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PEDU - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PACTO COM A CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL (INVESTIMENTOS 
TERRITORIAIS INTEGRADOS)
PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL
OUTROS PROJETOS COFINANCIADOS POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

O Quadro Comunitário de Apoio para o período 2014-2020 (Alentejo 2020) deu os seus primeiros passos, rela�vamente ao 
apoio aos inves�mentos municipais, só em meados de 2016.

Foi nessa altura que o Município de Reguengos de Monsaraz pôde ver aprovado um Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) que integra um significa�vo conjunto de projetos de inves�mento municipal nas áreas daa regeneração 
urbana, mobilidade urbana e apoio às comunidades desfavorecidas urbanas.

São cerca de 3,3 milhões de euros de inves�mentos com financiamento assegurado, entre os quais se encontra a 
Requalificação da Praça da Liberdade obra que, como sempre afirmámos, deveria ser precedida de um processo de 
discussão pública que permita encontrar as melhores soluções para este espaço público central da nossa Cidade.

É esse o grande obje�vo da informação que agora colocamos à disposição de todos de uma forma mais gráfica e intui�va, 
como meio de preparação da sessão de discussão pública prevista para o próximo dia 6 de maio pelas 10 horas e 30 
minutos no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz.

Aproveitamos igualmente este meio exposi�vo muito próximo dos Reguenguenses para os informar de todo o trabalho 
planificado e estratégico que desenvolvemos ao longo desta primeira parte do programa Alentejo 2020. 

É este trabalho de planificação estratégica que nos dá uma enorme confiança no futuro do nosso Concelho, pois ele permite 
assegurar, desde já, cerca de 9,3 milhões de euros de inves�mento global com cofinanciamento comunitário aprovado 
para o período 2016-2020.     

Reguengos de Monsaraz 2020 é agora muito mais do que uma sigla. Significa um rumo estratégico de modernização urbana, 
de preservação do nosso património natural e cultura, de aumento da integração das nossas comunidades e de criação de 
um ambiente favorável ao desenvolvimento económico sustentável.

Fica o desafio a todos os Reguenguenses para par�ciparem na sua vida cívica e polí�ca local!
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A requalificação da Praça da Liberdade teve como vectores principais a devolução deste espaço à u�lização pedonal, lúdica, 
plurigeracional e mul�funcional.

Em termos de materialidade será u�lizada ainda que com outro desenho a calçada de calcário caracterís�ca deste espaço.

Prevê-se o reordenamento do trânsito e do estacionamento votando o lado Poente ao uso exclusivamente pedonal pelo que 
o tabuleiro Poente será des�nado à instalação de esplanadas e integrará um conjunto de mobiliário urbano que apela à 
estadia. 

O tabuleiro Nascente, e porque encerra um 
conjunto de serviços, mantém a circulação 
em torno do tabuleiro apenas num sen�do 
com estacionamento paralelo à via de 
circulação nos dois sen�dos. Realça-se um 
lugar específico para cargas e descargas. Este 
estacionamento integra ainda estacionamento para 
mobilidade condicionada. É importante referir ainda 
que a via de circulação supracitada terá a possibilidade, 
através de pilaretes retactéis, de ser fechada na 
totalidade em dias ou eventos específicos.

Ambos os tabuleiros são atravessados pela ciclovia num 
espaço canal devidamente estruturado para o efeito e 
que garante os necessários atravessamentos dos peões 
que circulam na Praça em segurança.

É importante referir ainda as duas “ilhas” localizadas na 
zona Sul da Praça apesar de estarem separadas dos 
tabuleiros principais pelas vias de circulação automóvel, 
são ligadas aos mesmos através de passadeiras 
devidamente sinalizadas e que convidam à fruição do 
espaço como um todo.

Estas duas zonas na parte Sul da Praça têm como 
objec�vo o enquadramento da Igreja Matriz e da 
envolvente ao Auditório Municipal.

É importante referir ainda que todo o espaço foi 
sublinhado através de iluminação específica em 
determinados elementos nomeadamente em todas as 
árvores, no elemento de água e nas fachadas históricas. 

Para além da iluminação propõe-se um carregador 
rápido para veículos eléctricos numa perspec�va de 
promover a mobilidade sustentável e a redução de 
emissão de gases.

RESUMO DA PROPOSTA EM DISCUSSÃO PÚBLICA
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O projeto prevê a implantação de árvores em jardins e espaços 
públicos que disponibilizam wi-fi, carregamento de 
telemóveis/gadgets, scooters elétricas e um conjunto de outras 
experiências através de painéis de energia solar fotovoltaica.

VTREE
SUSTENTABILIDADE, TECNOLOGIA, DESIGN

VAMOS TODOS CONSTRUIR A NOVA PRAÇA DA LIBERDADE

Prevê-se dotar a praça de um equipamento público infan�l 
permanente garan�ndo uma nova dinâmica ao coração da cidade.

CARROSSEL
ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS

Este equipamento pretende capacitar a praça de um ponto 
de venda de jornais, revistas e similares para além da oferta 
de pequenos serviços de cafetaria. Associado a este prevê-
se uma zona de esplanada.

QUIOSQUE
CULTURA/SOCIALIZAÇÃO

Tem uma sugestão que queira par�lhar connosco para melhorar a 
qualidade de vida de todos os que visitam a Praça e a u�lizam no 
dia-a-dia? Par�cipe no dia 6 de maio, em Reguengos de Monsaraz, 
pois gostariamos de contar com as suas contribuições.

SUGESTÕES
A SUA OPINIÃO CONTA

Prevê-se uma zona de placo em deck com cerca de 60m² 
rela�vamente elevada face à cota da calçada. Este 
equipamento deverá integrar uma tela dinâmica para 
projeção ao ar livre.

PALCO
DINÂMICA/ANIMAÇÃO

Prevê-se com o elemento de água criar um contexto 
paisagís�co e cénico bem como a redução da temperatura 
na envolvente no sen�do de um maior conforto climá�co.

ELEMENTO DE ÁGUA
VIDA
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