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PRAIA+ Acessível 

Pelo segundo ano consecutivo a Praia Fluvial de 
Monsaraz recebe o 2!' lugar na distinção de praia 
+acessível. para a época balnear de 2019. 

O que significa este prémio para o Município de 
Reguengos de Monsaraz? 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO EIMAGEM - Uma 
enorme honra, como certamente será para todos 
os Reguenguenses. 
Significa o reconhecimento do grande valor acres-
centado para o desenvolvimento turístico do nosso 
Concelho e de toda a Região do Lago Alqueva, que 
resultou da opção estratégica do Executivo 
Municipal em avançar com esta infraestrutura, 
financiada a90% pelo Governo de Portugal. 
Deve-se sublinhar que esta opção foi verdadeira-
mente pioneira neste tipo de infraestruturas no 
Lago Alqueva e que mesmo antes de implementada 
obteve bandeira azul com um excelente projeto ela-
borado por técnicos da Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz. o Executivo optou delibe-
radamente por construir uma praia inclusiva e essa 
opção revelou-se acertada. 
Esta infraestrutura é verdadeiramente inclusiva, pro-
porcionando condições iguais a todos os seus utili-
zadores, qualquer que seja asua situação de mobili-
dade. Tem igualmente um enorme significado no 
reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas 
várias equipas do Município de Reguengos de 
Monsaraz em proporcionar as melhores condições 
a todos os utentesda Praia Fluvial de Monsaraz. 

Que beneficio traz este prémio à praia e a quem 
a frequenta? 

Para além do já referido, capacitou a Praia Fluvial de 

Monsaraz de um maior número de equipamentos 
para pessoas com mobilidade condicionada, como 
por exemplo, uma cadeira anfibia e um andarilho 
anfíbio. Para além destes, o Município de 
Reguengos de Monsaraz já havia adquirido em 
2018 um conjunto de canadianas anfibias e um 
andarilho anfibio, o que torna a Praia Fluvial de 
Monsaraz, desde o ano passado, uma referência a 
nível nacional no que a infraestruturas e equipa-
mentos de apoio à mobilidade condicionada diz res-
peito. 

São postos em pratica. muitas vezes os equipa-
mentos para + acessibilidade a pessoas com 
mobilidade condicionada? 

Sim. Todos os dias, durante a época balnear, os equi-
pamentos estão disponíveis entre as 9h e as 19h 
para quem necessitar. São sempre reconfortantes 
os muitos momentos em que se pode ver a alegria 
que a utilização destes equipamentos proporciona 
a quem deles necessita. Com frequência, constata-
se que instituições (IPSS's) e particulares com dificul-
dades de mobilidade de todo o país têm a praia de 
Monsaraz como uma referencia para passarem dias 
um pouco mais felizes. 

Regista-se algum numero significativo de visi-
tantes por Monsaraz ser praia+ acessível? 

No primeiro ano de atividade foram efetuadas con-
tagens físicas por amostragem (última quinzena de 
agosto e primeira de setembro), que extrapoladas 
para os quatro meses da época balnear, permitiu 
chegar a uma estimativa de 80 mil entradas de 
banhistas nesse ano. 

Oque falta para alcançarmos o1° lugar? 

Apenas continuar a percorrer o caminho, embora 
no pressuposto que os prémios não são tudo na 



vida. Deve-se ter a noção que a praia da Nazaré (pri-
meiro lugar nesta classificação) tem muitas décadas 
de trabalho e de experiência, o que leva a ter o bom 
senso de perceber que Monsaraz, no segundo ano 
de atividades balneares, chegou ao mais que hon-
roso SEGUNDO LUGAR NACIONAU 
Para quem teve que ver tristes fotos da oposição 
politica local (em maio de 2017), ainda com o local 
em obras, com o claro objetivo de tentar iludir os 
Reguenguenses a não acreditar neste projeto 
emblemático para a valorização da vertente turística 
do Lago Alqueva, esta é uma avaliação absoluta-
mente notável. Deve ainda ficar claro que esta 
decisão de avaliação das praias é feita por um júri, 
continuando a autarquia a efetuar todos os anos 
melhoramentos na praia e nas condições de acesso 
e conforto das pessoas com mobilidade condicio-
nada. Parece-nos igualmente interessante acres-
centar que estará para breve a entrega de mais dois 
prémios nacionais à Praia Fluvial de Monsaraz, 
obtidos em votações públicas: primeira classificada 
entre todas as praias fluviais do Sul do País e ter-
ceiro lugar a nível nacional (a divulgação e a entrega 
dos troféus serão feitas em breve). 

Protocolo CIDADES DO VINHO 

Foi aprovada a celebração de um protocolo de 
com a RECEVIN - Rede Europeia das Cidades do 
Vinho, a AMPV - Associação dos Municípios 
Portugueses do Vinho e as autarquias das locali-
dades quejá foram Cidades doVinho. 

Para quando é a assinatura deste protocolo? 

O protocolo foi assinado no âmbito da participação 
da AMPV/RECEVIN na recente edição da FNA- Feira 
Nacional da Agricultura (concretamente no dia 13 
de junho, dedicado às Cidades do Vinho). Foi nesta 
edição da FNA, subordinada ao tema da Vinha e do 
Vinho, que a AMPV inaugurou a Casa dos Territórios 
Vinhateiros. Este momento foi inserido na ceri-
monia do 10° aniversário das Cidades do Vinho. O 
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Município de Reguengos de Monsaraz é membro 
fundador desta associação e foi em 2015 uma das 
três Cidades Europeias do Vinho que já foram atri-
buídas aPortugal. 

Que benefícios trará para Reguengos de 
Monsaraz? 

A autarquia quer dirigir os principais beneficias para 
os produtores do concelho que poderão trabalhar 
várias áreas de negócio em rede com os de outras 
regiões do país e restantes membros da Rede 
Europeia de Cidades do Vinho, conseguindo 
aumentar e diversificar as vendas e os canais de 
comercialização. Espera-se que o concelho também 
tenha beneficias na sua economia, pois este proto-
colo pretende reforçar todo o trabalho que se rea-
lizou durante a CEV - Cidade Europeia do Vinho 
2015, bem como continuar toda a promoção terri-
torial desenvolvida no âmbito do projeto CVP -
Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de 
Portugal, marca devidamente registada. 

Este protocolo visa a promoção das Cidades do 
Vinho. Como será feita esta promoção? 

Este protocolo prevê a promoção conjunta e em 
rede dos vinhos e dos produtos agroalimentares e 
turísticos dos territórios das cidades distinguidas 
como Cidade do Vinho e Cidades Europeias do 
Vinho, em colaboração com outras cidades de muni-
cípios associados da AMPV e da RECEVIN. Desta 
forma, será efetuada uma promoção em rede dos 
produtos do concelho, fomentando parcerias e a 
partilha de experiências e de boas práticas para a 
defesa e a promoção das paisagens vitivinícolas e 
dos territórios eco sustentáveis. Haverá também 
eventos para a divulgação e o apoio à comerciali-
zação de produtos enoturísticos e vão ser definidas 
estratégias entre as várias cidades para a promoção 
económica do setor do vinho e do enoturismo com 
acesso a financiamentos que contribuam para a 
competitividade e a atratividade dos territórios. 
Serão ainda elaboradas publicações de materiais 



promocionais e edições conjuntas e um inter-
cambio na área da comunicação e do marketing 
enoturístico nas redes sociais. 
Outra vantagem concreta deste protocolo será adis-
ponibilização da Casa dos Territórios Vinhateiros (no 
CNEMA em Santarém), bem como a participação 
nos eventos organizados em cada um dos municí-
pios signatários do presente protocolo. 

Os produtores são chamados a promover as 
suas marcas de forma mais ativa e próxima dos 
consumidores ou será o Município a realizar 
esta promoção em conjunto, em nome de todas 
as marcas? 

Será um trabalho conjunto entre a autarquia e os 
produtores, que terão a possibilidade de participar 
em festivais de vinhos e gastronómicos, mas 
também em atividades culturais de grande 
dimensão aos níveis local, regional, nacional e inter-
nacional. Os produtores serão envolvidos em todas 
estas ações previstas no protocolo, alias, como tem 
sido prática corrente. 

Quanto e quais são os parceiros (produtores) de 
Reguengos que participam nesta promoção? 

A autarquia pretende envolver todos os 11 produ-
tores de vinho e restantes parceiros no âmbito da 
oferta enoturística do concelho, nomeadamente: 
adegas, restauração, turismos rurais, hotéis, produ-
tores agroalimentares e o setor do artesanato. 

Será colocado um monumento em cada cidade 
galardoada como Cidade do Vinho. Para quando 
está previsto a colocação do mesmo? Qual será 
o local escolhido em Reguengos? 

Vai ser brevemente lançado um concurso europeu 
de ideias, ao qual poderão concorrer jovens artistas 
plásticos. O local na cidade de Reguengos de 
Monsaraz será decidido em devido tempo, con-
tando a autarquia nesse processo com o contributo 
de todos. 
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No passado dia 30 de maio foi assinado pelo 
município de Reguengos de Monsaraz o con-
trato de financiamento para o relvado do 
Campo de Futebol Municipal da Cidade ao 
abrigo do Programa BEM - Beneficiação de 
Equipamentos Municipais. 

Relacionadas com o tema solicitamos as vossas 
declarações às seguintes questões: 

Em que consiste efetivamente o projeto? 

O Projeto consiste na requalificação do Campo de 
Futebol Municipal, localizado na zona desportiva da 
cidade de Reguengos de Monsaraz. A requalificação 
comtempla o arrelvamento do campo de jogos, uti-
lizando relva sintética de última geração, e a sua ilu-
minação com recurso atecnologia led. 

Qual o valor total da obra? 

O orçamento estima um custo de aproximada-
mente 239 mil euros. 

De que forma será financiada? 

Será financiado pelo Programa BEM - Beneficiação 
de Equipamentos Municipais no âmbito do 
Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT) 
em 60%(cerca de 143 mil euros). 

Para quando está previsto o inicio da obra? 

Oportunamente, logo que os procedimentos de con-
tratação pública estejam concluídos. 


