (dias) PMP (s/Águas) 

2012 271  

2013 170  

2014 222  

2015 132  

2016 515  

2017 359 70 

2018 339 46 

1.º T 2019 327 43 

 

Limite da Dívida Total 

Receita corrente líquida cobrada 

2016 2017 2018 TOTAL 

10.827.195,39 € 10.880.959,00 € 11.037.507,67 € 32.515.894,55 € 

MÉDIA   10.915.220,69 € 

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL  para 2019   16.372.831,03    

 

1.º T 2019 
divida total fundo de apoio municipal operações de tesouraria contrib. das entidades 

21.655.607,03 € (-) 53.238,00 € (-) 193.712,79 € (+) 0,00€      AMPV 

(+) 1.242,54€      ANMP 

(+) 39.311,24€     CIMAC 

(+) 12,57€     APMCH 

(+)  0,00€       ATLA 

 

Justificações 

Descrição: valor 

Pedidos de pagamento por receber  296.755  

Faturação de abastecimento de água por receber (em mora)  145.830  

Valor a haver pela venda de imóvel (em mora)  259.990  

Valor global de EQ BEI PT 2020 aprovado e candidatado a aguardar decisão  777.106  

Dívida a considerar em 1º Trim. 2019 19.969.541,59 € 
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Fundos disponíveis 

(valores acumulados desde o início do ano, em euros) 
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MARÇO 

                                          

                                          

2019 1.537.542,62 985.565,66 0 985.565,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.523.108,28 11.141.231,77 2.410.518,18     

ABRIL 

2017   257.792,23  0                                   

2018   272.038,76  0                                   

2019 502.709,25     264.915,50   1.500.572,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.268.197,27       221.078,67 

MAIO 

2017   
 
872.904,78  

0                                   

2018   
 
889.788,39  

0                                   

2019 502.709,25     881.346,59  1.477.301,59  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.861.357,43          

JUNHO 

2017   
 
325.979,29  

0                                   

2018   
 
389.528,62  

0                                   

2019 502.709,25     357.753,96    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860.463,21          

JULHO 

2017   
 
216.842,04  

0                                   

2018   
 
218.724,61  

0                                   

2019 502.709,25     217.783,33    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.492,58          

AGOSTO 

2017   
 
474.203,34  

0                                   

2018   
 
707.195,52  

0                                   

2019 502.709,25     590.699,43    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093.408,68          

SETEMBRO 

2017   667.394,81  0                                   

2018   
 
397.752,70  

0                                   

2019 502.709,25     532.573,76    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035.283,01          

Total acumulado   4.553.798,12      3.830.638,21  1.477.301,59  1.500.572,52  0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.362.310,44  11.141.231,77  2.410.518,18  8.730.713,59    

Terminado o mês de março de 2019, os Fundos Disponíveis para abril de 2019 são positivos, no valor 221.078,67€.  
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Pagamentos em atraso 

2016 2017 2018 1.º T 2019 

2.078.670,22 € 27.444,18 € 0 5,11 

 

Artigo 93.º da LOE 2018,  

Redução do endividamento 

1 — Até ao final do ano, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem 
no mínimo 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias, registados no Sistema 
Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) à data de setembro de 2017, para além 
da redução já prevista no Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela Lei n.º 
43/2012, de 28 de agosto, na sua redação atual. 

2 — O disposto no número anterior não se aplica aos municípios que se encontrem 
vinculados a um programa de ajustamento municipal, nos termos da Lei n.º 53/2014, de 25 de 
agosto. 

3 — No caso de incumprimento da obrigação prevista no presente artigo, há lugar à 
retenção, no montante equivalente ao do valor em falta, da receita proveniente das 
transferências do Orçamento do Estado até ao limite previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro. 

4 — O montante referente à contribuição de cada município para o FAM não releva para o 
limite da dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na 
sua redação atual. 

 

DGAL -  avaliação da redução dos pagamentos em atraso 

Fórmula Designação 2018 

-1 Pagamentos em atraso set 2018   716.546,90 € 

-2 Empréstimo PAEL  4.649.882,68 € 

-3 Dívidas PAEL pagas até setembro 2018   4.392.383,89 € 

(4) = (1)-((2)-(3)) se (1)-
((2)-(3))>0;0 

Pagamentos em atrasoaté setembro 2018 expurgados das dívidas PAEL 
 459.048,11 €  

-5 Pagamentos em atraso março 2019 5,11 

-6 Dívidas PAEL pagas até março 2019  4.392.383,89 € 

(7) = (5)-((2)-(6)) se (5)-
((2)-(6))>0;0 

Pagamentos em atraso até março 2019, expurgados das dívidas PAEL 
 - €  

(8) = (7)/(4)-1 Redução dos pagamentos em atraso (%) -1 

(9) = (4)*10% Redução necessária para cumprimento do n.º 1 do artigo 89.º da Lei 
71/2018 - LOE 2019 45.904,81 €  

(10) = (4) - (7) Redução realizada de setembro de 2018 a março de 2019  459.048,11 €  

(11) = se (10)<0;(9); 
se(10)>(9);0;(9)-(10) 

Montante de redução em falta para cumprimento do n.º 1 do artigo 
89.º da Lei 71/2018 - LOE 2019  - €  

(12) = (11) Sanção a aplicar em cumprimento do n.º 3 do artigo 89.º da Lei 
71/2018 - LOE 2019  - €  
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Pagamentos PAEL 
Descrição data valor 

Entrega da candidatura ao PAEL do Município de Reguengos de 
Monsraz 

4 de outubro de 2012  

Assinatura do Contrato de Empréstimo do PAEL entre o Município de 
Reguengos de Monsaraz e a DGTF 

16 de novembro de 2012  

Concessão do Visto pelo Tribunal de Contas 11 de janeiro de 2013  

Recebimento do valor da primeira tranche 1 de fevereiro de 2013 3.272.889,03 € 

Recebimento do valor da segunda tranche 30 de dezembro de 2013 1.376.993,65 € 

Valor total recebido 
 

4.649.882,68 € 

Valor regularizado devido a notas de crédito que anularam dívida 
 

25.673,06 € 

Valor total contratado 
 

4.675.555,74 € 

Valor apresentado de pagamentos em atraso  5.936.437,24 € 

Pagamentos efetuados: 

Anos valor 

2012 1.254.701,85 € 

2013 3.595.201,92 € 

2014 630.235,48 €  

2015 30.077,53 €  

2016 69.561,90 €  

2017 67.217,06 €  

2018 - 

TOTAL PAGO 5.646.995,74 € 

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO / REGULARIZAÇÕES 212.908,36 € 

VALOR EM DÍVIDA 76.533,14 € 

Saneamento financeiro 

Durante o ano 2017, o Município de Reguengos de Monsaraz desenvolveu um processo de Saneamento 

Financeiro, ao abrigo do artigo 57.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 

Neste âmbito, celebrou dois contratos de empréstimo de saneamento financeiro. Um no valor de 

4.975.000€ com o Banco BPI e outro no valor de 2.825.000€ com a CGD, os quais obtiveram o Visto do 

Tribunal de Contas em 03.10.2017. Ambos têm um prazo global de 14 anos. 

Até 31 de março de 2019, temos as seguintes execuções dos Planos Financeiros dos Contratos de 

Empréstimo: 

Execução do Plano Financeiro do Empréstimo de Saneamento Financeiro (Banco BPI) 

Data Capital utilizado Capital amortizado Juros 
Prestação (Capital + 

Juros) 

14-12-2017 14-12-2017 1.860.961,31 -  -  -  

14-12-2017 03-01-2018 -  -  1.964,35 1.964,35 

04-01-2018 03-04-2018 -  -  8.839,57 8.839,57 

04-04-2018 03-07-2018 -  -  8.937,78 8.937,78 

01-10-2018 01-10-2018 3.114.038,69 - - - 

04-07-2018 03-10-2018 - - 9.364,70 9.364,70 

04-10-2018 17-01-2019 -  84.569,26  23.631,25 108.200,51 

    4.975.000,00 84.569,26 52.737,65 137.306,91 
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Execução do Plano Financeiro do Empréstimo de Saneamento Financeiro (CGD) 

Data Capital utilizado Capital amortizado Juros 
Prestação (Capital + 

Juros) 

04-07-2018 01-10-2018 2.825.000,00 - - - 

02-10-2018 08-10-2018 - - 2.825,00 2.825,00 

09-10-2018 21-01-2019              50.000,00    14.438,89 64.438,89 

    2.825.000,00 50.000,00 17.263,89 67.263,89 

Em 14 de dezembro de 2017 foi recebida a primeira utilização de capital no valor de 1.860.961,31€ do 

contrato de empréstimo com o Banco BPI. 

Com a aprovação da Proposta n.º 84/GP/2018-Saneamento Financeiro – Liquidação de PREDE 

(Programa de Regularização Extraordinária das Dívidas do Estado) e PAEL (Programa de Apoio à 

Economia Local), em 19 e 27 de setembro de 2018, pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 

respetivamente; foram utilizados os valores totais dos referidos contratos de empréstimo no início do 

mês de outubro de 2018.  

Até 31 de março de 2019 foi cumprido o serviço da dívida dos contratos de empréstimo celebrados ao 

abrigo do Plano de Saneamento Financeiro. 
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APV | Aprovisionamento 

Relação das requisições emitidas por unidade orgânica 

No que respeita às requisições externas definitivas para aquisição de bens e serviços foram emitidas 

260 num valor total de €791.713,41, sendo que o serviço de Produção e Manutenção foi o serviço que 

maior número emitiu, e o valor mais elevado, foi os serviços de Cultura com o valor de €279.348,26.  

Este valor deve-se a emissão de vários procedimentos para a aquisição de bens e serviços para a FIOBAR, 

Festas de Santo António, Festa do Cante e Exporeg. 

Ainda em relação aos custos totais durante este período, verifica-se ainda que a Divisão de Gestão 

Financeira, foi o segundo serviço em gastos, com €100.681,78, devendo-se, ao Concursos Público dos 

Seguros já efetuado em 2017.  
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Quantidade de requisições emitidas por Serviço Requisitante 

Valor das requisições emitidas por Serviço Requisitante entre  entre  01-02-2019 e 31-03-2019 
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Valor das requisições emitidas por Serviço Requisitante 
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Procedimentos de aquisição de bens e serviços 

Foram efetuados, entre 01 de abril a 31 de maio de 2019, 12 procedimentos por ajuste direto e 18 

procedimentos de Consulta Prévia e 0 de Concurso Público, de acordo com o Código dos Contratos 

Públicos, tendo sido adjudicados 16 no valor total de €453.010,73. 

Neste período foi anulado 1 procedimento concursal. 

Mês anulados Por adjudicar adjudicados 
quantidade total de 

procedimentos 

valor dos 
procedimentos 

adjudicados 

abril 0 4 2 6 20 243,00 € 

maio 0 1 3 4 53 419,00 € 

total 1 6 5 12 73 662,00 € 

Procedimentos feitos por ajuste directo - quantidades e valores 

Mês anulados Por adjudicar adjudicados 
quantidade total de 

procedimentos 

valor dos 
procedimentos 

adjudicados 

abril 0 0 0 0                -   €  

maio 0 0 0 0                -   €  

total 0 0 0 0                -   €  

Procedimentos feitos por concurso público - quantidades e valores 

Mês anulados Por adjudicar adjudicados 
quantidade total de 

procedimentos 

valor dos 
procedimentos 

adjudicados 

abril 1 4 2 7 52 543,55 € 

maio 0 1 9 10 326 805,18 € 

total 1 6 11 18 379 348,73 € 

Procedimentos feitos por consulta prévia - quantidades e valores 

Armazém 
mês Entrada nº guias Entradas Valores Saída nº guias Saída valor 

abril 114  20 833,85 €  55  23 759,09 €  

maio 137  59 834,94 €  54  24 860,73 €  

TOTAL 251  80 668,79 €  109  48 619,82 €  

Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Cartuxa 

mês Entrada  nº guias Entradas Valores Saída     nº guias Saída valor 

abril 12 9 613,53 € 7 711,98 € 

maio 15 3 918,63 € 45 6 151,27 € 

TOTAL 27 13 532,16 € 52 6 863,25 € 

Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Economato 

Nome do serviço requisitante 
valor das entradas de 

materiais 
valor das saidas de 

materiais 

Presidência - €   - €  

Vice-Presidência 1 287,20 €  1 290,00 €  

Vereação  467,40 €  570,72 €  

Vice-Presidência Drª Élia Quintas - €   - €  

Vereador Arq. Miguem Singéis - €  5,86 €  

Vereador Jorge Nunes - €   - €  

Proteção Civil - €  14,69 €  

Gabinete Técnico Florestal - €  23,25 €  
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Nome do serviço requisitante 
valor das entradas de 

materiais 
valor das saidas de 

materiais 

Desenvolvimento Económico - €   - €  

Gabinete de Apoio ao Presidente  819,79 €  1 346,52 €  

Gabinete Jurídico e de Auditoria - €  2,29 €  

Serviços Veterinários e Saúde Pública - €  8,33 €  

Piscinas Municipais 10 427,77 €  10 494,34 €  

Divisão Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico - €  9,10 €  

Balcão Único - €  97,93 €  

Divisão de Administração Geral - €  29,81 €  

Gestão Documental  196,80 €  632,41 €  

Recursos Humanos  141,64 €  355,35 €  

Taxas e Licenças - €  11,00 €  

Contabilidade e Património  169,13 €  207,33 €  

Aprovisionamento 13 862,18 €  230,09 €  

Tesouraria - €  378,37 €  

Informática  368,26 €  472,64 €  

Serviço de Trabalhos Gráficos - €  6,25 €  

Expediente Urbanístico  281,67 €  383,49 €  

Urban. Ordenamento Território e Fiscalização - €  23,01 €  

Gestão Urbanística - €   - €  

Fiscalização Técnica - €   - €  

Projetos Técnicos - €  104,19 €  

Mercado Municipal - €  13,21 €  

Administrativa de Obras e Projetos - €  6,72 €  

Produção e Manutenção 31 295,18 €  8 603,07 €  

Requalificação Urbana Espaços Verdes 1 240,75 €  1 266,24 €  

Higiene e Ambiente 1 266,41 €  219,86 €  

Águas e Saneamento Básico 16 732,83 €  18 119,80 €  

Trânsito e Mobilidade 6 375,70 €  421,90 €  

Administrativa e Operacional - €   - €  

Cultura 1 864,83 €  1 948,43 €  

Ação Social - €  101,35 €  

Educação 4 697,99 €  4 711,97 €  

Desporto  951,89 €  1 131,72 €  

Turismo - €  117,94 €  

Biblioteca Municipal  724,02 €  825,15 €  

Arquivo Municipal - €  36,21 €  

Comunicação e Imagem A - €   - €  

Comunicação e Imagem B 1 029,51 €  1 262,53 €  

TOTAIS 94 200,95 € 55 483,07 € 
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AOP | Administrativa de Obras e Projetos 

Este Relatório pretende evidenciar as principais atividades desenvolvidas no período de 9 de abril de 

2019 a 3 de junho de 2019 pela subunidade orgânica Administrativa de Obras e Projetos desta Câmara 

Municipal.  

Candidaturas 

Apresentadas e/ou aprovadas 

No período respeitante ao presente relatório foram apresentadas e/ou aprovadas e ainda com termo 

de aceitação assinado e a decorrer, as seguintes candidaturas: 

Requalificação dos baluartes fortificados em Monsaraz – projeto de 
consolidação das muralhas de Monsaraz e reabilitação do caminho da 
Barbacã 

Valor aprovado da candidatura ……………………. € 1.365.198,76 

Data de aprovação da candidatura ………………      11.01.2017 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..      09.02.2017 

Pedidos pagamento (valor investimento total).€ 926.588,54 

 

Regeneração urbana do centro histórico de São Marcos do Campo – 
Sociedade Harmonia Sanmarquense 

Valor aprovado da candidatura ……………………. € 191.666,56 

Data de aprovação da candidatura ………………    17.10.2017 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..    18.12.2017 

Pedidos pagamento (valor inv. total)……………   € 92.201,59 

 

Melhoria da mobilidade urbana e segurança rodoviária no concelho de 
Reguengos de Monsaraz – vias pedonais de Reguengos de Monsaraz – 1.ª 
fase 

Valor aprovado da candidatura ……………………. € 130.734,48 

Data de aprovação da candidatura ………………    14.12.2016 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..    17.01.2017 

Reprogramação financeira e temporal………….    28.08.2018 

Pedidos pagamento (valor inv. total)……………  € 294.461,19 
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Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar – +sucesso 

Valor aprovado da candidatura ………………..      € 372.390,00 

Data de aprovação da candidatura …………..        26.01.2018 

Assinatura do Termo de Aceitação …………..        02.02.2018 

Pedidos pagamento (valor inv. total)………..                 0,00 

 

Requalificação dos edifícios da rede escolar do concelho de Reguengos de 
Monsaraz 

Valor aprovado da candidatura ………………..      € 158.229,74 

Data de aprovação da candidatura …………..        29.03.2018 

Assinatura do Termo de Aceitação…………….        23.04.2018 

Pedidos pagamento (valor inv. total)…………         € 5.494,03 

 

Regeneração urbana da Praça da Liberdade – edificado – 1.ª fase – Centro 
de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz – Café Central 

Candidatura apresentada …………………………………   18.09.2018 

Valor da candidatura ………………………………………. € 209.683,94 

Assinatura do Termo de Aceitação ………………..    08.03.2019 

Pedidos pagamento (valor inv. total) ……………..  € 190.249,71 

Projeto a concluir em 30.06.2019 (mas já está concluído) 

 

Regeneração do Largo da República e envolventes em Reguengos de 
Monsaraz 

Candidatura apresentada ……………………………..   26.09.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 463.991,53 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..    19.02.2019 

Pedidos pagamento (valor inv. total)…………..             0,00 

 

Cidade Europeia do Vinho / Capital dos Vinhos de Portugal 

Valor aprovado da candidatura ………………..       € 1.112.306,07 

Data de aprovação da candidatura …………….          24.01.2017 

Assinatura do Termo de Aceitação……………            09.02.2017 
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Pedidos pagamento (valor inv. total)…………….. € 1.052.723,48 

Projeto concluído (09.02.2019) 

 

Requalificação do campo de futebol municipal – construção de relvado 
sintético 

Candidatura apresentada ………………………………….. 30.07.2018 

Valor da candidatura …………………………………….    € 238.704,16 

Projeto aprovado e financiado em 50%. ……..19.03.2019 (DR) 

Assinatura do Contrato Programa ………………….    30.05.2019 

 

Centro intergeracional de Reguengos de Monsaraz 

Candidatura apresentada …………………………………. 20.08.2018 

Valor da candidatura ……………………………………… € 384.956,10 

Candidatura anulada ……………………………………….. 02.04.2019 

 

Estrutura Residencial para idosos, centro de dia, serviços de apoio 
domiciliário – Perolivas 

Candidatura apresentada ……………………………….. 21.08.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 674.620,73 

Data de aceitação da candidatura ………………..  22.02.2019 

 

Estrutura residencial para idosos, centro de dia, serviços de apoio 
domiciliário – Freguesia de Monsaraz 

Candidatura apresentada ………………………………. 21.08.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 780.442,98 

Data de aceitação da candidatura ……………….  03.01.2019 

 

Centro de acolhimento empresarial  

Candidatura apresentada ……………………………..   14.03.2019 

Valor da candidatura ……………………………………. € 249.895,00 
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Sementes para a Integração – Requalificação de 25 fogos de habitação 
social sitos no Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval 

Valor aprovado da candidatura ………………..      € 67.795,73 

Data de aprovação da candidatura …………….     07.03.2019 

Assinatura do Termo de Aceitação……………       08.03.2019 

Pedidos pagamento (valor inv. total) ……….      € 22.284,84 

 

Controlo de perdas no Alentejo Central  

Candidatura apresentada ……………………………..  08.03.2019 

Valor da candidatura …………………………………….€ 302.285,18 

 

Centro de recolha oficial de animais de companhia  

Candidatura apresentada (ANMP/EDP) ………… 13.03.2019 

Valor da candidatura ……………………………………. € 34.530,50 

Valor aprovado …………………………………………….. € 30.620,41 

 

Melhoria da mobilidade urbana e segurança rodoviária no Concelho de 
Reguengos de Monsaraz – vias pedonais de Reguengos de Monsaraz – 2.ª 
fase 

Candidatura apresentada …………………………….. 22.05.2019 

Valor da candidatura …………………………………  € 127.139,28 

Empreitadas 

Neste capítulo mostra-se o desenvolvimento das diversas empreitadas, quer tenham já 

terminado no decurso deste período, quer estejam em curso, quer ainda se encontrem em fase 

de tramitação processual: 

Requalificação dos baluartes fortificados em Monsaraz – projeto de 
consolidação das muralhas de Monsaraz e reabilitação do caminho da 
Barbacã 

O valor de adjudicação é de € 1.248.867,85, acrescido IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado ao consórcio Monumenta – Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Lda/ 

STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A. 

O prazo de execução é de 300 dias. 



Informação do Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

IV. Síntese de Funcionamento dos Serviços 

110 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 27.10.2017. 

Visto Prévio do Tribunal de Contas em 28.02.2018.  

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 16.03.2018. 

Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 15.05.2018. 

Prorrogação graciosa de prazo por 90 dias 

Obra em curso com uma taxa de execução de 69,16%. 

 

Regeneração urbana do centro histórico de São Marcos do Campo – 
Sociedade Harmonia Sanmarquense 

O valor de adjudicação é de € 149.253,63, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado à firma Construções Garcias & Capucho, Lda. 

O prazo de execução é de 365 dias. 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 28.08.2017. 

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 07.09.2017. 

Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 09.10.2017. 

Auto de suspensão de trabalhos assinado em 06.02.2018 por 30 dias. 

Prorrogação graciosa do prazo por 75 dias. 

Obra em curso com uma taxa de execução de 55,32%. 

 

Requalificação das escolas básicas do 1.º ciclo e jardins de infância do 
Concelho de Reguengos de Monsaraz 

O valor de adjudicação é de € 139.959,18, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado à firma Ecimop, S.A.. 

O prazo de execução é de 150 dias. 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 24.09.2018. 

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 08.10.2018. 

Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 23.10.2018. 

Auto de suspensão de trabalhos assinado em 31.10.2018 por 45 dias. 

Auto de suspensão de trabalhos assinado em 14.12.2018 por 30 dias. 

Obra em curso com uma taxa de execução de 3,70%. 
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Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios – Zona Industrial 
(Rua da Lagoa do Lopes e Rua da Ribeira da Caridade)  

O valor de adjudicação é de € 98.453,30, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado à firma Ecimop, S.A.. 

O prazo de execução é de 60 dias. 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 19.09.2018. 

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 28.09.2018. 

Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 11.10.2018 

Obra iniciada em 12.10.2018. 

Auto de suspensão de trabalhos assinado em 12.10.2018 por 90 dias. 

Obra em curso com uma taxa de execução de 37,15%. 

 

Regeneração urbana do Largo da República e envolventes em Reguengos 
de Monsaraz 

Publicado Anúncio do Concurso Público no Diário da República em 27.08.2018. 

Abertura de propostas a 27.09.2018. 

Em reunião de Câmara de 31.10.2018 foi deliberado extinguir o procedimento concursal, por todas as 

propostas apresentadas terem sido excluídas. 

Aberto novo procedimento concursal com publicação de Anúncio do Concurso no Diário da República 

em 04.12.2018. 

O valor de adjudicação é de € 445.826,82, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicada à firma Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda. 

O prazo de execução é de 300 dias. 

Contrato escrito celebrado em 22.02.2019. 

Visto tácito do Tribunal de Conta em 30.04.2019. 

Auto de Consignação da Obra em 28.05.2019 

 

Sementes para a Integração – Requalificação de 25 fogos de habitação 
social sitos no Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval 

O valor de adjudicação é de € 60.070,00, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado à firma Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço Unipessoal, Lda. 

O prazo de execução é de 120 dias. 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 10.01.2019. 

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 18.01.2019. 
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Aprovado o Plano de Segurança e Saúde em 11.02.2019. 

Obra em curso com uma taxa de execução de 80,10%. 

 

Ampliação do Pavilhão Gimnodesportivo de Reguengos de Monsaraz 

O valor de adjudicação é de € 88.797,89, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado à firma Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço Unipessoal, Lda. 

O prazo de execução é de 90 dias. 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 02.05.2019. 

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 20.05.2019. 

Aguarda a entrega do Plano de Segurança e Saúde 

 

Requalificação e modernização das vias pedonais na Cidade de Reguengos 
de Monsaraz – 2.ª fase – Avenida do Alentejo, rotunda e zona de lazer 

O valor de adjudicação é de € 119.942,72, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

Adjudicado à firma Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda. 

O prazo de execução é de 60 dias. 

O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 14.05.2019. 

O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 29.05.2019. 

Aguarda aprovação do Plano de Segurança e Saúde 

Aquisição de bens e serviços 

Neste capítulo mostra-se o desenvolvimento das aquisições de bens e serviços no decurso 

deste período: 

Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança e saúde 
para a empreitada de “Requalificação dos baluartes fortificados em 
Monsaraz – projeto de consolidação das muralhas de Monsaraz e 
reabilitação do caminho da Barbacã” 

Adjudicado à empresa Ripórtico, Lda. pelo valor de € 66.450,00 

O prazo da prestação de serviços é de 300 dias. 

Adenda ao contrato por 90 dias celebrada em 13.03.2019. 

Prestação de serviços em execução. 
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Otimização e reforço da recolha seletiva – aquisição e instalação de 
ecopontos subterrâneos 

Abertura das propostas em 10.08.2018 

Em reunião de Câmara de 03.10.2018 foi deliberado adjudicar à firma Sopsa, S.A, pelo valor € 

232.375,00. 

Contrato escrito celebrado em 06.10.2018 

Fornecimento concluído 

 

Aquisição de plataforma de gestão documental e de serviços de integração 
do processo de despesa com a plataforma de gestão documental 

Abertura de procedimento concursal em 03.05.2019 

Abertura de propostas em 29.05.2019 

Em análise de propostas 

 

Aquisição de serviços de reengenharia e desmaterialização de processos da 
área administrativa e financeira – adaptação dos procedimentos ao novo 
normativo contabilístico 

Abertura de procedimento concursal em 16.05.2019 

 

Obras por administração direta – OAD 

No âmbito das obras por administração direta, a AOP tem recebido semanalmente as fichas 

das máquinas ou viaturas bem como da mão-de-obra, onde lhes é atribuído o número do 

Património Municipal, sendo trabalhadas em Excel com a quantidade de horas que cada 

máquina trabalhou e arquivadas em dossiers por número de Património e por mês para 

posteriormente serem classificadas de acordo com a Listagem de Bens e Serviços e registadas 

no programa OAD – Obras por Administração Direta. 

No decorrer deste período a que respeita o presente relatório não foram apresentadas 

informações de serviços internos desta Câmara Municipal manifestando a necessidade da 

realização de obras por Administração Direta. 
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DET | Desenvolvimento Económico e Turismo 

Visitas guiadas realizadas no concelho 

Nome do Grupo/Entidade 
Nº 

visita
ntes 

Local da Visita 
Duração da 
Visita (dias) 

Data 
Nacionalida

de 
Responsável 
pela Visita 

Jornal MG Turismo 3 Monsaraz 1 dia 01/abr Brasil Maria de Jesus 
Gamado 

Fam Trip Olimar / 
Turismo de Portugal 

21 Monsaraz 1 dia 01/abr Alemanha André Casinha 

Fam Trip BENELUX 9 S. Pedro do Corval, 
Casa do Barro,  e 
Monsaraz 

2 dias 3 /4 abril Bélgica e 
Holanda 

Antonieta 
Matias e Maria 
de Jesus 

Fam Trip FINNAIR 12 Monsaraz 1 dia 08/abr China André Casinha 

Associação Portuguesa 
Catamaran Hobby Cat 

32 Monsaraz 2 dias 27/abr Portugal 
/Inglaterra 

Maria de Jesus 
Gamado  

Escola Secundária da 
Baixa da Banheira 

48 Monsaraz, S. Pedro 
do Corval 

1 dia 30/abr Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

EOI DE Mérida - 
Departamento de 
Português 

53 Monsaraz 1 dia 04/mai Espanha André Casinha 

Universidade Senior de 
Castelo Branco 

31 Monsaraz 1 dia 08/mai Portugal André Casinha 

Escola Secundária da 
Baixa da Banheira 

9 Monsaraz 1 dia 09/mai Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

Escola Secundária de 
Casquilhos - Tejo 

22 Monsaraz 1 dia 09/mai Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

ARPTA Press Trip de 
Reino Unido 

2 Destilaria Xariz, S. 
Pedro do Corval, 
Monsaraz, OLA  

2 dias 16/mai Reino 
Unido 

Maria de Jesus 
Gamado 

ARPTA Press Trip de 
França 

7 Destilaria Xariz, S. 
Pedro do Corval, 
Monsaraz, OLA  

2 dias 16/mai França Maria de Jesus 
Gamado 

Casa de Cultura José 
Bento da Silva, São 
Martinho do Porto 

20 Monsaraz 1 dia 17/mai Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

Associação Retina 
Portugal      IPSS 

28 Destilaria Sharish, 
Adega Ervideira, Fáb 
das Mantas Al., 
Olaria Patalim, 
Praia/passeio de 
barco e Monsaraz 

3 dias 18/mai Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

ARPTA /Revista Brigitte 
(jornalistas) 

2 Monsaraz 1 dia 23/mai Alemanha André Casinha 

Visitas guiadas realizadas no concelho nos meses de Abril a maio de 2019 

Afluência turística nos monumentos e postos de turismo do 
concelho 

Mês Abril (2019) Maio (2019) 

Alemanha 2 8 

Bélgica 0 6 

Brasil 10 11 

Espanha 49 28 

E.U.A. 2 2 

França 28 27 
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Mês Abril (2019) Maio (2019) 

Holanda 0 2 

Inglaterra 16 5 

Itália 0 0 

Japão 0 0 

Portugal 164 172 

Outros 10 28 

TOTAL 281 289 

Visitas ao Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz 

mês 
Abril 

(2019) 
Maio 

(2019) 

Alemanha 76 33 

Bélgica 28 13 

Brasil 146 202 

Espanha 507 310 

E.U.A. 75 163 

França 243 222 

Holanda 18 24 

Inglaterra 82 76 

Itália 19 9 

Japão 36 15 

Portugal 570 433 

Outros 111 94 

TOTAL 1911 1594 

Visitas ao Posto de Turismo de Monsaraz 

Local Origem Abril (2019) Maio (2019) Total 

P. Turismo Reguengos 
Nacionais 164 172 336 

Estrangeiros 117 117 234 

P. Turismo Monsaraz 
Nacionais 570 433 1003 

Estrangeiros 1341 1161 2502 

Museu José M Batista 
Nacionais 111 155 266 

Estrangeiros 11 2 13 

Museu Fresco 
Nacionais 654 653 1307 

Estrangeiros 667 787 1454 

Igreja Matriz 
Nacionais 5540 4969 10509 

Estrangeiros 4923 5490 10413 

Igreja Misericórdia 
Nacionais 866 924 1790 

Estrangeiros 934 1032 1966 

Igreja Santiago 
Nacionais 1426 489 1915 

Estrangeiros 923 610 1533 

Casa da Inquisição 
Nacionais 765 581 1346 

Estrangeiros 539 698 1237 

Torre Menagem 
Nacionais - - 0 

Estrangeiros - - 0 

Casa Monsaraz 
Nacionais - - 0 

Estrangeiros - - 0 

Casa do Barro 
Nacionais 357 656 1013 

Estrangeiros 233 412 645 

Total 20141 19341 39482 

Visitas mensais por monumento e posto de Turismo 
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Reguengos Posto de Turismo 2014 249 156 272 426 255 305 410 519 427 393 167 365 3944 329 

2015 208 246 468 493 353 319 357 641 548 346 312 216 4507 376 

2016 208 231 599 338 224 356 395 476 301 291 162 183 3764 314 

2017 144 148 214 281 219 215 303 408 374 254 219 205 2984 249 

2018 131 149 267 240 231 240 279 436 295 277 146 283 2974 248 

2019 181 149 231 281 289 - - - - - - - 1131 226 

Museu José Mestre Batista 2014 - - - - 181 1303 386 518 274 261 240 362 - - 

2015 130 327 240 156 249 200 272 274 205 186 157 166 2562 214 

2016 153 154 290 122 48 59 41 154 96 79 55 136 1387 116 

2017 164 182 111 197 149 111 99 167 122 90 55 86 1533 128 

2018 270 74 92 93 192 128 187 133 107 105 60 153 1594 133 

2019 74 56 91 122 157 - - - - - - - 500 100 

Monsaraz Posto de Turismo 2014 550 716 1383 2105 2485 1896 1600 2501 2382 2439 1265 1372 20694 2048 

2015 748 1090 2055 3220 3295 2770 2015 5006 3868 1774 1155 1461 28457 2371 

2016 830 1327 1854 1822 2157 1489 1942 2820 2437 2002 915 1268 20863 1739 

2017 1018 1084 1492 2364 2365 1738 1626 2476 2855 2343 1357 1466 22184 1849 

2018 791 1143 1599 2022 1857 1618 2151 2368 2259 2082 1156 1533 20579 1715 

2019 981 1083 1516 1911 1594 - - - - - - - 7085 1417 

Museu do Fresco 2014 270 210 557 152 326 286 1577 1535 757 364 451 639 7124 594 

2015 379 305 621 990 701 629 447 1111 860 521 382 511 7457 621 

2016 370 435 576 544 663 551 1220 2223 1285 1261 684 955 10767 897 

2017 594 655 925 1394 1194 954 872 1351 1214 1211 728 955 12047 1004 

2018 596 659 1111 1340 1307 1072 1817 1351 1243 1253 709 820 13278 1107 

2019 624 703 948 1321 1440 - - - - - - - 5036 1007 

Igreja Misericórdia 2014 354 139 608 759 670 572 1012 979 1725 660 572 2658 10708 892 

2015 786 374 1227 2069 821 1053 473 1419 347 783 858 1362 11572 964 

2016 807 345 872 615 1062 364 414 810 705 1153 665 1481 9293 774 

2017 708 155 139 1177 1655 1115 251 735 2069 1826 785 1577 12192 1016 

2018 606 800 802 1296 1636 1761 1484 2588 1198 1548 1075 1997 16791 1399 

2019 1093 466 832 1800 1956 - - - - - - - 6147 1229 

Igreja Matriz 2014 2231 2359 5219 8078 7297 5388 5494 9988 5824 3733 3307 5224 64142 5345 
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2015 3035 2923 5446 8547 9112 6124 5692 13257 9405 4988 3406 6277 78212 6518 

2016 3307 4040 7043 6735 8178 6183 5068 9386 8119 7867 3841 6582 76349 6362 

2017 3204 3866 4729 8695 7275 6278 7523 10791 10345 8478 4516 7070 82770 6898 

2018 3836 4183 6518 8967 9112 7072 7928 11626 8917 8373 5171 6597 88300 7358 

2019 4538 3920 7726 10463 10459 - - - - - - - 37106 7421 

Igreja de Santiago 2014 517 462 427 1536 901 1530 1594 1449 1019 380 365 1660 11840 987 

2015 930 778 1004 840 2067 1131 1085 2064 1357 909 825 1604 14594 1216 

2016 863 1065 1622 1305 1113 1019 1308 1781 1320 1583 867 902 14748 1229 

2017 726 550 1446 2174 1166 1214 1426 2317 530 1367 1011 1690 15617 1301 

2018 878 536 1400 1663 973 1577 1898 1724 1105 1364 872 1653 15643 1304 

2019 281 728 1286 2349 1099 - - - - - - - 5743 1149 

Casa Monsaraz 2014 389 265 469 741 621 282 666 0 133 319 333 699 4917 410 

2015 296 124 320 315 274 41 101 523 198 - - - 2192 244 

2016 - - - - - - 421 - - - - - 421 421 

2017 - - - - - - - - - - - - 0 #DIV/0! 

2018 - - - - - - 462 168 184 - - - 814 271 

2019 - - - - - - - - - - - - 0 #DIV/0! 

Torre de Menagem 2014 - - - - - - 2140 1820 1362 - - - 5322 1774 

2015 - - - - - 831 2172 1525 - - - - 4528 1509 

2016 - - - - - - 2898 - - - - - 2898 2898 

2017 - - - - - - 2360 4501 3382 - - - 10243 3414 

2018 - - - - - - 3045 - - - - - 3045 3045 

2019 - - - - - - - - - - - - 0 #DIV/0! 

Casa da Inquisição 2014 - - - - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - 3023 2625 1262 1266 583 869 - - 

2017 395 550 628 1155 777 593 732 1304 1058 847 583 938 9560 797 

2018 543 588 978 1276 1121 990 1936 1554 959 1016 598 962 12521 1043 

2019 653 643 1028 1304 1279 - - - - - - - 4907 981 

S. Pedro Corval Casa do Barro 2014 - - - - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - 183 746 1586 2207 571 264 749 - - 
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2016 330 319 559 420 316 469 328 591 505 348 360 437 4982 415 

2017 183 70 115 479 904 241 403 620 526 570 174 432 4717 393 

2018 560 175 290 573 637 447 469 649 408 645 361 365 5579 465 

2019 189 279 292 590 1071 - - - - - - - 2421 484 

Comparativo 2014 a 2019 
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Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto 
Nome Artista Data 

Recriar João Concha 30/03/2019 a 05/05/2019 

Mãos que Criam Maria Leal da Costa 11/05/2019 a 07/07/2019 

Abril a Maio de 2019 
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POA | Planeamento, Obras e Ambiente 
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URB | Urbanismo, Ordenamento do Território 
e Fiscalização  

O presente relatório refere-se ao período entre 1 de abril e 31 de maio de 2019. 

1. abril de 2019: 

 1.1_Entradas – 19 

 1.2_Processos – 16 

1.2.1_Autorização de Utilização/Alteração – 5 

1.2.2_Obras – 11 

 1.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 14 

1.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €279,50 

  1.3.2_Licença de Obras - €438,61 

1.3.3_Caução de Loteamento - €59,90 

  1.3.4_Certidões diversas - €103,80 

1.3.5_Outras Taxas - €59,80 

 

2. maio de 2019: 

 2.1_Entradas – 30 

 2.2_Processos – 14 

  2.2.1_Obras – 7 

2.2.2_Autorização de Utilização/Alteração – 3 

2.2.3_Processos PIP – 2 

2.2.4_Divisão e constituição em propriedade horizontal - 2 

 2.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 22 

2.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €351,40 

  2.3.2_Licença de Obras - €5 841,60 

2.3.3_Outras Taxas - €126,20 

Ainda, sucintamente, no período de referência, relativamente ao Serviço de Urbanismo, foram emitidas 

31 Informações Técnicas e 86 pela subunidade orgânica de Fiscalização. 
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AGSB | Águas e Saneamento Básico 

Colocação de Posto de Cloragem 

No âmbito do Controlo Operacional de qualidade da água, interno, e do Plano de Controlo de Qualidade 

(PCQA), exigido pela entidade reguladora, tem-se vindo a constatar a continua degradação do 

parâmetro cloro residual na água da rede de distribuição do concelho. Esta realidade não é pontual nem 

localizada num único ponto de amostragem, antes transversal a toda a rede de distribuição de água. O 

trabalho de modelação da rede de abastecimento de Reguengos de Monsaraz veio reforçar o explanado 

semanalmente nos resultados das colheitas de água, dando algumas respostas para as causas do 

decaimento de cloro, como por exemplo: 1) as baixas velocidades de escoamento da água na rede de 

abastecimento; e por sua vez 2) o elevado tempo de residência da água na mesma rede de 

abastecimento.  

Estes fatores juntamente com a criação de biofilmes nas paredes das condutas provocam graves 

constrangimentos na manutenção da qualidade da água à qual não são alheios os números de não 

conformidades apresentadas anualmente por esta entidade gestora. Na procura da minimização destes 

condicionamentos reais O Município de Reguengos de Monsaraz tem vindo a adotar as seguintes:  

 Colocação de estações de reforço de cloro em Reguengos de Monsaraz, junto  

às Piscinas Municipais, e em Outeiro, na rua da Orada; 

 Cessação de extensões da rede de abastecimento para além do exigido por lei. 

 

 Data /[Cloro 
Residual livre] 

Data /[Cloro 
Residual livre] 

Data /[Cloro 
Residual livre] 

Data /[Cloro 
Residual livre] 

Data /[Cloro 
Residual livre] 

Data  / [Cloro 
Residual livre] 

Escola EB 1 - 7 jan 17 / 0.10 24 jan 18 / 
<0.1 

23 jan 19 / 
0.02 

18 ab 2019 / 
0.12 

23 ab 2019 / 
0.36 

A Moira 21 mar 15 / 
0.08 

20 jun 17 / 
0.04 

- - 18 ab 2019 / 
0.47 

23 ab 2019 / 
0.26 

Pavilhão R 
Correia 

- - - - 18 ab 2019 / 
0.27 

23 ab 2019 / 
0.38 

Dados comparativos do Cloro Residual na Rede de Abastecimento antes e após a estação de cloragem de 
reforço junto às piscinas municipais 

De acordo com a tabela acima pode ser verificada a melhoria efetiva da qualidade da água numa zona 

crítica e que confirma a correta análise e implementação de medidas corretivas implementadas. Ainda 

assim, e de acordo com os registos das amostragens, PCQA, existe a necessidade de introduzir mais dois 

novos postos de cloragem, um no Reservatório do Moinho de Vento e outro Reservatório de Falcoeiras, 

de modo a reforçar o cloro nos pontos de entrega para a cidade de Reguengos Monsaraz e para a área 

geográfica da União de freguesias de Campo e Campinho, onde as concentrações de cloro estão 

permanentemente abaixo dos 0,01 mg/l. Apesar de o processo ter-se iniciado em 26 de fevereiro de 

2019, contínua a desenvolver-se o processo administrativo junto dos serviços Financeiro e de 

Aprovisionamento Municipal, aguardando-se o lançamento do ajuste direto. 

Paços Novos 

O quadro elétrico e o sistema de autómatos no quadro da Estação Elevatória e Reservatório de Paços 

Novos estão com anomalias que não permitem o funcionamento do sistema de bombagem funcione 
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em automático através da informação fornecido ou pelas sondas de fundo do reservatório ou pelas 

boias altimétricas. Procedeu-se ainda à colocação de um relé, que funciona em sistema semiautomático 

em interação com a boia do Reservatório de Monsaraz. Contudo a quebra do sinal do cabo de sinal 

entre paços Novos e Monsaraz, contínua a não permitir o funcionamento em automático do sistema, 

sendo necessária a intervenção através da colocação de um sistema Remote IO. Até lá, o sistema é 

colocado a funcionar em manual através da deslocação de operadores de 6 em 6 horas até à Estação 

Elevatória de Paços Novos. A resolução aguarda o desenvolvimento relativamente ao procedimento 

administrativo. 

 

 

Quadro de Paços Novos 

Regeneração Urbana da Praça da Liberdade 

Execução dos trabalhos de especialidade do projeto de Regeneração Urbana da Praça da Liberdade. 
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Pormenor do palco/banco a colocar na Praça da Liberdade 

Limpeza das linhas de água dentro dos perímetros urbanos do 
concelho de Reguengos de Monsaraz 

Após análise, juntamente com a Proteção Civil, da situação atual da vegetação nas linhas de água em 

perímetro urbano e no sentido de o Município de Reguengos de Monsaraz dar cumprimento ao 

estabelecido pelo  n.º 3 do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 234/98 de 22 de Julho, limpeza e manutenção 

das linhas de água dentro dos perímetros urbanos do concelho,  e assim diminuir o volume de massa 

combustível dentro dos perímetros urbanos (diminuindo os riscos de incêndio), está em fase final de 

análise a execução da limpeza das linhas de água principais, secundárias e de drenagem dos 

aglomerados urbanos de Reguengos de Monsaraz, Perolivas, São Pedro do Corval, Santo António do 

Baldio, Motrinos, Barrada e Outeiro no concelho de Reguengos de Monsaraz, num total de 5507 m.l 

(59,3% mecânico e 40,7% manual). 

As limpezas deverão ser realizadas através de meios manuais e mecânicos. Os trabalhos manuais terão 

o apoio de roçadoras, os trabalhos mecânicos terão o apoio de retroescavadoras, sendo que nas áreas 

consideradas mais sensíveis os trabalhos serão acompanhados pela equipa técnica de engenharia, 

paisagismo e ambiente. Os trabalhos a propostos deverão ter o parecer da APA-ARH Alentejo. 

Serão limpos 30 troços de linhas de água, com uma variedade de espécies arbustivas e arbóreas, 

conforme exposto no seguinte quadro: 

Tabela 2: Trabalhos de limpeza a desenvolver 

n.º Local 
Linha de 

Água 
Extensão 

(m) 
Tipo de 
Limpeza 

Espécies 
arbustivas 

Espécies 
Arbóreas 

Objetivo 

2.1 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 185 Mecânica Juncos inexistente limpeza, regularização 
e conservação 

2.2 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 149 Manual Juncos, tábuas, 
carapeteiras 

inexistente limpeza, regularização 
e conservação 

2.3 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 60 Manual Juncos, tabuas inexistente limpeza, regularização 
e conservação 

2.4 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 98 Manual Tabuas, 
Infestantes 

infestantes limpeza, regularização 
e conservação 

2 (∑) Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 492 - - - - 

3.1 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Principal 126 Mecânica Infestantes infestantes limpeza, regularização 
e conservação 
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n.º Local 
Linha de 

Água 
Extensão 

(m) 
Tipo de 
Limpeza 

Espécies 
arbustivas 

Espécies 
Arbóreas 

Objetivo 

3.2 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Principal 123 Manual Infestantes 
(cana indica) 

oliveiras limpeza, regularização 
e conservação 

3.4 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Principal 237 Mecânica Infestantes - limpeza, regularização 
e conservação 

3.5 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Principal 345 Mecânica Infestantes - limpeza, regularização 
e conservação 

3.6 Reguengos de 
Monsaraz 

Anulada 
(Agricultura) 

84 - - - - 

3 (∑) Reguengos de 
Monsaraz 

- 831 - - - - 

4 Reguengos de 
Monsaraz 

L. 
Secundária 

139 Mecânica Juncos - limpeza, regularização 
e conservação 

5 Reguengos de 
Monsaraz 

L. 
Secundária 

586 Mecânica Juncos - limpeza, regularização 
e conservação 

7 Reguengos de 
Monsaraz 

Anulada 
(Agricultura) 

890 - - - - 

8 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 121 Manual Juncos, tabuas - limpeza, regularização 
e conservação 

10 Reguengos de 
Monsaraz 

L.Drenagem 113 Manual Juncos, tabuas - limpeza, regularização 
e conservação 

10 a) Reguengos de 
Monsaraz 

L.Secundária 390 Mecânica Infestantes - limpeza, regularização 
e conservação 

12.1 São Pedro do 
Corval 

L.Secundária 52 Manual s/ relevância figueira limpeza, regularização 
e conservação 

12.2 São Pedro do 
Corval 

L.Secundária 12 Manual Infestantes árvores de 
frutos 

limpeza, regularização 
e conservação 

12.3 São Pedro do 
Corval 

L.Secundária 204 Manual Juncos chopos, 
figueiras 

limpeza, regularização 
e conservação 

12.4 São Pedro do 
Corval 

L.Secundária 163 Manual Juncos Oliveiras limpeza, regularização 
e conservação 

12.5 São Pedro do 
Corval 

Anulada 126 - - - - 

12.6 São Pedro do 
Corval 

L.Secundária 125 Mecânica Tabuas, Cana 
Indica 

árvores de 
frutos, 
oliveiras 

limpeza, regularização 
e conservação 

12 
(∑) 

São Pedro do 
Corval 

- 556 - - - - 

13.3 St.º António do 
Baldio 

L.Principal 150 Mecânica Infestantes chopos, 
figueiras 

limpeza, regularização 
e conservação 

15.1 Barrada L.Secundária 334 Mecânica s/ relevância - limpeza, regularização 
e conservação 

15.2 Barrada Anulada 
(Agricultura) 

127 - - - - 

15(∑) Barrada - 334 - - - - 

16.1 Outeiro L.Secundária 150 Manual Infestantes 
(cana indica) 

- limpeza, regularização 
e conservação 

16.2 Outeiro L.Secundária 46 Mecânico s/relevância - limpeza, regularização 
e conservação 

16.3 Outeiro L.Secundária 185 Manual Juncos árvores de 
frutos 

limpeza, regularização 
e conservação 

16.4 Outeiro L. Drenagem 90 Manual s/relevância - limpeza, regularização 
e conservação 

16.5 Outeiro Anulada 25 - - - - 

16.6 Outeiro L.Secundária 100 Manual s/vegetação - limpeza, regularização 
e conservação 

16.7 Outeiro L.Secundária 300 Mecânico Juncos, silvas Figueiras, 
Romanzeiras 

limpeza, regularização 
e conservação 

16(∑) Outeiro - 871 - - - - 

Trabalhos 

Apresentamos os dados de janeiro e fevereiro de 2019, do serviço de AGSB. Assim para o abastecimento 

temos os seguintes números:  
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Ocorrências do abastecimento em janeiro e fevereiro de 2019 

Para os serviços de saneamento apresentamos os seguintes números: 

 

Ocorrências do saneamento em janeiro e fevereiro de 2019 
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não
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erificações/Li
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AMB | Higiene e Ambiente 

Higiene urbana e gestão de RSU 

No serviço de AMB continuámos a substituição e reparação dos contentores de deposição de resíduos 

urbanos, bem como o reforço em algumas zonas 

Continuámos a instalação de ecopontos e contentores para resíduos urbanos subterrâneos no âmbito 

da candidatura ao POSEUR.  

  

 

Novos ecopontos e contentores subterrâneos 

Continuamos a recolha de monos domésticos e resíduos verdes por pedido na casa dos munícipes e 

junto dos contentores de ru. 

Efetuámos o normal trabalho de limpeza mecânica e manual dos espaços públicos da Cidade, com 

destaque neste período para os eventos, como a FIOBAR, o Rally TT e as tradicionais Festas de Santo 

António.  
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Trabalhos de limpeza urbana 

Efetuámos neste período a lavagem dos contentores semi enterrados e enterrados de modo evitar os 

maus cheiros devido principalmente à acumulação de lixiviados no fundo.  

  

Lavagem dos contentores enterrados e semi enterrados 

Terminámos neste período a aplicação de herbicida (monda química) nos passeios, arruamento e outros 

espaços públicos da Cidade, de modo a controlar eficazmente as ervas daninhas e infestantes.  
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Aplicação de herbicida 

Qualidade da água 

Quanto à qualidade da água, continuamos a cumprir integralmente o Plano de Controlo da Qualidade 

da Água (PCQA) 2018 devidamente aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos (ERSAR), com a realização de análises em vários pontos do Concelho pelo menos 2 vezes por 

mês. Neste período registou-se um incumprimento, que foi resolvido com o devido acompanhamento 

da ERSAR e da Autoridade de Saúde.  
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GTF | Gabinete Técnico Florestal 

Aferição da dominialidade de caminhos rurais – elaboração de 
pareceres e atualização dinâmica da carta de caminhos públicos 

Perante situações de destaque de parcelas agrícolas; caminhos cortados e ou impedimento de 

passagem, são solicitados com frequência pareceres face à dominialidade de determinado caminho 

público. 

Eventos desportivos 

Emissão de pareceres face ao enquadramento dos eventos desportivos no espaço rural.  

Pirilampo Mágico 

Participamos ainda no lançamento do pirilampo mágico com a oficina de plantação de aromáticas com 

os vários participantes no evento. 

Plantação de aromáticas  

Na sequência da solicitação da EB de São Marcos do Campo, realizamos uma atividade de plantação de 

aromáticas no recinto da escola com as crianças do pré-escolar e do ensino básico. 

Queimas e Queimadas 

Elaboração, em conjunto com o JUA, da proposta de alteração ao regulamento municipal de uso do fogo 

e de limpeza de terrenos privados do Município de Reguengos de Monsaraz, para adaptação do mesmo 

às recentes alterações legislativas ao Decreto Lei 124/2006 e proposta de obrigação de estender os 

pedidos de comunicação prévia de queimas ao espaço urbano. 

Coordenação da aplicação online do ICNF, queimas e queimadas. 

PMDFCI 

Auscultação ao ICNF, em sede de reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

do ponto de situação do PMDFCI que aguarda parecer vinculativo desta entidade, para aprovação do 

mesmo. 
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Atividades de Sensibilização ambiental | AMB 
+ GTF + AGSB 

Oficina Re-Planta 

No âmbito das atividades de educação ambiental desenvolvemos no dia 08 de abril, uma “Oficina 

Replanta” com vista a potenciar a criação de hortas biológicas e a compostagem, com a entrega de 

compostores domésticos.  
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Oficina Replanta 

Workshop de pufes 

Continuámos a desenvolver com os jardins de infância do Concelho, ações de sensibilização ambiental 

sobre a temática da reciclagem dos resíduos, incluído um workshop de pneus reciclados, para execução 

de puffs. Estas ações terminaram neste mês de Junho, sendo que no total foram realizadas em 11 salas. 
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Ações de sensibilização nos Jardins de Infância 

Concurso menos plástico 

No âmbito das atividades afetas à candidatura “Bandeira azul” da praia fluvial de Monsaraz, realizou o 

Concurso “-plástico” destinado ao ensino pré- escolar do Concelho. Tendo por base o tema “Do rio ao 

mar sem lixo”.  

Este tema assenta no desafio de continuar a sensibilizar para o facto do lixo marinho ter origem em 

atividades terrestres, para as consequências dos comportamentos humanos e para o papel dos rios 

enquanto ligação entre a terra e o mar.  

Assim, os objetivos do concurso foram incentivar o espirito de cidadania, sensibilizar para as 

consequências da não reciclagem e para a necessidade de proteger os ambiente marinho, costeiro e 

lacustre.  

Participaram todas as 14 salas do ensino pré-escolar dos Concelho, incluindo o ensino privado e no total 

foram recolhidas 11, 13 toneladas de resíduos de plástico.  

Dia 05 de Junho, na biblioteca municipal, foram entregues os diplomas de participação e foi inaugurada 

a exposição com os trabalhos dos alunos. 
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Concurso “-plástico” 
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RUEV | Requalificação Urbana e Espaços 
Verdes 

Os serviços de requalificação urbana traduzem todo o trabalho inerente ao planeamento, execução e 

manutenção dos espaços públicos urbanos. 

Manutenção 

 Monitorização de todos os sistemas de rega automáticos instalados nos diversos espaços verdes 

da cidade; 

 Podas e cortes de manutenção em árvores e arbustos nos diversos espaços da Cidade; 

 Mondas de infestantes; 

 Repicagem de plantas em viveiro; 

 Instalação de arranjos ou plantas envasadas em eventos sócio culturais: 

o Parque de Feiras e Exposições 

o Auditório Municipal; 

 Corte de infestantes com motorroçadora nos diversos espaços da Cidade. 

Obras 

Parque Zona Norte 

Projeto 

Elaboração do projecto de requalificação da Praça da Liberdade  

Toponímia 

Resposta à solicitação de codificação do território a partir do endereço postal físico, correspondente ao 

local de residência, de acordo com a toponímia oficial atribuída pela autarquia para efeitos do cartão 

do cidadão. 

Organização e Coordenação do dia dedicado à toponímia no evento “Páscoa Activa”, no caso com visita 

à Casa António Gião e visita a Monsaraz. 

IFFRU 

Resposta a solicitação dos munícipes acerca do financiamento enquadrado no IFFRU. 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Acompanhamento da revisão do PDM. 

Espaços de Jogo e Recreio 

Gestão e manutenção dos Espaços de Jogo e Recreio do Concelho. 
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Elaboração de Comunicação Interna com a avaliação técnica de todos os EJR. 

Workshop de adaptação dos espaços verdes urbanos às 
alterações climáticas 

Participação no workshop de adaptação dos espaços verdes urbanos às alterações climáticas no dia 6 

de junho, em Évora. 

Outros 

 Emissão de pareceres técnicos decorrentes de pedidos de licença de utilização 

 Vistorias e emissão dos respetivos relatórios técnicos no âmbito da Comissão de Vistorias e 

Auditorias do Município de Reguengos de Monsaraz 
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CED | Cultura, Educação e Desporto 
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EDC | Educação 

Atividades de Animação de Apoio à Família 

 

Meses Alunos 
Mensalidades dos alunos 

(prolongamento e refeição) 

abril 66 (45 prolongamento e almoço, 13 almoço e 8 prolongamento ) 1.170,18 € 

maio 65 (44 prolongamento e almoço, 13 almoço e 8 prolongamento) 1.382,41 € 

Quadro resumo da receita das AAAF 

Mês Atividades realizadas 

abril  -Visita ao ATL da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz (ouviram uma história 
em Sombras chinesas; cantaram uma canção sobre a Páscoa e fizeram uma caça aos ovos da 
Páscoa); 
-Visita dos meninos do ATL ao Jardim de Infância (confeção de pizzas para o lanche e 
dinamização da história “Os Ovos Misteriosos” em fantoches); 
-Pintura de ovos para folares e exploração de uma história na Biblioteca Municipal  
- Workshop de Origamis com CAO da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz 
- Atividades livres no Parque da Cidade; 
- Visita à ludoteca da Biblioteca Municipal; 
- Atividades Aquática nas Piscinas Municipais Vitor Martelo; 
- Confeção da história e bolachas no Salão de Chá da Mafalda 

maio - Jogos ao ar livre; 
-Brincadeiras E atividades livres; 
- Atividade aquática nas Piscinas Municipais Victor Martelo; 
- Dinamização de histórias; 
-Jogos de mesa; 
- Jogos de expressão motora; 
- Ensaio da marcha Popular 
-Elaboração dos adereços para a marcha 

 

  

Confeção de folares e bolachas 
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Workshop de Origamis com o CAO da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz 

 

 

Brincar livremente no Parque da Cidade 

 

Transportes escolares 

 Escola 
Vinhetas/n.º 

de alunos 
Valor total 

Comparticipação 
dos alunos 

Total Mensal 

abril EB1 Reguengos 128 3.625,00€ - € * 
5.270,50 € 

Sec. Conde de Monsaraz 48 1.645,50 € 603,50 € 

maio EB1 Reguengos 129 5.997,70 € - €*  
8.313,30 € 

Sec. Conde de Monsaraz 46 2.315,60 € 603,50€ 

* Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar 
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Refeitórios escolares 
 

N.º de alunos março abril 

Educação Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

EB/JI Caridade  
304 253 

EB/JI Outeiro   
316 168 

EB/JI Campinho  
247 113 

EB/JI Corval   
751 498 

EB/JI Campo   
313 144 

EB/JI Perolivas  
409 277 

EB nº 2/JI Reguengos de 
Monsaraz 2.690 1.854 

dias de funcionamento 20 dias 20 dias 

Total da fatura 9.331,45 € 5.082,20 € 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico 

EB nº 1 Reguengos de 
Monsaraz 1.558 781 

dias de funcionamento 20 dias 20 dias 

Total da fatura 2.394,33 €€ 1.200,24 

 

Transferência de competências para os Município 

Transferências efetuadas em abril 

Descrição Atividade Valor 

Clausula 2ª – n.º 1 Pessoal não docentes das Escolas 28 567,28 €  

Educação Pré-escolar 2 652,40 €  

1º Ciclo do Ensino Básico 5 419,50 €  

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 18 732,78 €  

S/funções letivas (psicólogos e ref. bufetes) 1 762,60 €  

Clausula 2ª – n.º 8 - Acordo de Cooperação 8 045,68 €  

Educação Pré-escolar 8 045,68 €  

Situações Especiais  992,83 €  

2º e 3º ciclos do ensino Básico 992,83 €  

Clausula 4ª – n. º3 – Gestão do Parque Escolar (1ª Tranche) 10 000,00 €  

2º e 3º ciclos do ensino Básico 10 000,00 €  

Total de verba recebida 47 605,79 €  

 

Transferências efetuadas em maio 

Descrição Atividade Valor 

Refeitórios de Gestão Aut 6 385,23 €  

Acordo de Cooperação 14 600,00 €  

EPE CAF CCE 18/19 03-04 4 14 600,00 €  

Total de verba recebida 20 985,23 €  
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Programa Municipal Férias Divertidas 

Páscoa Ativa – Edição 2019 

Entre os dias 26 de março e 6 de abril de 2018 decorreu mais uma edição do Programa Páscoa Ativa. 

O programa em apreço destina-se à ocupação do período não letivo da Páscoa e destina-se a crianças 

entre os seis e doze anos de idade, residentes no Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Município de Reguengos de Monsaraz disponibilizou o seguinte horário e oferta para o programa em 

apreço: 

 

 

Quase todas as manhãs foram dedicadas a atividades desportivas, como sejam: iniciação ao meio 

aquático, futebol, hidroginástica com o grupo que integra o Programa Seniores a Mexer, natação de 

competição, peddy paper da Páscoa, atletismo e jogos tradicionais 

As restantes atividades que integraram o programa em apreço são aquelas que a seguir se explanam: à 

Descoberta da Toponímia - teórica e prática; programa de rádio; aula prática de cozinha regional com a 
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Chef Fernanda Cameirão; aula de música com alunos da Sociedade Progresso Aldematense; pintura 

cerâmica; O que são ações humanitárias? - Cruz Vermelha Portuguesa e, aula de teatro Universidade 

Popular Túlio Espanca. 

A par das atividades referidas, o Programa Páscoa Ativa tem também, para quem assim o desejar, a 

disponibilização de almoços mediante o pagamento de 1,46€ por refeição. 

Na primeira semana da Páscoa Ativa contámos com a inscrição de 29 (vinte e nove) crianças e na 

segunda semana com a inscrição de 30 (trinta) crianças, perfazendo um total de 59 (cinquenta e nove) 

inscrições). 

  

Aula prática de cozinha regional com a Chef Fernanda Cameirão 

 

  

Workshop de pintura cerâmica no Centro Interpretativo da Olaria e do Barro de São Pedro do Corval 
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Aula no Ginásio 

Parcerias na área da Educação 

AERM 

 O plano de atividades do Município com o Agrupamento está ser executado conforme 

o planeado. 

 Cedência das piscinas cobertas municipais para a prática da natação pelos alunos 1º 

Ciclo  

 À semelhança de anos anteriores, e após solicitação de apoio, o Município colaborou 

com os professores de EMRC do AERM na atividade Encontro Diocesano de Alunos de 

EMRC, através da aquisição de T-shirts para os participantes.  

Universidade Aberta (CLA) 

Universidade Aberta (CLA) – Ao nível do ensino superior, o Município tem apoiado o Centro Local de 

Aprendizagem da Universidade Aberta na realização de diversas atividades, como é o caso de 

conferências, exposições, trabalhos de campo e concursos literários.  

Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular Túlio 
Espanca 

A formadora do módulo de Pintura organizou uma exposição dos trabalhos realizados pelos formandos 

deste módulo, intitulada “Exposição de Motivos da Páscoa”, que foi exposta na Biblioteca Municipal de 

Reguengos de Monsaraz a partir do passado dia 9 de abril. 

A par das referidas atividades pontuais continuamos a contar com as atividades de cariz regular, como 

são os módulos de: Informática – Nível Básico; Informática – Nível Avançado; A Nossa História; 

Meditação; Costura; Clube de Teatro; Tuna; Alfabetização e Pintura. 
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Dia da Universidade Popular Túlio Espanca 

No passado dia 17 de maio o Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular Túlio Espanca 

esteve presente nas Comemorações do Dia da Universidade Popular Túlio Espanca. 

Pelas 11:00h fomos recebidos no Auditório do Colégio do Espírito Santo onde decorreu a Celebração 

dos 10 Anos e a aula: Educação e Saúde dinamizada pelo Dr. José Pepo no mesmo local. Na sessão de 

abertura contámos com um discurso do Sr. Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz e da Sra. 

Vice-Presidente, bem como de Presidentes e Vereadores das Câmaras Municipais às quais pertencem 

cada um dos Polos da Universidade Popular Túlio Espanca. 

O período da tarde destinou-se ao Sarau Cultural e também contámos com o discurso da Sra. Vice-

Presidente, bem como de Presidentes e Vereadores das Câmaras Municipais às quais pertencem cada 

um dos Polos da Universidade Popular Túlio Espanca. 

Relativamente aos momentos culturais, cada Polo da Universidade Popular Túlio Espanca apresentou 

algo no qual tinha vindo a trabalhar ao longo do ano letivo. No caso do Polo de Reguengos de Monsaraz, 

o momento cultural ficou reservado para uma representação do grupo de teatro com os “Encontros da 

Mocidade”. 

De referir ainda que neste dia participaram 24 formandas e 2 formadores.  

Por seu lado, o grupo da tuna ficou no lançamento do pirilampo Mágico que decorreu no Parque da 

Cidade, atividade promovida pela Santa Casa da Misericórdia onde fez a sua atuação. 

 

Projeto +Sucesso 

Ações correntes 

Ação 1. Gabinete de Apoio Multidisciplinar 

Ação Atividade Quantidade 

1. Processos 
Total de referenciações 63 

· Ativos 35 

· Alunos referenciados 22 

· Avaliações de elegibilidade 26 

· Arquivados 15 

§ Sem critérios de elegibilidade 1 

§ Falta de consentimento dos 
progenitores 

4 

§ Ultrapassadas dificuldades que 
motivaram referenciação 

5 

§ Encaminhados para outras respostas 3 

§ Ausência de colaboração com a equipa 
técnica 

2 
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Ação Atividade Quantidade 

2. Entidades Referenciadoras 
· Educação 17 

· Família 5 

3. Processos apoiados por modalidade 

de acompanhamento 

· Psicológico 18 

· Social 11 

· Psicossocial 
6 

4. Atendimento/ acompanhamento 
· Alunos 108 

· Famílias 80 

· Reuniões com docentes 16 

5. Outras ações 

Ações realizadas  por solicitação de outras entidades. 

Com o AERM: 

“As cores da amizade”- gestão de conflitos e gestão de emoções 

Local: Escola EB nº2 

Destinatários: Turma com 22 alunos 

Periodicidade / calendário: quinzenal / 8 sessões até ao final do ano lectivo 

“Eu e os outros – Que limites?” – relações interpessoais: regras de convivência e respeito pelos limites 

Local: Escola EB nº 1 

Destinatários: turma de 5º ano, com 23 alunos,  

Periodicidade/calendário: 1 sessão estruturada como intervenção complementar a  processo 

disciplinar 

 

“As cores da amizade”- gestão de conflitos e gestão de emoções 

Com a CMRM – Programa “Páscoa Ativa”: 

“As cores da amizade”- gestão de conflitos e gestão de emoções 
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Local: Biblioteca Municipal 

Destinatários: Crianças participantes no Programa Páscoa Ativa 

Periodicidade / calendário: 1 sessão 

 

 “As cores da amizade”- gestão de conflitos e gestão de emoções 

Ação 2. Promoção de literacias 

ão foram realizadas atividades no âmbito desta acção uma vez que o procedimento de substituição da 

técnica responsável ainda se encontra em curso. 

Ação 3. Orientação Parental 

Durante este período deu-se continuidade ao programa “Pais Sucesso”, que decorre na Escola EBnº1 
uma vez que o público-alvo definido foi: Pais e Encarregados de Educação de alunos do 5º ao 8º anos. 

Assim, com uma periodicidade mensal, foram realizadas as seguintes sessões: 

 09/01 – “Relação família-escola, parceria potenciadora de sucesso” – 9 participantes  

 11/01 – Reunião de acompanhamento e avaliação entre a Professora Heldemerina Pires, da 

Universidade de Évora, e a Equipa dp Projeto + Sucesso que desenvolve esta ação 

 13/02 – “S.O.S. Estudo, Métodos e Estratégias” – 7 participantes 

 13/03 – “Falar menos, comunicar mais” – dinamizada por Helder Santos (Coach de Alta 

Performance) – 7 participantes 

 10/04 – “Emoções em família – Ajude o seu filho a gerir as emoções” – 8 participantes 
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Ação 4. ConCentra-te 

1.Foram realizadas sessões semanais com os seguintes objetivos: aprender e pôr em prática, através de 

mindfulness, técnicas de foco de atenção e concentração em contexto de sala de aula; adquirir maior 

consciência emocional e maior autocontrole; diminuir os níveis de impulsividade e de desatenção; 

aprofundar o conhecimento de si na sua dimensão emocional. 

As ações têm periodicidade semanal, sendo dinamizadas pela Psicóloga do Projeto. Os alunos repetem, 

na mesma semana, uma prática de atenção plena com a Diretora de Turma, de forma autónoma. 

Participaram alunos das turmas referenciadas pela Direção do AERM e Diretores de Turma. 

5º B – 23 alunos  

Problemáticas identificadas: dificuldade em manter atenção e concentração; variação do 

comportamento, relação e humor; dificuldade no cumprimento de regras 

Nº de sessões realizadas: 4 (num total de 8) 

6º D – 21 alunos 

Problemáticas identificadas: dificuldade em ouvir, aceitar e respeitar o outro; conflitualidade entre 

pares 

Nº de sessões realizadas: 4 (num total de 8) 

Foram realizadas 2 reuniões preparatórias com os DT destas turmas. 

2. Foram realizadas 2 reuniões de acompanhamento/avaliação com a Professora Luísa Grácio, da 

Universidade de Évora. 

3. Capacitação de docentes 

Em 27/02, foi realizado o workshop “Mindfulness para Professores”, dinamizado por Raquel Barreto 

(Coach Educacional). Participaram 50 docentes, dos quais 24 são Diretores de Turma (os Diretores 

destas duas Turmas participaram com carácter obrigatório). 
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workshop “Mindfulness para Professores 

Atividade 5. Oficina de Expressões 

Durante este período, foram realizadas as seguintes atividades: 

1) Dinamização da sala de convívio  – 2 dias por semana – 45 a 50 participantes 

a) Artista do mês 

b) Painel do elogio 

c) “Faz alguém sorrir” – potenciar relações interpessoais 

d) Distribuição da revista “Forum Estudante” 

e) Baile de Carnaval 

f) Painel da rádio – escolhas musicais 

g) Jogo do Uno 

h) Painel do amor 

i) Preparação da proposta para Orçamento Participativo do AERM 
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2) Rádio Escolar – atividade diária, realizada de forma autónoma pelos alunos, com supervisão 

semanal – 25 a 30 participantes 

3) Clube de Teatro - semanal – aproximadamente 20 alunos (número de participantes variável): 

a) Preparação para Teatro Forum (Projeto Solucion’Arte) 

b) Improvisações de cenas de bullying – violência no namoro 

c) Participação na Semana da Leitura do AERM 

Ações transversais 

Projeto Solucion’Arte 

Na sequência da identificação de casos de agressividade entre alunos, e da intensidade das agressões 

registadas, foi apresentada aos órgãos do AERM uma proposta de desenvolvimento de Projeto de 

intervenção na área da gestão de conflitos. Este, estrutura-se em duas dimensões: intervenção 

(acompanhamento a casos alvo de processo disciplinar) e prevenção, e tem como metodologia a 

exploração das Artes em diferentes formas de manifestação. 
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Para operacionalização deste projeto, foram definidas 4 ações: Emocion’Arte, Musica’Arte, Laboratório 

de Ideias e Teatro Forum. Estas ações tiveram início em fevereiro e terminarão no mês de junho. 

Poderão ter continuidade nos próximos anos letivos. 

1) Estruturação do projeto: reuniões com órgãos do AERM para apresentação e discussão da proposta 

com vista à produção da versão final 

 Diretor 

 Direção 

 Departamentos 

 Conselho Pedagógico 

 Equipa de Segurança/ Disciplina, Gabinete de Apoio ao Aluno, Equipa do PES, Escola Segura 

2) Ações. 

a) 1º ciclo - Emocion’Arte – educação emocional 

 Destinatários: a turma 1ºC de Reguengos de Monsaraz (24 alunos) e a turma de S. Marcos do 

Campo (15 alunos) - referenciadas em Reunião de Departamento 

 Periodicidade: semanal 

 Contexto: sala de aulas (em articulação com o professor titular de turma) 

b) 2º ciclo – Music’Arte – desenvolvimento de processos de socialização positivos 

 Destinatários: todas as turmas de 5º ano (cinco), incluindo PCA e PIEF (135 alunos, coordenados 

pelos respetivos diretores de turma) 
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 Calendário: 3 sessões em cada turma 

 Contexto: Assembleia de Turma 

c) 3º ciclo – Laboratório de Ideias – desenvolvimento de estratégias de melhoria do ambiente 

escolar.  

 Destinatários: todas as turmas de 7º ano (seis), incluindo PCA e PIEF (129 alunos, coordenados 

pelos respetivos diretores de turma) 

 Contexto: Assembleia de Turma, intervalo da manhã 

 Metodologia:  

o Conceção de projetos/turma 

o Votação dos projetos apresentados (5 na Escola EBnº1, 2 na ESCM) 

 Projetos candidatados 

 Escola EBnº 1 – “Dás-me um abraço?”, “C.A.B. – Clube Anti-Bullying”, 

“1 Padrinho, 1 Protetor”, “Diz não ao Bullying – Jogo Humano”, “Jogo 

Tabuleiro Humano – para alunos do 4º ano” 

 ESCM – “Campanha Publicitária #Stop Bullying RMZ”, “Não sofras 

sozinho” 

 Projetos mais votados: 

 Escola EBnº1 – “1 Padrinho, 1 Protetor” 

 ESCM – “Não sofras sozinho” 

o Implementação: 

 Calendário: 

 8 sessões de apresentação ( 1 por turma) com Equipa + Sucesso – 

fevereiro e março 

 7 sessões de desenvolvimento e conclusão dos projetos – fevereiro e 

março 

 1 sessão motivacional com uma turma - março 

 Votação dos projetos – 4 de abril 

 Divulgação dos resultados das votações -23 de abril 

 Implementação no 3º período, em cada escola, dos projetos 

vencedores  

d) Ensino Secundário- Teatro Forum – desenvolvimento de processos de mudança nas relações 

interpessoais 

 Destinatários: alunos do Clube de Teatro 

 Calendário: 
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o Preparação de cena sobre violência no namoro - Fevereiro e março  

o Realização da dramatização no intervalo grande da manhã (ESCM) -26 de março 

o Distribuição de “violentómetro” e debate do tema com o público – 26 de março 

Plano de prevenção do bullying nas escolas 

Em complemento ao Projeto Solucion’Arte, foi contratada a Associação NoBully Portugal para o 

desenvolvimento de uma intervenção sistémica com toda a comunidade escolar através do 

desenvolvimento de ações de prevenção e de combate ao bullying, destinadas a alunos, professores, 

assistentes operacionais, outros técnicos, pais e encarregados de educação. 

Durante o 1º trimestre de 2019 foram realizadas as seguintes atividades: 

1) Planeamento da implementação 

 Reunião com Diretor e Adjunta (AERM), Equipa + Sucesso e Inês Andrade (NoBully Portugal) – 

26 de fevereiro 

2) Formação 

 1ª Sessão Base de prevenção do bullying (Assistentes Operacionais) – 35 participantes – 12 de 

abril 

3) Seleção de Coaches 

4) Acompanhamento da atuação 

 

Outras ações 

Reuniões de Equipa 

As reuniões de equipa têm uma periodicidade semanal. Sempre qua considerado pertinente, e de 

acordo com as atividades a estruturar, são convidados outros participantes. Assim, durante o período 

em registo, participaram nestas reuniões: 

 João Roma e José Carlos – apetrechamento da carrinha Bibliorodas – 17 de janeiro 

 Helder Santos – apresentação de proposta de coaching para Pais – 24 de janeiro 

 Inês Bento (CMRM) – ponto da situação do projeto – 7 de fevereiro 
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Outras 

 Reunião solicitada pela Academia do Sucesso (Alandroal) para apresentação do Projeto +Sucesso 

– 5 de março 
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CUL | Cultura 

Postal Cultural  

Este é um importante instrumento de divulgação de iniciativas realizadas no concelho, por iniciativa 

direta ou indireta da Câmara Municipal mas, igualmente, de outras entidades, coletividades e 

associações desde que se integrem nos seus princípios e objetivos e nos cheguem em condições e a 

tempo de publicação. 

Foram publicados os postais culturais, nos meses de abril e maio. 

Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto 

Integrados na dinamização cultural do Monsaraz Museu Aberto, realizam-se ao longo do ano ciclos de 

exposições que pretendem divulgar os grandes valores artísticos e de referência cultural e artística 

Igreja de santiago 

 Exposição de Escultura em Ferro “Recriar” de João Concha de 30 de março a 5 de maio.    

 Exposição de Esculturas “Mãos que falam ” de Maria Leal da Costa de 11 de m maio a 7 Julho.    

Auditório Municipal  

Cinema 

dia Filme 

7 de abril  Capitã Marvel  

28 de abril  Dumbo  

5 de maio  Hellboy 

19 de maio  Cai Na Real Corgi 

Eventos 

Reguengos à mesa – semana Gastronómica do Borrego    

Participaram 21 restaurantes do concelho de Reguengos de Monsaraz de 5 a 14 de abril na Semana 

Gastronómica do Borrego. Esta iniciativa organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz está 

integrada no Reguengos à Mesa, que inclui quatro semanas gastronómicas durante o ano, e tem como 

consultor Hélio Loureiro, chefe de cozinha com mais de 30 anos de carreira, gastrónomo e investigador 

na arte da cozinha com uma forte ligação aos vinhos. 

Na Semana Gastronómica do Borrego cada restaurante teve um prato confecionado com carne de 

borrego para propor aos clientes. Em Reguengos de Monsaraz participaram os restaurantes O Gato 

(costeletas de borrego na brasa com ervas aromáticas), Convivius (costeletas de borrego grelhadas), 

Moira (costeletas de borrego com migas de espargos), Aqui Jardim (ensopado de borrego com silarcas), 

A Grelha (borrego assado no forno), O Pingo (costeletas de borrego à Pingo com migas de espargos), 

Taberna Al-Andaluz (borrego com ervilhas), Plano B (costeletas de borrego grelhadas com molho de 

coentros), Taberna D’El Rei (ensopado de borrego) e Casa Modesta (costeletas de borrego grelhadas). 

Em Monsaraz aderiram à semana gastronómica os restaurantes Taverna Os Templários (borrego assado 

no forno com batatas), Xarez (assado de borrego), Sabores de Monsaraz (borrego assado à Sabores de 
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Monsaraz) e Casa do Forno (costeletas de borrego com ervas aromáticas), enquanto no Telheiro 

participaram o Sem-Fim (costeletinhas de borrego com orégãos e migas de coentros) e o Centro Náutico 

de Monsaraz (borreguinhos d’azeite com batatinhas novas). 

Em S. Pedro do Corval houve pratos confecionados com carne de borrego nos restaurantes Adega do 

Cachete (borrego assado no forno) e A Tarefa (caldeirada de borrego), no Campinho integrou a semana 

gastronómica o Monte D’Açorda (borrego estufado) e o Monte de Palaios (ensopado de borrego) e na 

Barrada participou O Bizaca (caldeirada de borrego).  

Esta foi a segunda semana gastronómica do Reguengos à Mesa. A primeira foi dedicada ao porco e 

realizou-se de 22 a 31 de março, a Semana Gastronómica “Sabores do Lago” vai acontecer de 4 a 13 de 

outubro e visa divulgar os pratos que são confecionados com tudo o que se pode pescar no Grande Lago 

Alqueva, e a Semana Gastronómica da Caça vai ser organizada de 1 a 9 de novembro.  

Comemorações do 45º aniversario do  25 de Abril  

As comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril organizadas pelo Município de Reguengos de 

Monsaraz abriram com o espetáculo “Somos Todos Abril”. O evento realizou-se no dia 24 de abril, no 

auditório municipal de Reguengos de Monsaraz, e estiveram em palco Manuel Sérgio, Hugo Sofio, Joana 

Godinho, Sara Sérgio, José Manuel Farinha, a Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense e o Grupo 

Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz. 

No dia 25 de abril, decorreu a Cerimónia do Içar das Bandeiras nos Paços do Concelho, com 

interpretação dos hinos do Município, de Portugal e da União Europeia pela Banda da Sociedade 

Filarmónica Harmonia Reguenguense, que depois fez uma arruada pelas principais ruas da cidade. A 44ª 

Estafeta dos Cravos partiu da Praça Dr. Manuel Fialho Recto, em S. Pedro do Corval, com passagem na 

Praça da Liberdade, em Reguengos de Monsaraz.  

Realizou-se a Cerimónia do Dia do Combatente e do 101º Aniversário da Batalha de La Lys, com 

romagem ao Largo dos Combatentes para homenagem aos soldados mortos na Grande Guerra e na 

Guerra Colonial.  

Decorrereu no Salão Nobre dos Paços do Concelho a Sessão Solene da Assembleia Municipal 

Comemorativa do 45º Aniversário do 25 de Abril. 

A fechar o programa comemorativo, foi exibido no auditório municipal o filme “Raiva”, de Sérgio 

Tréfaut, com a presença do protagonista da película, Hugo Bentes. Este filme a preto e branco passa-se 

na década de 1950 no Alentejo, quando acontecem numa noite vários assassinatos. “Raiva” é um conto 

negro sobre o abuso e a revolta adaptado ao grande ecrã do livro “Seara de Vento”, um romance clássico 

do neorrealismo português de Manuel da Fonseca. 

25ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro   

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro celebrou 25 anos de 23 e 26 de maio em S. Pedro do Corval, no 

concelho de Reguengos de Monsaraz. Um quarto de século depois da primeira edição, os centros oleiros 

de S. Pedro do Corval e de Salvatierra de los Barros, na província de Badajoz (Espanha), continuam a 

juntar-se anualmente para mostrar a sua arte neste evento transfronteiriço de promoção cultural e 

turística da olaria. 
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A 25ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro contou com a participação de 66 olarias e ceramistas de Portugal 

e de Espanha. O Centro Oleiro de S. Pedro do Corval teve 21 olarias no certame e o de Salvatierra de los 

Barros 10 expositores.  

Participaram também nesta edição comemorativa olarias de Algés, Condeixa-a-Velha, Aveiras de Cima, 

Mourão, Assafora, Valongo do Vouga, Beringel, Loures, Queluz, Galegos Santa Maria, Odivelas, Évora, 

Guimarães, Redondo, Ermesinde, Ponte de Sor, Barcelos, Coimbra, Estremoz, Beja, Mafra, Baixa da 

Banheira, Albufeira, Vila Nova de Famalicão, Amares, Vila Nova de Milfontes, Trofa e Sabugal. De 

Espanha, estiveram igualmente no certame olarias de Badajoz e de Mérida. 

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro é uma homenagem viva à arte da olaria através de exposições, 

demonstrações ao vivo, jornadas ibéricas e música tradicional, pretendendo-se valorizar a olaria, 

chamar a atenção para o seu valor artesanal e artístico e apontar estratégias para o seu 

desenvolvimento económico e profissional. Este evento transfronteiriço é organizado em anos 

alternados em cada município.  

O programa da 25ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro abriu com a cerimónia oficial e a visita aos 

expositores. A primeira noite do Festival de Música ibérica recebeu a atuação do grupo Roda Pé. 

Na Sociedade União e Progresso Aldematense, decorreu as Jornadas Ibéricas de Olaria e Cerâmica sobre 

“A sustentabilidade económica do setor”. A primeira apresentação foi “A olaria no quadro da Convenção 

para a Salvaguarda do Património Imaterial da UNESCO”, por Ana Paula Amendoeira, Diretora da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo, seguindo-se “Emprego e empreendedorismo no artesanato”, 

por Paula Caeiro, Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora. A comunicação de 

Vitor Dordio, da ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, sobre “Oportunidades de 

investimento para o setor oleiro”, e Jose Angel Calero, técnico do Museu de Alfareria de Salvatierra de 

los Barros, sobre “A evolução da olaria de Salvatierra de los Barros nos últimos 25 anos”. A comunicação 

“Da tradição ao futuro”, por José Luís Almeida e Silva, Diretor da Associação Portuguesa de Cidades e 

Vilas Cerâmicas, “Tradição e internacionalização” pela ceramista Sónia Borga, e “Diferenças e 

semelhanças entre a cerâmica espanhola e portuguesa. Projetos do Agrupamento Europeu de Cidades 

Cerâmicas”, por Oriol Calvo, da Associação Espanhola de Cidades da Cerâmica. A apresentação 

“Memórias para memória futura”, por Antónia Conde, do CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, 

Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, e o debate.  

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro continuou com a realização de workshops de vientos andinos, 

tambores batá e ritmos afro-latinos com o projeto MICA. Este projeto argentino atuou no Festival de 

Música Ibérica. 

O festival contou também com o concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense com o cantor 

lírico Carlos Guilherme e a soprano Filipa Lopes. O último dia da Festa Ibérica da Olaria e do Barro teve 

um espetáculo de homenagem a Manuel Conde (26/09/1938 - 25/5/2005), natural de S. Pedro do 

Corval, que tendo aprendido o habitual ofício de oleiro, desde muito jovem revelou apetência e 

interesse pela música. 

O espetáculo de homenagem a Manuel Conde teve em palco Celina da Piedade, Pedro Mestre, Mário 

Moita, Jorge Roque, Jaime Varela, Leila Silva, Ana Tareco, o poeta Manuel Sérgio, a Banda da Sociedade 

Filarmónica Corvalense, o grupo musical Newma, o Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica 

Corvalense, o Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz e o Grupo Coral da Freguesia 



Informação do Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

IV. Síntese de Funcionamento dos Serviços 

157 

de Monsaraz. Os músicos de palco foram Sérgio Galante (guitarra), Der Medinas (contrabaixo), Hélio 

Ramalho (trompete), André Conde (trombone), Kajó Soares (guitarra portuguesa), Catarina Silva 

(flauta), Jorge Conde (guitarra), Vasco Ramalho (percussão), Raul Gouveia (saxofone), José Miguel 

Conde (clarinetes), Vanessa Gaspar (clarinetes), Francisco Rato (violino), Nelson Conde (guitarras), 

Ricardo Ramos (fagote) e Valter Marrafa (violoncelo). 

Este certame transfronteiriço teve ainda a exposição “25 anos da Festa Ibérica da Olaria e do Barro”, 

composta por cartazes das edições anteriores e peças de todas as olarias dos centros oleiros de S. Pedro 

do Corval e de Salvatierra de los Barros, a mostra itinerante “Cerâmica Portuguesa”, da Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, que conta com duas peças de cada um dos 14 municípios 

fundadores da associação, e “Alfarerias Extinguidas”, uma exposição que apresenta peças antigas da 

coleção de José Luis Naharro e do Museu de Alfareria de Salvatierra de los Barros. 

Mostra de Artesanato e Produtos Regionais   

A MOSTRA é uma iniciativa promovida pelo Município de Reguengos de Monsaraz, que tem como 

objetivos a mostra, a promoção, a valorização, a troca e a venda dos objetos de artesanato e/ou 

produtos regionais. 

A Organização e gestão da mostra é da responsabilidade do Município de Reguengos de Monsaraz, 

competindo-lhe, nomeadamente, as tarefas relativas à informação, inscrição e admissão dos 

expositores, a distribuição, demarcação e identificação dos lugares, assim como a fiscalização e controlo 

do cumprimento das normas de funcionamento. 

Na MOSTRA dá-se preferência aos artesãos e pequenos produtores locais e em caso de lugares livres 

podem ser admitidos artesãos e pequenos produtores de fora do Concelho. 

A MOSTRA realiza-se em Reguengos de Monsaraz e na Vila de Monsaraz. 

Em Reguengos de Monsaraz permite exclusivamente a mostra e venda de artesanato. Em Monsaraz é 

permitida a mostra e venda de artesanato e de produtos regionais.  

A MOSTRA tem periodicidade mensal, realizando-se em Monsaraz no 1.º sábado de cada mês e em 

Reguengos de Monsaraz no 3º sábado de cada mês, para estes meses não houve mostra de artesanato 

em Reguengos de Monsaraz. 

Sendo que para os meses de abril e maio se realizaram nos seguintes dias:  

Monsaraz 

-  19 e 20 abril  
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Biblioteca Municipal 

Relatório de 01 de abril a 31 de maio de 2019 

Estatísticas dos diversos serviços prestados pela 

Biblioteca Municipal 

 

Novos leitores inscritos 

 

Empréstimos domiciliários 

 Internet Leitura Periódicos Trabalhos em grupo Consulta local Filmes Total 

Abril 92 151 61 23 5 332 

maio 136 139 135 7 4 421 
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 Internet Leitura Periódicos Trabalhos em grupo Consulta local Filmes Total 

Total 228 290 196 30 9 753 

N.º de utentes nos serviços 

Atividades que decorreram na Biblioteca 

Municipal 

Entre Livros - Ciclo de Atividades e Literatura 
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Hora do conto 

 

Contámos com a presença de 2 crianças, foi contada a história “Que bom é ser pequenino!” da série 

televisiva Rua Sésamo. 
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Seguiu-se uma atividade de pintura em que se pediu para desenharem e falarem sobre as caraterísticas 

da personagem principal da história, apesar do reduzido número de crianças, foram bastante 

participativas o que dinamizou bastante a atividade. 

Auditório da Biblioteca Municipal 

06 de abril: Seminário “De resíduos a novos produtos” 

08 de abril: “Ação Replanta” – entrega de compostores domésticos 

27 de abril: Seminário “Igualdade parental e associativismo” 

18 de maio: CPCJ – Ação de sensibilização “10 rotinas de famílias felizes” 

04 e 05 de maio: Sala infantil - Masterclass da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense 

Exposição “Ovos de Páscoa” 

Das Alunas do Curso de Pintura do Pólo da Universidade Túlio Espanca, Exposição na Biblioteca 

Municipal durante o mês de abril. 
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DES | Desporto 

Eventos desportivos 

Atividades desportivas realizadas e apoiadas pelo Município entre 1 Abril a 31 de maio de 2019. 

Finais Regionais das taças futebol 11 

Realizou-se a 6 abril em Reguengos de Monsaraz, nos Campos de Futebol de Perolivas, Campo Virgilio 

Durão em Reguengos e em S. Pedro do Corval as Finais das Taças de Iniciados, Juniores B e Juniores A, 

estiveram presentes cerca de 70 participantes. 

Monsaraz Extreme Enduro 

Realizou-se no dia 7 abril a prova “ Monsaraz Extreme Enduro”, na zona circundante a Monsaraz uma 

prova destinada a motociclos aproveitando tudo o que a natureza tem para oferecer. Esta prova está 

integrada no Campeonato Nacional de Hard Enduro. 

A prova teve como objectivo divulgar Monsaraz e dinamizar tudo o que a nossa cultura tem para 

oferecer aos participantes e respectivas famílias bem como a todas as equipas participantes. Estiveram 

presentes cerca de 150 motos.  

2º Estágio de Observação da Seleção Nacional de Sub 18 masculinos- 
Basquetebol 

Realizou-se em Reguengos de Monsaraz, entre os dias 12 e 15 um estágio de preparação da seleção 

Nacional de Sub 18 Masculinos que, com treinos Bi- diários no Pavilhão Gimnodesportivo Arq. Rosado 

Correia. 

44ª Estafeta dos Cravos 

Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz, a Casa de Cultura de Corval, levou a efeito no 

passado dia 25 de Abril, A 44ª edição desta tradicional estafeta que contou com a participação de cerca 

de 70 atletas. A partida e chegada ocorreram em São Pedro do Corval com passagem por Reguengos de 

Monsaraz, Carrapatelo, Baldio e chegada a S. Pedro do Corval. 

XIV Torneio Internacional Minibasquetebol Cidade de Reguengos 

Numa organização conjunta do Município e do ASC/BVRM - Terras d’el Rei, e integrada nas 

comemorações do 25 Abril, realizou-se a décima quarta edição deste torneio no dia 27 de abril. Trouxe 

até à nossa Cidade, 8 clubes, 27 equipas num total de duas centenas e meia de jovens de ambos os 

sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos, realizando no Pavilhão gimnodesportivo 

durante a tarde jogos e atividades relacionadas com o basquetebol. 

Festa do Futsal Distrital 

Realizou-se no dia 5 maio no Pavilhão Arq. Rosado Correia em Reguengos de Monsaraz, as finais, festas 

do Futsal Distrital, realizaram-se jogos desde as 10h00 até as 21h00, estando presentes vários clubes: 
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Salesianos Évora, S.C. Viana, ASS Lusitano, FC Mora, Internacional SC, Borbense, Baronia, GDC Rio 

Moinhos, NS Moura e Soc. 1º Janeiro. 

II Seminario – As Associações Voluntárias – Regras de Organização e 
Funcionamento 

Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz e a organização da Junta de Freguesia de 

Reguengos realizou-se no dia 11 maio, mais um seminário sobre associativismo onde estiveram 

presentes cerca de 20 pessoas. 

Light Run em Familia 

Com organização da Comissão de Proteção de crianças e jovens de Reguengos de Monsaraz e o apoio 

do Municípios de Reguengos de Monsaraz, realizou-se no dia 17 maio uma corrida/caminhada Light Run 

em Família pelas ruas da cidade e tendo como o objectivo a deste ano a receita a Reverter a favor do 

Clube, Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, foi a quinta vez que se 

realizou uma corrida deste género e teve um sucesso enorme com a participação cerca de 350 pessoas. 

Semana do desporto adaptado: Dia do Boccia 

Realizou-se no dia 22 maio em Reguengos de Monsaraz, um Torneio de Boccia com a participação de 

várias instituições do distrito de Évora. Teve também a participação a desporto Escolar das nossas 

escolas. 

Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal em 
Reguengos de Monsaraz 

A 31ª edição da Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal realizou-se entre os 

dias 24 e 26 de maio em Reguengos de Monsaraz.  

48 pilotos em automóveis, 54 em motos, 8 quads e 70 ssv´s disputaram a vitória nesta prova do 

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística 

Reguenguense com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz. 

No ano da comemoração dos 30 anos a segunda prova mais antiga do calendário do todo-o-terreno e 

uma das maiores manifestações desportivas realizadas no Alentejo, juntou milhares de pessoas durante 

o prólogo, que se realizou na Herdade das Areias e nos dois setores seletivos da competição com 152 

kms cada. 

No primeiro dia do evento, pelas 19:00 o Auditório Municipal recebeu a primeira apresentação da Baja 

TT Dehesa da Extremadura, prova pontuável para o Campeonato de Espanha e segunda prova do Troféu 

Terras do Grande Lago Alqueva, uma parceira entre a SAR MOTORISMO e o Motor Club de Villafranca 

de Los Barrios. 

Pelo 4º ano consecutivo realizou-se paralelamente à prova o troféu destinado aos Pilotos do Concelho 

de Reguengos que contou com quase duas dezenas de participantes onde foram atribuidos prémios aos 

três pilotos melhor classificados em moto. 

A Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal foi a terceira etapa do Campeonato 

de Portugal AM 48 da FPAK e a quinta do calendário de motos, quads e ssv da FMP. 
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Nesta edição, na maior parte do percurso da prova foram utilizadas pistas e caminhos no concelho de 

Reguengos de Monsaraz, teve cerca de 30 kms de novos troços e uma zona espetáculo, na Herdade das 

Areias. 

Uma vez mais, a Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal teve uma cerimónia de 

partida no centro da cidade realizada na noite de 6ª feira, que contou com mais de um milhar de 

pessoas. 

Nesta cerimónia foram homenageados os 9 fundadores da SAR MOTORISMO; 4 deles a título póstumo, 

num ato carregado de simbolismo e emoção. 

Na manhã de sábado, dia 26 de maio, realizou-se o prólogo de oito quilómetros e o primeiro 

concorrente em moto partiu para o 1º SS de 152 kms pelas 12:00 e 4 horas mais tarde o primeiro 

automóvel.  

No domingo realizou-se o segundo setor seletivo, com início às 7h45 para o primeiro concorrente em 

moto e às 11h15 para os automóveis. 

A entrega de prémios da prova FMP foi realizada perto das 13:30 e duas horas mais tarde a da prova de 

autos e decorreu num ambiente de festa junto à entrada do Pavilhão Álamo do Parque de Feiras. 

Além dos responsáveis de ambas Federações, estiveram igualmente presentes o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Reguengos, a Vice-Presidente, o Vereador do Pelouro do Desporto, os Presidentes 

das Juntas de Freguesia de Reguengos e Monsaraz e ainda alguns patrocinadores. 

Piscinas Municipais Victor Martelo 
 abril Maio TOTAL 

n.º de utentes da Piscina coberta  437 430 867 

n.º de entradas cedidas a instituições 419 725 1144 

n.º de utentes possuem Cartão Social (Isenção de pagamento) 9 12 21 

Pavilhão Gimnodesportivo 

Utentes e atividades 

abril 

Atividade Entidade 
Nº Participantes/ 

Utentes 

Treinos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 749 

Jogos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 280 

Torneio Minibasquetebol Basquetebol ASC/BVRM Cidade Reguengos 300 

Treinos de Basquetebol Treinos Selecção regional   Basquetebol Associação basquetebol 
Alentejo 

256 

Atividades Seniores a 
Mexer 

Município de Reguengos 
51 

Total 
 

1636 
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maio 

Atividade Entidade 
Nº Participantes/ 

Utentes 

Treinos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 815 

Jogos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 258 

 AssociaçãoFutebol Évora   Finais Regionais Futsal da Associação Futebol Évora 247 

Treinos de Basquetebol  Treinos selecção regional   Basquetebol Associação basquetebol 
Alentejo 

70 

Dia do Desporto Adaptado Torneio de Boccia 140 

Total 
 

1530 

Campos de ténis 

Atividade ténis livre 

 

Polidesportivo 

 

 

Séniores a Mexer 

Grupos da tarde 

Média de Alunos por Grupo abril maio 

São Marcos do Campo 6 6 

Campinho 9 13 

Cumeada 0 0 

Motrinos 4 4 

Outeiro 12 15 

Telheiro 8 9 

Barrada 5 6 

Atividade Mês Entidade Nº participantes/utentes 

Ténis Livre Abril Vários Grupos/individual 17 

Ténis Livre maio Vários Grupos/ Individual 29 

total de participantes/ utentes 46 

Atividade Mês Entidade Nº participantes/utentes 

Futsal/ Basquetebol Livre Abril Grupos/individual  76 

Futsal Livre/ Basquetebol maio Vários Grupos/individual 95 

total de participantes/ utentes 171 
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Média de Alunos por Grupo abril maio 

Monsaraz 7 9 

Reguengos de Monsaraz 51 65 

Santo António do Baldio 11 16 

Carrapatelo 5 7 

São Pedro do Corval 12 12 

Perolivas 11 13 

Caridade 12 14 

TOTAL MÉDIO DE ALUNOS 153 189 
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ACS | Ação Social 

Gabinete de Inserção Profissional 

abril 

Nº Atendimentos Mensal Proveniência Geográfica (Freguesia) Publico - Alvo 

26 Reguengos:14 Jovens, Ativos, 
Desempregados, 
Empresas  

Corval: 4 

Monsaraz:2 

Campo: 3 

Campinho:2 

Outro:1 

Durante o mês de Abril o animador esteve em período de férias entre 22 e 26 de Abril. 

 

maio 

Nº Atendimentos Mensal Proveniência Geográfica (Freguesia) Publico - Alvo 

44 Reguengos: 23 Jovens, Ativos, 
Desempregados, 
Empresas  

Corval: 7 

Monsaraz:4 

Campo: 4 

Campinho:6 

Outro:0 

Durante os meses de Abril e Maio de 2019 foram efetuados pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

cerca de 70 atendimentos, destacando-se os indivíduos provenientes da freguesia de Reguengos: cerca 

de 37 utentes.  

Foram também efetuados, no período em análise, sessões de informação que abrangeram cerca de 95 

utentes, sobre medidas de apoio ao emprego, técnicas de procura de emprego divulgação de ofertas 

de emprego e oferta formativa, foram captadas e registadas ofertas de emprego num total de cerca de 

27 postos de trabalho. No mesmo período foram efetuadas cerca de 43 apresentações de 

desempregados a ofertas de emprego, e efetuadas 12 colocações em ofertas de emprego. 

O GIP esteve em contacto, no período em análise, com aproximadamente 14 empresas, exclusivamente 

do Concelho de Reguengos de Monsaraz para esclarecimentos / consultadoria na área do Emprego. 

A 30 de Maio o animador foi convidado por alunos de 12º ano da Escola Conde de Monsaraz para 

participar numa aula de Economia sobre o tema “Mobilidade Social e Trabalho”. 

Ação Social 

Realizaram-se 32 atendimentos de ação social, orientando e prestando apoio social a indivíduos e 

famílias em situação de carência, mobilizando recursos próprios ou da comunidade, encaminhando para 

medidas, equipamentos, serviços ou prestações sociais. Realizaram-se também 9 visitas domiciliárias. 
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Psicologia 

“Seniores a Mexer” 

Nos meses de abril e maio de 2019 foi dada continuidade aos trabalhos dos meses anteriores, com 

dinamização de atividades de estimulação cognitiva. Tivemos então a seguinte calendarização: 

Abril 

 01 
10:30/12:00h 

Sto Ant.º do 
Baldio(P) 

14:00/15:30h 
Telheiro (P) 

02 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P) 
14:00/15:30h 

S. Pedro do 
Corval (P) 

03 
 

04 
11:00/12:30h 

Outeiro (P) 
14:00/15:30h 
Cumeada (P) 

05 
 

06 

07 08 
11:00/12:30h 
Carrapatelo 

(P) 
14:00/15:30h 
Caridade (P) 

 

09 
10:00/11:30h 
Perolivas (P) 

14:00/15:30h 
Barrada (P) 

10 11 
11:00/12:30h 
Motrinos (P) 

14:00/15:30h 
S.Marcos do 

Campo(P) 

12 
 
- 

13 

14 15 
 
- 

16 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P) 
14:00/15:30h 

S. Pedro do 
Corval (P) 

17 18 
11:00/12:30h 

Outeiro (P) 
14:00/15:30h 
Cumeada (P) 

19 
F 

20 

21 22 
 
- 

23 
10:00/11:30h 
Perolivas (P) 

14:00/15:30h 
Barrada (P) 

24 25 
 

F 

26 
10:00/11:30h 
Campinho (P) 
14:00/15:30h 
Monsaraz (P) 

27 

28 29 
10:30/12:00h 

Sto Ant.º do 
Baldio(P) 

14:00/15:30h 
Telheiro (P) 

30 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P) 
14:00/15:30h 

S. Pedro do 
Corval (P) 

   
 

 

 

Maio 

  
 

 
 

01 
 

F 

02 
11:00/12:30h 
Motrinos (P) 

14:00/15:30h 
S.Marcos do 

Campo(P) 

03 
10:00/11:30h 
Campinho (P) 
14:00/15:30h 
Monsaraz (P) 

04 
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05 06 
10:30/12:00h 

Sto Ant.º do 
Baldio(P) 

14:00/15:30h 
Telheiro (P) 

07 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P) 
14:00/15:30h 

S. Pedro do 
Corval (P) 

08 09 
11:00/12:30h 

Outeiro (P) 
14:00/15:30h 
Cumeada (P) 

10 
 
 

11 

12 13 
11:00/12:30h 
Carrapatelo 

(P) 
14:00/15:30h 
Caridade (P) 

14 
10:00/11:30h 
Perolivas (P) 

14:00/15:30h 
Barrada (P) 

15 16 
11:00/12:30h 
Motrinos (P) 

14:00/15:30h 
S.Marcos do 

Campo(P) 

17 
10:00/11:30h 
Campinho (P) 
14:00/15:30h 
Monsaraz (P) 

18 

19 20 
10:30/12:00h 

Sto Ant.º do 
Baldio(P) 

14:00/15:30h 
Telheiro (P) 

21 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P) 
14:00/15:30h 

S. Pedro do 
Corval (P) 

22 23 
11:00/12:30h 

Outeiro (P) 
14:00/15:30h 
Cumeada (P) 

24 
 

25 

26 27 
11:00/12:30h 
Carrapatelo 

(P) 
14:00/15:30h 
Caridade (P) 

28 
10:00/11:30h 
Perolivas (P) 

14:00/15:30h 
Barrada (P) 

29 30 
11:00/12:30h 
Motrinos (P) 

14:00/15:30h 
S.Marcos do 

Campo(P) 

31 
10:00/11:30h 
Campinho (P) 
14:00/15:30h 
Monsaraz (P) 

 

Legenda: (P) – Psicologia; (P+N) – Psicologia e Nutrição. 

As atividades foram realizadas com periodicidade quinzenal, em cada um dos 14 grupos. A intenção é 

realizar sempre atividades diferentes em cada uma das sessões, em que são estimuladas funções 

cognitivas. 

A tabela seguinte indica o número de participantes e o número de sessões realizadas em cada um dos 

grupos: 

Projeto "Séniores a Mexer" 
abril maio 

nº participantes nº sessões nº participantes nº sessões 

São Marcos do Campo 5 1 12 3 

Campinho 6 1 8 2 

Cumeada 0 0 0 0 

Motrinos 2 1 10 3 

Outeiro 19 2 19 2 

Telheiro 10 2 12 2 

Barrada 8 1 11 2 

Monsaraz 5 1 12 2 

Reguengos de Monsaraz 15 2 24 2 

Santo António do Baldio 19 2 21 2 

Carrapatelo 6 1 10 2 

São Pedro do Corval 31 2 23 2 

Perolivas 20 2 22 2 

Caridade 10 1 15 2 

Total 156 19 199 28 
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Atendimentos individuais em gabinete 

Em termos de atendimentos individuais e por questões de organização de serviço, as sessões estão a 

ser realizadas apenas à 4ª feira de cada semana. Neste período foram efetuadas 14 sessões, com uma 

média de 4 processos mensais em acompanhamento. A proveniência dos processos são principalmente 

por encaminhamento da CPCJ, da GNR, do tribunal ou ainda por articulação com os serviços de 

psicologia de outras entidades locais.  

Atividades 
Atendimento à comunidade 

Abril maio TOTAIS 

Novos pedidos 0 0 0 

Processos em Acompanhamento 4 4 8 

Arquivados 0 0 0 

Pedidos em espera 0 0 0 

 Atendimentos individuais 9 5 14 

DECO 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz assinou no dia 26 de fevereiro de 2013 um  Protocolo 

de Colaboração com a Delegação Regional de Évora, da Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor – DECO, entidade que tem por objetivo esclarecer e informar os cidadãos dos seus direitos 

enquanto consumidores. Neste sentido, e tendo em conta que na nossa região, muitos dos 

consumidores visados são pessoas que, pela dificuldade na mobilidade e acesso à informação, carecem 

de proteção jurídica na resolução dos conflitos de consumo, criámos este serviço que a todos se destina 

e que, de forma próxima e acessível irá contribuir para a promoção da qualidade de vida de todos os 

consumidores.    

O atendimento jurídico é gratuito e prestado a todos os munícipes, na segunda quinta-feira de cada 

mês, nas instalações do Serviço de Ação Social, no período das 14h00 às 17h00. 

Durante os meses de abril e maio, foram realizados 4 atendimentos jurídicos pelos técnicos da DECO. 

Loja Social 

No âmbito do equipamento Loja Social deu-se continuidade ao trabalho de receção, triagem e 

organização do material doado. Foram realizados 6 atendimentos e foram atribuídos bens necessários 

a 12 famílias inscritas na Loja Social. Entre 1 de abril e 31 de maio de 2019 foram rececionados 15 

caixas/sacos, contendo roupas, calçado e brinquedos para posterior triagem e entrega às famílias 

carenciadas no concelho. 
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Cartão Social do Munícipe 

Durante o período de 1 de abril a 31 de maio de 2019, foram apresentadas 42 candidaturas para 

atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe, dando origem à atribuição de 34 cartões, à 

renovação de 8 cartões e ao indeferimento de 5 cartões sociais. 

Durante o mesmo período foram atribuídos 537,83 € referentes a valores de comparticipações com a 

aquisição de medicamentos, com base na alínea a), do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento Interno de 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe, tendo usufruído destas comparticipações 26 beneficiários do 

Cartão Social do Munícipe. 

Ainda durante este período foram colocados 8 munícipes, beneficiários do Cartão Social, na medida 

Ocupação Temporária de Tempos Livres, prevista no n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento de Atribuição 

do Cartão Social do Munícipe, em vários serviços do Município de Reguengos de Monsaraz, auferindo o 

valor do Indexante de Apoios Sociais previsto para o ano de 2019. 

Relativamente aos apoios previstos na área da habitação, foram atribuídos a três beneficiários do cartão 

social, o valor total de 3.931,20 €, referente a materiais e mão-de-obra, para a realização de obras 

conforme as necessidades apresentadas e comprovadas pelo Serviço de Ação Social do Município de 

Reguengos de Monsaraz. 

Rede Social do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz 

O Núcleo Executivo do CLAS de Reguengos de Monsaraz reuniu no dia 16 de maio, no Serviço de Ação 

Social, reunião na qual os parceiros fizeram o balanço do funcionamento do Banco de Produtos de Apoio 

do concelho de Reguengos de Monsaraz e trabalharam na atualização dos instrumentos Diagnóstico 

Social e Plano de Desenvolvimento Social que se encontra em curso. 

Porta 65 Jovem 

O Programa Porta 65 Jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento, destinado a jovens que 

vivam sozinhos, em agregados ou em coabitação. 

O Programa Porta 65 Jovem tem como objetivo regular os incentivos aos jovens arrendatários, 

estimulando estilos de vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família ou em coabitação 

jovem; a reabilitação de áreas urbanas degradadas e a dinamização do mercado de arrendamento. 

Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do 

valor da renda como subvenção mensal. 

O Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz, durante o período de candidaturas, 

que decorreu de 16 de abril a 21 de maio de 2019, realizou 2 atendimentos a jovens do concelho, no 

sentido de apresentarem as suas candidaturas, prestarem esclarecimentos à entidade financiadora do 
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projeto, ou, simplesmente obter esclarecimentos acerca do programa. De referir que existem quatro 

períodos de candidaturas durante cada ano civil. 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz 

A CPCJ de Reguengos de Monsaraz durante o período de 1 de abril a 31 de maio de 2019 realizou 5 

reuniões ordinárias de modalidade restrita e 2 reuniões plenárias de modalidade alargada, 3 visitas 

domiciliárias e 1 reunião de trabalho com parceiros que trabalham diariamente na área da infância e 

juventude, quer para tratar das situações sinalizadas à CPCJRM, quer para organizar as atividades 

constantes no Plano de Atividades da CPCJRM para o ano de 2018/2019.  

Durante o mesmo período foram efetuados 52 atendimentos a famílias acompanhadas por esta 

Comissão, no sentido de recolher assinaturas de consentimento, não consentimento, oposição e não 

oposição para a intervenção desta entidade, bem como aplicação de medidas de promoção e proteção, 

acordos de promoção e proteção e respetivos planos de execução das medidas. Neste sentido, foi 

também efetuada a receção de todo o expediente (escrito e telefónico, em papel ou em formato digital), 

bem como foram elaborados todos os ofícios, atas, extratos de atas, relatórios e restantes documentos 

que fazem parte da atividade diária da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz. 

Durante o mês de abril, a CPCJ de Reguengos de Monsaraz participou na campanha promovida pela 

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, sob o mote “Serei o que 

me deres… Que seja Amor”, no âmbito do Mês Internacional da Prevenção dos Maus Tratos Infantis. 

Realizou várias atividades, nomeadamente a formação de laços humanos, dinamizados pelos diversos 

parceiros da CPCJRM; que se quiseram juntar à iniciativa. Participaram também nesta campanha vários 

estabelecimentos comerciais, que expuseram os seus laços nas montras das suas lojas. 
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No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família e das comemorações do 13.º Aniversário 

da CPCJ de Reguengos de Monsaraz, foram realizadas duas atividades para a comunidade 

Reguenguense. A primeira, denominada “Light Run em Família”, decorreu no dia 17 de maio de 2019, a 

partir das 20h00, e teve como objetivo caminhar/correr em família. Esta atividade contou com vários 

parceiros, nomeadamente, o Município de Reguengos de Monsaraz, a CARMIM, o Intermarché de 

Reguengos de Monsaraz, a Caixa de Crédito Agrícola, os Bombeiros Voluntários de Reguengos de 

Monsaraz, a Guarda Nacional Republicana e a Infraestruturas de Portugal. A receita da 

corrida/caminhada reverteu a favor do clube de basquetebol ASC/BVRM, sendo que cada participante 

no ato da inscrição pagou 5 €, que lhe deu o direito a uma t-shirt técnica e um kit luminoso. A atividade 

contou com cerca de 370 participantes, com idades compreendidas entre os 1 e os 70 anos. 
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No dia 18 de maio, pelas 10h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

realizou-se uma palestra cujo tema foi “10 Rotinas das Famílias Felizes”, dinamizada pela psicóloga 

Cristina Nogueira da Fonseca, da empresa Mayor, cujo objetivo foi dar a conhecer as diferentes formas 

de viver feliz em família. 

 

No dia 24 de maio de 2019, o Presidente da CPCJ de Reguengos de Monsaraz, juntamente com o 

Presidente da Câmara Municipal e a Presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, a 

convite da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, deslocaram-

se a Tavira, local onde se realizou o Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das CPCJ´s, para 

receberem a “tocha” de passagem de testemunho para a organização do próximo Encontro Nacional. 

A cerimónia de encerramento decorreu no dia 24 de maio, onde o Município de Reguengos de Monsaraz 

esteve em destaque, pois foi anunciado que será esta cidade do distrito de Évora a receber, em 2020, 

o Encontro Anual das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Portugal. 

O encontro decorrerá de 20 a 22 de maio de 2020, onde se esperam cerca de 600 responsáveis e 

técnicos das 309 comissões de todo o país. 
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Campanha de recolha de roupas para Moçambique 

O Município de Reguengos de Monsaraz enviou cerca de 120 caixas de roupa para Moçambique para 

ajudar as pessoas afetadas pelo ciclone Idai. Esta ação de solidariedade da autarquia decorreu de 26 de 

março a 3 de abril de 2019. 

Os donativos foram entregues no Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz. A 

autarquia recebeu roupas de munícipes dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão, Alandroal, 

Montemor-o-Novo e Évora, incluindo escolas e associações.  

O transporte de uma parte dos bens foi efetuado através dos CTT e dos Correios de Moçambique e foi 

entregue no Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique. A outra parte foi 

gentilmente e gratuitamente transportada pela empresa Ibero Linhas e ficou a cargo da Diocese da 

Beira.  

As caixas para acondicionar as roupas foram oferecidas pelos comerciantes e pelos hipermercados do 

concelho. 

Todos os donativos que não estavam no âmbito da campanha, como por exemplo brinquedos e material 

de puericultura, foram direcionados para a loja social da autarquia, para posteriormente serem doados 

a quem deles precisarem. 
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Atividades em parceria com o Centro de 
Saúde de Reguengos de Monsaraz 
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Nutrição 

Consultas de Nutrição <18 anos Adultos Município 

1ªs consultas - Motivo de referênciação 
Fe

m
in

in
o

 

Magreza       

Pré-obesidade 1   1 

Pré-obesidade + patologia   2   

Obesidade   1   

Obesidade com patologia   1   

Obesidade mórbida       

Obesidade mórbida + patologia 1   

Outros casos       

M
as

cu
lin

o
 

Magreza       

Pré-obesidade       

Pré-obesidade + patologia       

Obesidade 1     

Obesidade com patologia   1   

Obesidade mórbida       

Obesidade mórbida + patologia 1   

Outros casos       

Patologias mais frequentes -                - 1ªs consultas 

Diabetes Mellitus tipo 2   4   

Hipertensão   5   

Dislipidemia   4   

Consultas de seguimento 
Feminino 5 41 13 

Masculino 3 8 2 

Total 

1ªs consultas realizadas 2 7 1 

Consultas de seguimento realizadas 9 49 14 

1ªs consultas previstas 3 11   

Consultas de seguimento previstas 15 71 

a) Da diferença entre as consultas previstas e as consultas realizadas resulta o número de faltas. 

b) As consultas do Município não têm marcação fixa, realizam-se segundo a disponibilidade do 

funcionário. 

Séniores a Mexer 

Nº atividades 1 

Nº participantes 106 

 

Número de atendimentos 

Escola Secundária 1 

Escola EB Nº1 0 
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