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Temos sabido através da sua página de Facebook que o município de Reguengos com a 

colaboração da Proteção Civil tem coordenado as operações de proteção relativamente ao 

coronavírus Covid-19.

O Município de Reguengos de Monsaraz e a Proteção Civil Municipal definiram um conjunto de 

medidas que estão descritas de forma estruturada e disponíveis para todos no site da autarquia. 

Todas as medidas estão disponíveis através do seguinte link: 

http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/covid-19/Paginas/list.aspx

3. Sabemos que foram montadas camas em diversos locais. Em concreto de que espaços 

estamos a falar e de quantas camas dispõe neste momento o município?

http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-oticias/Paginas/desinfecao_lares_idosos.aspx

Numa situação de emergência como esta funciona a Comissão Municipal de Proteção Civil, 

constituída nos termos da Lei, bem como toda a comunidade, nomeadamente através do Banco de 

Voluntariado criado desde o início deste processo. 

5. Que medidas estão previstas em concreto para as instituições de solidariedade que 

atende idosos em caso de surto?

Atualmente e como é do conhecimento público Portugal está na Fase de Mitigação da pandemia.

A autarquia instalou camas em diversos locais tal como informado na nota de imprensa enviada 

aos meios de comunicação social no dia 2 de abril e que deixo aqui o link com a informação: 

2. Em que fase do processo nos encontramos neste momento?

1. Em concreto que medidas foram implantadas?

4. Que outras instituições e/ou organismos ou outros estão envolvidos neste processo de 

proteção dos cidadãos do município de Reguengos?

As medidas são todas as que já foram divulgadas, como a desinfeção das instalações e viaturas dos 

ERPI's/lares de idosos, das instalações e viaturas do centro de saúde e do quartel e viaturas dos 

bombeiros voluntários, que acrescento a partir desta semana a realização dos testes covid-19 em 

todas as Estruturas Residenciais de Pessoas Idosas (ERPI) do Alentejo central.
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3. Que outras medidas estão previstas a este nível como ajuda às empresas e às famílias?

4. Há municípios que não vão faturar a água, nem cobrar impostos, outras vão baixar os 

custos com estas responsabilidades. Está prevista alguma destas medidas para o concelho 

de Reguengos de Monsaraz?

Aplicável logo que as medidas e as necessidades estejam definidas.

Desconhecemos a noticia e a mesma, a existir, não tem veracidade. A CIMAC juntamente com 

vários mecenas da região e de outras zonas do país oferecem seis ventiladores ao Hospital de 

 

1. Em concreto a que se destina esta medida?

Estão previstas medidas como as que referem na questão e que serão oportunamente divulgadas. 

De referir que nenhum valor a cobrar pela autarquia termina prazo de vencimento durante a 

pandemia.

2. Considera suficiente para as necessidades?

Foi noticiado que a CIMAC ofereceu 3 ventiladores ao hospital de Évora. Foi também 

noticiado que a Maporal ofereceu 2 ventiladores. Estamos a falar de 5 ventiladores ou os três 

ventiladores oferecidos pela CIMAC incluem os 2 ventiladores oferecidos pela Maporal?

Aplicável logo que as medidas e as necessidades estejam definidas.

Os detalhes de aplicabilidade do valor incluído no Fundo de Emergência Municipal serão 

divulgados em breve, na sequência do trabalho dos órgãos autárquicos.

6. Estamos a falar também de uma questão económica. Que valores estão envolvidos nesta 

operação?

Sabemos que as pequenas e médias empresas e as famílias estão a passar um momento difícil ao 

nível económico, entre outros. O município aprovou uma medida de apoio no montante de 250 mil 

euros.

Nesta primeira fase o Fundo de Emergência Municipal tem uma dotação de 250 mil euros. Será 

estudado nos próximos dias o eventual reforço deste valor de acordo com a avaliação de 

necessidades, decorrente da evolução da pandemia e dos seus efeitos na vida das pessoas e das 

empresas. 
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Com a informação que temos neste momento sobre a evolução da pandemia avaliamos que não 

deverão existir condições para a realização das Festas de Santo António, pelo menos nos moldes 

tradicionais. Mas vamos aguardar com tranquilidade responsável e, sempre que possível, em casa.

Évora, dos quais três já foram entregues. Adicionalmente a Maporal oferece mais um ventilador 

(dos dois que importou) e, portanto, o total são sete ventiladores, num valor total de 170 mil euros.

Relativamente às Escolas. Estamos prestes a iniciar o terceiro trimestre. Sabemos que a nível 

governamental ainda não foi tomada uma posição final. 

2. Caso seja implementada a medida das aulas à distância usando as novas tecnologias e 

tendo em conta a experiência do final do segundo trimestre, considera que os alunos do 

concelho de Reguengos têm condições para fazer esta experiência com sucesso, mesmo os 

do 1º Ciclo? 

Tendo em conta a situação atual de toda a pandemia relativa ao Covid-19, provocando alterações a 

todos os níveis, cabe-nos perguntar sobre as Festas de Santo António.

1. Qual a sua opinião sobre as atividades letivas no terceiro trimestre?

A autarquia aguarda com tranquilidade todas as medidas que serão em breve decididas pelo 

governo. Mais do que a nossa opinião sobre esta evolução futura num quadro de incerteza global 

decorrente desta pandemia, importa que a tutela (neste caso da Educação) venha a tomar as 

decisões adequadas para salvaguardar o interesse dos alunos.

Antes temos que saber quais são as “novas tecnologias”: meios digitais ou a nossa conhecida 

telescola? Vamos aguardar, mas obviamente que quando se definirem as “novas tecnologias” os 

alunos do concelho de Reguengos de Monsaraz terão as mesmas as condições que todos os outros 

em Portugal para aceder a esta experiência com sucesso.

Estamos a viver um mundo novo. Todos temos de nos preparar para “quase tudo” e, neste 

momento, “quase tudo” é um desafio para todos.

1. Mantem-se a sua realização? Refira-nos os procedimentos a tomar.

3. Está a Escola preparada para este novo desafio?


