REGUENG®S
DE MONSARAZ

EDITAL
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO JOVEM - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna

público, nos termos do artigo 19. º do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de
Reguengos de Monsaraz, os resultados da votação de propostas das edições de 2017 do
Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem.
As propostas serão incorporadas na proposta de Orçamento e nas Grandes Opções do Plano do
Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2018, por ordem decrescente do número de
votos obtidos até ao limite da verba afeta ao Orçamento Participativo, nos seguintes termos:
A - Projetos estruturantes de âmbito municipal
Proposta

Valor Estimado

Freguesia

Obras de beneficiação na sede

45.000€

União de Freguesias de Campo
e Campinho

do Centro Cultural Cumeadense
Alcatroamento de via de acesso

40.000€

Reguengos de Monsaraz

10.000€

Todo o Município

30.000€

Reguengos de Monsaraz

5.000€

Reguengos de Monsaraz

a residências da Quinta da
Cabeça Aguda
Dejetos de Animais - Tolerância
Zero
Pedro Grilo - Parque Desportivo
na Urbanização Tapada do
Carapeta[
Arborização dos Espaços
Interiores da Escola Básica n. 0 1
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REGUENG®S
DE MONSARAZ
de Reguengos de Monsaraz
10.000€

Reguengos de Monsaraz

Proposta

Valor Estimado

Freguesia

Lombas redutoras de velocidade

10.000€

Reguengos de Monsaraz

10.000€

União de Freguesias de Campo

Substituição da campainha na
Escola EB n. 0 2 de Reguengos de
Monsaraz

B - Projetos de pequena dimensão

(Rua Dr. Mário Jacinto
Machado)
Construção de um quiosque no
Parque Campinho
Requalificação do Largo da

e Campinho (Campinho)
10.000€

Corval

10.000€

Monsaraz

Igreja de Santo António do
Baldio
Sanitários Públicos na aldeia da
Barrada

C- Projeto no âmbito do Orçamento Participativo Jovem
Proposta

Valor Estimado

Renovação do instrumental da banda juvenil da

10.000€

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense

Reguengos de Monsaraz, 6 de outubro de 2017

Presidente da Câmara Munici pal
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ORÇAMENTO PARTICIP~TIVO- EDIÇÃO 2017
RESULTADOS DAVOTAÇAO
N.ºOrdem

Área Temática

Nome Pr;oposta

llpo

..

-

Local/Freguesia ·

Valor Estimado

Descricao

N.ºVotos

Esta proposta de educação ambiental visa eleger os jardins públicos como o espaço privileg iado para
a transmissão de valores de consciência ambiental porque a preservação/conservação da
biodiversidade é fator determinante para a sustentabilidade permitindo garantir às gerações vindou ras
o legado que nos foi deixado hoje pelos nossos antepassados.

3

Espaço público e
espaços verdes

O chapim também
vai ao parque da
cidade

A presença confirmada das espécies de chapins mais comuns em Portugal - chapim-real Parus major
e de chap im -azu l Cyanistes caeru leus - no parque da cidade de Reguengos de Monsaraz, por si só,
justifica a implementação desta in iciativa que se resume à construção de caixas-ninho e
alimentadores e posterior instalação dos mesmos.
Esta iniciativa poderá ser alargada a outros jardins do concelho e deverá ser partilhada de forma
interativa com as escolas da cidade.
Individual

Reguengos de
Monsaraz

1.000 €
Etapas a desenvolver

o

Construção das caixas-ninho e dos alimentadores
Instalação das caixas-n inho e dos alimentadores / monitorização de ocupação
Monitorização da postura , incubação , eclosão e saída do ninho das crias
Li mpeza das caixas-ninho
Construção
- Aquisição de ripas de madeira de pinho com a seguintes dimensões 15cm x 150cm x 1,5cm.
Vimos por este meio fazer chegar as nossas preocupações acerca do estado do cam inho de acesso
ás habitações no Lugar da Cabeça Aguda em Reguengos de Monsaraz.
O acesso às nove moradias é realizado por um caminho com exactamente 200 metros de terra
batida. Esse caminho foi previsto ser alcatroado no tempo da anterior Administração do Município.
Por motivos que não chegaram a ser percebidos , nunca tal intervenção teve lugar.

4

Urbanismo,
reabilitação e
requalificação urbana

Alcatroamento de
via de acesso a
residências da
Quinta da Cabeça
Aguda

Individual

Reguengos de
Monsaraz

40.000 €

Este mesmo caminho não tem sido alvo de qualquer tipo de manutenção , sendo que no inverno forma
um enorme lamaçal causado pelos inúmeros buracos no seu trajecto, aliado á falta de manutenção ,
que com a ausência de material (gravilha , tuvenam, por exemplo) tornam o troço num problema para
todos .
Se a situação no inverno é problemática, no verão ou sempre que não chove por alguns dias a
situação torna-se mesmo caótica dada a enorme cortina de pó que levanta na passagem de viaturas,
causando inúmeros problemas, uma vez que o mesmo se vai alojar nas habitações, impossibilitando
acções tão vu lgares como ter janelas abertas ou roupa estendida a secar.

117

Bem sabemos que os valores envolvidos serão alguns, mas pedíamos a sua ajuda para aferir da
possibilidade de alcatroar os 200 metros de acesso a estas habitações , ou em alternativa e não
sendo possível tal intervenção no imediato, proceder no mínimo á manutenção regular deste cam inho
até que seja possível a colocação de alcatrão neste troço , que serve alem destas nove famílias , de
acesso a outras propriedades mais adiante sendo assim bastante frequentado.

6

7

Educação e
juventude

Reguengos de
Monsaraz, Capital
Alentejana dos
Direitos da Criança

Urbanismo,
Sanitários Públicos
reabilitação e
na aldeia de
requalificação urbana
Barrada

Individual

Reguengos de
Monsaraz

5.000 €

Associacao

Monsaraz

10.000 €

Considerando a suprema importância da promoção dos Direitos da Criança, e sua proteção,
idealizámos um espaço para a "sua Casa" , no nosso concelho! Espaço esse de divulgação,
exposição, formação e oficina de aprendizagens, na área dos Direitos Humanos e Formação Cívica,
onde adultos e crianças ingressem numa "viagem", jogando, ouvindo, questionando sobre estas áreas
que, a cada dia, se declaram mais urgentes e tão fundamentais l

o

o
Sanitários Públicos na aldeia de Barrada e Sanitários de apoio à lqreia.

8

Arborização dos
espaços interiores
da Escola Básica nº
1

Educação e
juventude

Individual

Reguengos de
Monsaraz

5.ooo

e

Como residente e professor de Educação Especial no Agrupamento de Escolas de Reguengos de
Monsaraz, venho desta forma propor a arborização dos espaços interiores da Escola Básica nº 1 de
Reguengos de Monsaraz. Não existindo um furo para a obtenção de água e para não imprimir gastos
acrescidos ao Agrupamento de Escolas, proponho a arborização com vegetação que necessite o
menos possível de água (sequeiro) . A Escola Básica nº 1 apresenta espaços dentro da vedação que
necessitam um melhoramento e embelezamento que, quanto a mim , urge realizar.

'

3

Coloco à consideração.
Obrigado,
Grato por disporem de um espaço para colocar propostas.

Construção dum espaço seguro e adequado para a prática de atividades desportivas
Fundamentação
Não tenho dados concretos , mas arrisco-me a dizer de forma meramente empírica que a Urbanização
da Tapada do Carapeta! deverá ser a que, nos períodos de interrupção letiva incluindo o longo
período de verão, tem mais crianças a brincar na rua, sobretudo, a jogar futebol porque é mais fácil,
mas também a modalidade que representa muito bem o nosso concelho, o basquetebol.

10

Desporto e
equipamentos
desportivos

Pedro Grilo

Individual

Reguengos de
Monsaraz

30.000 e

Problema
Estas crianças, com idades compreendidas, na sua maioria, entre os 8 e os 14 anos, jogam as suas
"futeboladas" no meio da rua algo indubitavelmente inseguro devido à passagem permanente de
veículos motorizados.

13

Solução
Existem alguns espaços disponíveis desde sempre na urbanização (alguns com pasto e que geram
outro problema para as crianças, sobretudo, na época de calor com os parasitas , entre eles, as
perigosas carraças) onde se poderia construir um espaço seguro (por exemplo, com 8mx16m) e
adequado (2 balizas e 2 cestos) , seria mais que suficiente para contribuir, inequivocamente, para um
desenvolvimento feliz, saudável e mais seguro destas crianças.
Estimativa do custo
Não sei quantificar esse valor até porque dependerá sempre das dimensões do espaço, mas, e
certamente, deverá ser semelhante ao custo do parque infantil construído, e bem , na urbanização,
mas que, e neste caso, serve para divertir as crianças dum escalão etário inferior.

11

Cultura e
equipamentos
culturais

Obras de
beneficiação na
sede

Associacao

Campo e
Campinho

45.ooo e

..
12

Infraestruturas
viárias, mobilidade e
trânsito

Arruamento de rua

Individual

Corval

10.000 €

13

Espaço público e
espaços verdes

Requalificação do
Largo da igreja St°
António do Baldio

Individual

Corval

10.000€

Individual

Corval

20.000 e

14

15

Alcatroamento troço
Infraestruturas
entre a travessa dos
viárias, mobilidade e
Vais e Rua Nova trânsito
St° Ant. Baldio
Dinamização da
atividade económica

CONSTRUÇÃO DE
UM OUIOSOUE

Associacao

Campo e
Camoinho

10.000 €

Os corpos sociais do Centro Cultural Cumeadense vem através do Orçamento Participativo de 201 7
apresentar um projecto de obras de beneficiação da sede da referida colectividade, projecto esse que
já deu entrada no Municipio de Reguengos de Monsaraz.
As obras a realizar incluidas no projecto serão:
- (Re)construção da cozinha na sede da colectividade
- Melhoramentos na zona do bar
- Requalificação das instalações sanitárias
- Construção de anexo/arrecadação para apoio á equipa de BTI
- Obras de aproveitamento da zona do palco de espetáculos
- Modernização da parte electrica
A apresentação do nosso projecto fundamenta-se em duas vertentes, as inumeras dificuldades com
que nos deparamos actualmente em termos de infraestruturas e continuar a promover e divulgar o
associativismo a nivel do nosso concelho.

250

Se passivei alcatroar a rua que faz ligação do cruzamento da rua das Mámores com a rua Nossa
Senhora de Fátima, que é o que está por alcatroar na aldeia e que ainda é de terra e no Inverno é
mais difícil de passar com os carros. Obriçiado.
A requalificação do largo da igreja em Santo António do Baldio deve ser motivo de intervenção para
que seja uma zona de lazer, retirando os entulhos a vista e aproveitando as árvores ter uma
envolvente aqradável como carta de visita. Assunto estudado por quem de direito.
O troço que liga a travessa dos Vais a Rua Nova em St° António do Baldio recentemente iluminado
era de todo importante que fosse colocado asfalto para melhor passagem de peos e automobilistas.

---

o
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4

-

CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQU E NO PARQUE CAMPINHO CITA NA RUA SÃO MARCOS DO

\.
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'
Espaço Jovem , seria um espaço sediado em Reguengos de Monsaraz que tivesse várias salas.

16

17

18

19

Educação e
juventude

Desporto e
equipamentos
desportivos
Educação e
juventude
Educação e
juventude

Espaço Jovem

Associacao

Reguengos de
Monsaraz

30.000 €

Campo de Padel

Individual

Reguengos de
Monsaraz

20.000€

Cobertura ex1erior
na EB n.0 1

Associacao

Reguengos de
Monsaraz

50.000 €

Substituição da
campainha na
escola do EB n. 0 2

Associacao

Reguengos de
Monsaraz

10.000 €

Seria um sitio onde os jovens do concelho de Reguengos de Monsaraz pudessem expôr as suas
ideais, desenvolver atividades e realizar projetos, apetrechado com vários espaços que reúnissem as
condições para a dinamização de atividades no ãmbito cultural, desportivo, recreativo , formativo e
informativo.
Este espaço estaria pensado para ser um pólo de criação e desenvolvimento de projetos de juventude
com:
- Uma sala para os ensaios das bandas de garagem do concelho, equipada com vários instrumentos
musicais, destinada e a todos os jovens que desejem ensaiar e desenvolver os seus projetos
musicais.
- Espaço Informa (serviço de informação para jovens)
-Gabinete de apoio ao associativismo Juvenil e grupos informais
-Apoio à cidadania
-Workshops
-Sala de exposições de trabalhos realizados pelos jovens do município .
-Ciber espaço
-Sala de reuniões , que poderia ser cedida a várias associações ou grupos de pessoas não formais .
Este espaço seria gerido por um técnico da Juventude, juntamente com a Câmara Municipal de
Requenqos de Monsaraz.
Construçao de um campo de padel no recinto desportivo. da cidade de Reguengos de Monsaraz, para
que todos os habitantes possam praticar este desporto que· cada vez tem mais adeptos por todo o
mundo!
Construir uma cobertura junto às entradas dos alunos , com dimensão suficiente que os abrigue das
intempéries du rante os meses de inverno.
Implementação de um sistema sonoro que substitua a campainha na escola do EB n. 0 2.
Consiste num sistema áudio para difundir uma seleção de toques de campainhas programados ,
música e mensagens ao vivo ou gravadas. Os altifalantes difundem melodias pré-programadas ou
inseridas manualmente , mensagens e música, que são enviados de um computador para o sistema.
Os altifalantes são controlados oor um relógio-mãe.
As ruas da nossa terra transmitem a quem nos visita (e não só) mu ito sobre nós.

12

7
12

3

O município e os seus colaboradores fazem um esforço enorme para manter a cidade sem lixo.
Já quanto à existência de dejetos de animais em muitos dos espaços públicos de Reguengos (ruas;
parques de estacionamento; zonas relvadas ... )estão cheios de "porcaria". Os motivos são vários,
não importa aqui referi-los pois todos sabemos a principal razão por que isso acontece.
21

Ambiente

Dejetos de Animais Tolerância Zero

Individual

Reguengos de
Monsaraz

10.000 €

Para minimizar a situação (e para bem da saúde de todos nós) proponho a aquisição de veícu los
motorizados e devidamente equipados com um aspirador para recolher os dejetos dos animais
deixados em espaços que são de todos nós. (Este tipo de veículos já existem em alguns concelhos
de Portugal).

15

Proponho ainda que sejam distribuídos de forma gratuita (em espaços a definir) sacos para que as
pessoas possam recolher os dejetos dos seus animais. Promover regularmente ações de campanha
para sensibilizar a população em geral para estas questões.

22

23

24

25

Cobertura Campo
de Jogos Escolas de
Sao Pedro
Reaqu laificação das
Urbanismo ,
traseiras do bairro
reabilitação e
25 de Abril
requalificacão urbana
Urbanismo,
Reabilitação da Rua
reabilitação e
1.0 de Maio
reaualificacão urbana
Educação e
juventude

Lombas Redutoras
Infraestruturas
de Velocidade (Rua
viárias. mobilidade e
Dr. Mário Jacinto
trânsito
Machado)

Colocar cobertura no campo de jogos das Escolas de São Pedro
Individual

Corval

40.000 €

Individual

Corval

40.000 €

o
Requalifição a nivel das águas pluviais das traseiras das habitações do Bairro 25 de Abri l em São
Pedro do Corval.

o

0

Individual

Corval

100.000 €

Individual

Reguengos de
Monsaraz

10.000 €

Reabilitação da da rua 1. de maio em São Pedro do Corval , a nivel das águas pluviais, colocação de
passeios e crição de local para as vituras podem fazer inversao de marcha.

Desde a rotunda da EN255 até à rotunda que cruza a Rua Dr. Mário Jacinto Machado com a Rua
Prof. Mota Pinto , portanto ao longo da Rua Dr. Mário Jacinto Machado, alguns condutores circulam a
alta velocidade e colocam em causa a segurança dos alunos que frequentam a Escola EB1 de
Reguengos de Monsaraz, bem como , de todos os que por ali passam.

7

75

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM - EDIÇÃO 2017
RESULTADOS DA VOTA ÃO
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Desporto e equipamentos desportivos

2

3

4

Desporto e equipamentos desportivos

Desporto e equipamentos desportivos

Cultura e equipamentos culturais

âé>

São Marcos Desportivo

São Marcos Sport

São Marcos Dance

Renovação do instrumental da
Banda Juvenil da Sociedade
Filarmónica Harmonia
Reguenguense

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

Gostaría de, na minha aldeia, poder englobar as crianças e
jovens bem como toda a população em atividades
desportivas tais como: atletismo, Basquetebol, futebol ,
voleibol e poder até mesmo criar equipas federadas. Para
isso necessitamos de infraestruturas ou capacitar algumas
das ·á existentes.
Equipar São Marcos do Campo com equipamentos
desportivos que permitam a convivência social e diminuir a
problemática da interioridade.
As modalidades de interesse são atletismo com a
possibilidade de criar desportistas federados, futebol ,
basquetebol e voleibol.
Para isto necessitamos de um espaço ou remodelar uma
infraaestrutura já existente.

o

o

Criar Escola de Dança para a população em geral a pensar
nas crianças e jovens e também na população idosa
relembrando a importância de um envelhecimento ativo.
A Escola de Dança poderia participar em Campeonatos
Nacionais e com isso resolviamos a questão da interioridade.

o

Para que a Banda Juvenil possa cumprir a sua função
(formação musical da juventude do concelho) , torna-se
necessário uma quase constante renovação do seu
instrumental, uma vez que o desgaste dos instrumentos é
muito maior durante a iniciação e formação do que em
músicos adultos. O naipe de clarinetes necessita com
urgência de manutenção especializada, que é bastante
dispendiosa, e de um ou dois clarinetes novos. A seção de
percussão precisa de novos instrumentos que motivem
novos alunos. De facto, da parafernália de milhares de
instrumentos que constituem esta seção de percussão, é
imperioso adquirir alguns que a SFHR nunca teve e que
agora se tornam fundamentais para as novas tendências da
música.

69

5

Educação e juventude

Bolsa "A pensar no Futuro"
para 40 alunos

10.000 €

A Universidade Júnior do Porto desenvolve o "Verão em
Projecto" - uma ideia que funciona durante o mês de julho e
pretende dar a conhecer aos jovens do 9° ao 11º os mais
variados cursos (desde Engenharia, Ciências, Letras,
Psicologia, Medicinas, Ciências da Nutrição e da
Alimentação, Desporto, Belas Artes, Direito, Economia, entre
outros). De entre todas as universidades do país a
desenvolverem projetos semelhantes, esta é aquela que
apresenta maior diversidade de cursos, ao mesmo tempo
que garante alojamento para alunos fora das cidades. Esta
experiência não só enriquece os jovens em termos do
conhecimento, já que aprendem sobre temas à sua escolha
e fá-los perceber se é realmente aquele o curso que querem
seguir no futuro; como também os enriquece em termos
pessoais, já que os jovens conhecem outras realidades e
novas pessoas.
Assim, proponho que os 1O 000€ disponíveis para o projeto
"Orçamento Participativo Jovem". sirvam como uma bolsa, no
valor de 250€ por aluno, (80€ das atividades, do seguro
escolar, do almoço e do lanche + 105€ do alojamento,
deslocações entre o local de alojamento e as faculdades,
atividades suplementares, jantar e lanche + cerca de 60€
para o transporte de Reguengos ao Porto ida e volta + 5€ do
serviço de transfer entre a estação do Porto e o local de
alojamento) que premiava e incentivaria 40 alunos da Escola
Secundária Conde de Monsaraz a melhorarem as suas
notas.

o
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