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REGUENG@S
DE MONSA RAZ

EDITAL
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM PROPOSTAS DEFINITIVAMENTE ADMITIDAS À FASE DE VOTAÇÃO
Élia de Fátima Janes Quintas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,

ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, na sua atual redação, torna público, nos termos do n. º 4 do artigo 17. º do
Regulamento do Orçamento Participativo do Municipio de Reguengos de Monsaraz, as listas das
propostas definitivamente admitidas e a submeter à fase de votação da edição de 2018 do
Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem, as quais se anexam ao presente
edital e aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os legais efeitos.
Mais se informa, nos termos do n. º 6 do artigo 18. º do Regulamento do Orçamento
Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, que a "fase de votação" decorrerá
entre 1 e 30 de setembro.

A votação das propostas, quer no Orçamento Participativo quer no Orçamento Participativo
Jovem, será efetuada no portal on-line criado para o efeito, cujo acesso poderá ser efetuado
diretamente a partir da página eletrónica da autarquia em www.cm- reguengos-monsaraz.pt .
Para participar na votação da edição do Orçamento Participativo é obrigatório ser eleitor no
concelho de Reguengos de Monsaraz, tendo cada eleitor direito a um voto.
Para participar na votação da edição do Orçamento Participativo Jovem é obrigatório ser aluno
matriculado em estabelecimento de ensino do concelho de Reguengos de Monsaraz num dos anos
da escolaridade obrigatória, tendo cada aluno direito a um voto.

Caso os participantes tenham dificuldade no uso ou no acesso às tecnologias da informação,
poderão recorrer à votação mediada junto do Balcão Único Municipal, dos espaços internet e das
juntas de freguesia, devendo fazer -se acompanhar, consoante os casos, de documento de
identificação civil e do número de eleitor ou do respetivo cartão de estudante.

Reguengos de Monsaraz, 31 de agosto de 2018

d9-J-Élia de Fátima Janes Quintas
Vice-Presidente da Câmara Municipal
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDIÇÃO 2018
N.º Ordem

1

2

3

4

Área Temática

Nome Proposta

Requalificação Rua
Infraestruturas viárias,
1º Maio em S. Pedro
mobilidade e trânsito
do Corval

Espaço público e
espaços verdes

Espaço público e
espaços verdes

Desporto e
equipamentos
desportivos

António Sérgio no
Novo Século

Espaços por relvar
na Urbanização da
Tapada do Carapetal

Equipamento
desportivo

Tipo
Participação
Individual

Individual

Individual

Individual

Local/Freguesia

Valor Estimado

Corval

Reguengos de
Monsaraz

Descricao
Requalificação da Rua 1º de Maio em S. Pedro do Corval, com execução de rede de águas pluviais, passeios,
entre outros, como forma de melhorar a circulação automóvel e pedonal. De referir que é complicado os veículos
automóveis, nomeadamente veículos de emergência saírem da rua sem ter que efectuar manobras perigosas.

90.500,00

Reguengos de
Monsaraz

Reguengos de
Monsaraz

Análise Comissão Técnica
Proposta Admitida.
Estimativa orçamental:100.000€

Requalificação dos espaços verdes e de lazer do Br António Sérgio, dotando-o de infraestruturas, pavimentos e
Proposta Admitida.
arquiteturas adequadas para o espaço e habitantes que atualmente o vivenciam e o utilizam, corrigindo desenhos Estimativa orçamental: 100.000€
e utilizações inadequadas existentes e que se apresentam desde a sua construção (início dos anos 80 do século
passado). O espaço a intervir terá uma área de 3280 m2 dividido por várias bolsas de espaços de lazer/verdes.

A Urbanização da Tapada do Carapetal tem aproximadamente 16 anos de existência, no entanto, e segundo o
projecto inicial da mesma, deveria ter todos os espaços relvados, o que incompreensivelmente não acontece na
realidade. Uns espaços, e bem, estão relvados e são tratados com regularidade, e os outros continuam, desde
sempre, com pasto que acumula não só lixo, assim como, as perigosas carraças, cobras e ratos… algo
manifestamente incompreensível para uma urbanização que tem um número significativo de crianças e jovens a
residir, os quais, e por direito, gostam de brincar e de se exercitar livremente na rua.

Proposta Admitida.
Estimativa orçamental:50.000€
A
proposta terá de ser conjugada com
uma proposta vencedora da edição
do OP 2017 - "Parque Desportivo na
Urbanização Tapada do Carapetal”. A
solução técnica requalificação terá de
ser estudada.

Proponho em nome do meu filho, a realização de um parque de Skate na zona desportiva de Reguengos de
Monsaraz.
Este equipamento iria enriquecer a zona, dar-lhe mais uma oferta desportiva para os jovens e assegurar uma
fixação de jovens na zona desportiva de Reguengos de Monsaraz.
Além de que seria um chamariz para outros jovens, visto que não existem mais parques de skates no alentejo!
Évora tinha um mini parque e que foi demolido por se encontrar já bastante danificado.
Com este equipamento, para além de estar disponível para os jovens, poder-se-ia perspectivar a introdução de
aulas, de eventos, de provas, etc.
Sem dúvida que seria uma mais valia para o concelho!

Proposta Admitida.
Estimativa orçamental: 50.000€

Quanto ao investimento...dependeria da dimensão e enquadrado no budget.

5

Cultura e
equipamentos
culturais

Espaço de eventos e
actividades culturais
do Outeiro

Associação

Monsaraz

6

Turismo

Limpeza de ladeiras
para passeio
pedestres

Individual

Monsaraz

10000

Criação de espaço de eventos ao ar livre através da reabilitação e requalificação de zona urbana a intervir, criando Proposta Admitida.
uma zona multifuncional capaz de acolher a realização das festas anuais assim como receber atividades culturais, Estimativa Orçamental: 10.000€
concertos, espetáculos e servir de base para actividades de grupos, actividades de desportivas e de lazer
(caminheiros, escoteiros, passeios btt). Propõe-se a construção de palco multifuncional, remodelação e adaptação
de instalações sanitárias existentes e criação/adaptação de zona de preparação de alimentos/bar.

Limpeza, corte de mato e desobstrução das antigas ladeiras da vertente Sul de Monsaraz e que davam acesso aos Proposta Admitida.
portos do guadiana, de forma a permitir a passagem pedonal para passeios pedestres e valorização turística,
Estimativa orçamental: 10.000€
assim como sinalética com a sua identificação e resumo histórico.
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Turismo

Praia + que Segura

Associação

Reguengos de
Monsaraz

14000€

Aquisição de uma mota de água para reforçar a vigilância e a segurança da Praia Fluvial de Monsaraz e meios disponíveis. Sendo
uma das maiores atracções do maior Lago artificial do Alqueva, a nossa praia fica situada no interior a uma enorme distância das
praias marítimas. É deste modo um destino primordial para a nossa população e para quem procura a qualidade de vida e o
sossego que o nosso concelho oferece, tendo milhares de visitantes logo no primeiro ano de abertura.
Está inserida no Programa Bandeira Azul sendo desta forma um factor de enorme orgulho para todos os reguenguenses e para a
nossa associação em especial, que efectua segurança aquática há quinze anos (feitos este ano) no nosso concelho neste
apetecível destino turístico.
A acessibilidade foi um dos principais eixos do Portugal 2020, e o nosso município aproveitou de forma ímpar esse facto. Pois “O
Programa Praia Acessível – Praia para Todos pretende que cada vez mais praias portuguesas passem a assegurar condições de
acessibilidade e de serviços que viabilizem a sua utilização e desfrute, com equidade, dignidade, segurança, conforto,
independência e a maior autonomia possível, por todas as pessoas, independentemente da sua idade e de possíveis dificuldades
de locomoção ou outras incapacidades que condicionem a sua mobilidade.”
A segurança dos utentes é o aspecto mais relevante na procura de uma zona de lazer por parte das famílias, no ano transacto
colocámos um desfibrilhação automático externo no posto médico da praia fluvial de Monsaraz e é nesse seguimento e por o
mesmo motivo que a CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz, decidiu fazer declarar o seu
interesse no orçamento participativo deste ano na aquisição de uma mota de água com as especificações de navegabilidade da
Albufeira de Alqueva e principalmente para o salvamento aquático. Tendo em conta a insolvência do local que possui
ancoradouro e zonas não vigiadas que são frequentadas pelos banhistas.
A mota de água é uma embarcação de pequeno porte, poderosa e muito ágil.
O seu pequeno tamanho confere a mota de agua uma relação cavalos/peso muito superior as embarcações normais o que faz
com que o seu tempo de resposta a situações de emergência seja menor.
Tendo um calado pequeno, faz com que a mota de água consiga operar em zonas de profundidade reduzida ( mínimo 40cm) ao
contrario de uma embarcação normal que necessita no mínimo 1 a 1,5 metros.
Consegue operar em espaços confinados. Acopulando uma prancha de resgate, facilmente convertemos a mota de agua (
embarcação recreacional) numa mota de salvamento aquático, facilitando assim a recuperação de vítimas inconscientes, bem
como o resgate de várias vítimas cansadas. Basta um operador para efectuar um salvamento. A sua manutenção é relativamente
barata. O motor a 4 tempo não é poluente. Devido ao peso e tamanho é muito mais fácil e rápido retirar do atrelado e colocar na
agua.Aquisição de uma mota de água para reforçar a vigilância e a segurança da Praia Fluvial de Monsaraz e meios disponíveis.
Sendo uma das maiores atracções do maior Lago artificial do Alqueva, a nossa praia fica situada no interior a uma enorme
distância das praias marítimas. É deste modo um destino primordial para a nossa população e para quem procura a qualidade de
vida e o sossego que o nosso concelho oferece, tendo milhares de visitantes logo no primeiro ano de abertura.

Proposta Excluída.
Alínea e) do n.º 1 do artigo 11.º do
POOAP - "Navegação recreativa com
embarcações propulsionadas a motor
de propulsão, nos termos da
legislação em vigor, com excepção de
motas de água"
Alínea i) do n.º 4
do artigo 15.º do Regulamento do
Orçamento Participativo.

Requalificação da Rua Joaquim António Passinhas (Bairro Zona Norte) em Reguengos de Monsaraz.

Proposta Excluída.
Proposta já contemplada nas
Grandes Opções do Plano do
Município no âmbito PEDU. Alínea g)
do n.º 4 do artigo 15.º do
Regulamento do Orçamento
Participativo.

A Rua Joaquim António Passinhas no Bairro Zona Norte em Reguengos de Monsaraz, é uma rua com
características bastante especificas, sendo que o facto de estar situada num bairro/urbanização, pode indicar à
primeira vista e induzir em erro que estamos perante uma rua calma, tranquila como é comum em ruas localizadas
em bairros e urbanizações semelhantes, que são na maioria frequentadas e utilizadas apenas pelos moradores.
Este não é o caso desta rua, pois vejamos que ela faz a ligação entre a Escola Secundária Conde de Monsaraz , o
Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, o Campo Virgílio Durão e a proximidade com as Piscinas
Municipais e a renovada zona desportiva de Reguengos de Monsaraz, fazem com que esta rua tenha afluência de
veículos e pessoas todos os dias (fim de semanas incluídos pelas varias atividades desportivas).
Assim, e para quem conhece e vive esta rua, é fácil encontrar vários pontos mais ou menos estratégicos a
necessitar de intervenção como:
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Requalificação da
Rua Joaquim
Infraestruturas viárias, António Passinhas
mobilidade e trânsito (Bairro Zona Norte)
Reguengos de
Monsaraz

Individual

Reguengos de
Monsaraz

-Criação de estacionamento principalmente para os moradores. (a inexistência de estacionamento nesta rua por
vezes "obriga" ou induz os moradores e não só, a estacionar em cima do passeio, afim de facilitar a entrada de
veículos nas moradias e o trânsito, que tem momentos de congestionamento devido aos carros estacionados nos
dois lados da via).
-Criação de zona pedonal com melhores dimensões, acessibilidades, e pensada para a mobilidade reduzida. (as
zonas pedonais existentes têm dimensões reduzidas, têm vários obstáculos e não fazem sentido nas suas
características).
-Criação de zona especifica para deposito de resíduos domésticos. (o contentor existente está constantemente
caído no chão e a sua localização impede a passagem de peões).
-Necessidade visível a olho nu, de trabalhos de pavimentação da rua.
Por fim é importante ressalvar que esta necessidade de requalificação da Rua Joaquim António Passinhas, não é
novidade e já foi proposta ao Município, por isso o seu a seu dono. Mas encontramos igualmente aqui a sua mais
valia enquanto Proposta, pois existe um protejo para esta obra quase concluído, o que torna esta Proposta muito
mais viável, exequível e com custos mais reduzidos. Requalificação da Rua Joaquim António Passinhas (Bairro
Zona Norte) em Reguengos de Monsaraz.

9

Educação e
juventude

Melhoramentos no
Centro Escolar de
Outeiro

Individual

Monsaraz

Remodelação do parque de recreio do centro escolar de Outeiro: Substituição do piso em borracha e colocação de Proposta Admitida.
equipamentos temáticos.
Estimativa orçamental: 50.000€

10

Desporto e
equipamentos
desportivos

Mesas de Ping Pong

11

Cultura e
equipamentos
culturais

Obras de
beneficiação da
sede do Centro
Cultural Caridadense
1.º de Maio

Individual

Associação

Reguengos de
Monsaraz

Reguengos de
Monsaraz

16000

60.000€

Mesas especiais para exterior, que resistem a chuva e sol e fixadas em espaços públicos (jardins e parques), para
praticar Ping Pong.
È o desporto recreativo mais praticado do mundo e tem simpatizantes tanto entre jovens como entre adultos.
O valor é para 4 mesas feitas de betão polimerizado, com cantos arredondados e com garantia de 30 anos, feitos
na Alemanha.
Há e opções mais econômicas.
Teria todo o gosto de fornecer mais detalhes sobre a ideia, que de certeza vai fazer felizes muitos
Reguenguenses.

Assim, propomos que sejam adquiridos os seguintes equipamentos:
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Educação e
juventude

Não há educação
sem cultura

Infraestruturas viárias, Pela segurança das
mobilidade e trânsito
nossas crianças

Educação e
juventude

Cobertura da Escola
EB n.º 1

Associação

Associação

Associação

Reguengos de
Monsaraz

Reguengos de
Monsaraz

Reguengos de
Monsaraz

60.000 €

A

A sede social do Centro Cultural Caridadense 1.º de Maio necessita urgentemente de obras de beneficiação ao
Proposta Admitida.
nível interior, paredes, portas e janelas, bem como de requalificação dos sanitários e demais espaços como sala de Estimativa orçamental: 80.000€
espetáculos, espaço de convívio, gabinete diretivo, cozinha e logradouro.

A presente proposta pretende dotar a Escola Secundária Conde de Monsaraz (Escola Sede do Agrupamento) e a
Escola Básica número um, de equipamentos que se constituem como fatores facilitadores para o reforço da
atividade pedagógica, assim como, para o apoio a inúmeros projetos escolares implementados no Agrupamento.
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Proposta Admitida.
Estimativa orçamental: 16.000€
localização terá de ser estudada.

- bancada profissional de 10 filas com capacidade para 155 lugares, a instalar no auditório da Escola Secundária
Conde de Monsaraz;
- palco modular (estrados praticáveis) com uma área de 10 x 5 metros e uma altura máxima de 80 centímetros, a
instalar no auditório da Escola Secundária Conde de Monsaraz;
- equipamento de iluminação cénica (focos para o palco), a instalar no auditório da Escola Secundária Conde de
Monsaraz;
- palco modular (estrados praticáveis) com uma área de 3 x 6 metros, a instalar no polivalente da Escola Básica nº1
de Reguengos de Monsaraz.

Proposta Excluída.
Equipamento da competência do
Ministério da Educação no âmbito da
Escola Secundária. No que respeita
ao equipamento da EB n.º 1 de
Reguengos de Monsaraz a proposta
está integrada na normal atividade da
autarquia. N.º 4 do artigo 15.º do
Regulamento do Orçamento
Participativo.

A presente proposta visa o reforço da segurança do espaço escolar da Escola Secundária Conde de Monsaraz
(Escola Sede do Agrupamento), mais especificamente no que diz respeito ao acesso pelo portão, voltado para a
rua Dr. António Vaz Natário. Este portão, que serve de acesso a fornecedores e a viaturas de emergência,
encontra-se distante da portaria principal do edifício e, como tal, carece de vigilância constante, não tendo o
Agrupamento recursos humanos que permitam um adequado controlo do mesmo. Assim, com esta candidatura,
propomos a instalação de um novo portão, com as funcionalidades de videoporteiro e abertura/encerramento à
distância.

Proposta Excluída.
Equipamento da competência do
Ministério da Educação. N.º 4 do
artigo 15.º do Regulamento do
Orçamento Participativo.

Construir uma cobertura junto às entradas dos alunos, com dimensão suficiente que os abrigue das intempéries
durante os meses de inverno.
Requalificação dos espaços verdes, e melhor aproveitamento do espaço não utilizado contiguo ao pavilhão, com a
construção de um parque de atividades.

Proposta Admitida.
Estimativa orçamental: 50.000€

Pavimentação das ruas: Travessa do Poente, Travessa do Olival, Rua do Ferrageal e as duas entradas que fazem Proposta Excluída.
ligação da Rua da Lagoa à estrada N255. Estas duas entradas, bem como a Travessa do Olival encontram-se em Excede o valor previsto para a edição
terra batida e com buracos já quase intransitáveis.
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Paviementação de
Infraestruturas viárias, várias ruas em S.
mobilidade e trânsito Marcos do Campo e
Cumeada

Pavimentação da Travessa de São Pedro e Travessa de São José, em Cumeada. As mencionadas ruas
encontram-se em terra batida, com buracos, e dão acesso à Rua de São Pedro.

Individual

Campo e
Campinho

Manutenção da "Estrada de Moura" que dá acesso a várias herdades, existindo zonas da estrada que já se
encontram em avançado estado de degradação. Pavimentação das ruas: Travessa do Poente, Travessa do Olival,
Rua do Ferrageal e as duas entradas que fazem ligação da Rua da Lagoa à estrada N255. Estas duas entradas,
bem como a Travessa do Olival encontram-se em terra batida e com buracos já quase intransitáveis.

de 2018 do OP. Alínea c) do n.º 4 do
artigo 15.º do Orçamento
Participativo.
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Ação social

Construção de Casa
Mortuária |Campinho

Associação

Campo e
Campinho

17

Ambiente

Roteiros de
observações de
aves no concelho

Individual

Reguengos de
Monsaraz

18

Educação e
juventude

Requalificação do
centro Escolar de S.
Pedro do Corval

Individual

Corval

19

Espaço público e
espaços verdes

Requalificação do
Largo da Igreja de
Santo António do
Baldio

20

21

Educação e
juventude

Educação e
juventude

PARQUE PARA
CRIANÇAS

Nova Vida ao Largo

Individual

Individual

Individual

Corval

Reguengos de
Monsaraz

Reguengos de
Monsaraz

40000,00

Construção de casa mortuária, com duas salas de velório, em Campinho.
A população de Campinho necessita de um equipamento social, melhorado, que permita fazer face às
necessidades sentidas pela população.

Proposta Admitida.
Estimativa orçamental: 100.000€

O número de observadores de aves (birdwatching) tem vindo a aumentar em Portugal, na Europa e no Mundo. O
nosso concelho tem um grande potencial ornitológico que poderá ser explorado ao nível do turismo ornitológico e
ser uma mais valia ambiental, social e económica para a nossa região associada às já existentes e sobejamente
conhecidas, tais como, a gastronomia, a arqueologia, a história, a paisagem... A existência de observatórios (em
madeira) colocados em pontos estratégicos (a estudar a sua localização) de forma a criar um roteiro ou roteiros
ornitológicos no concelho que incluam os diferentes tipos de habitats (florestais, montados, ripícolas, aquáticos...)
permitindo observar um maior número de espécies de aves existentes no nosso território. A criação de uma
brochura com as espécies observáveis no concelho, para quem nos visita saber que aves poderá vir a observar,
seria um bom ponto de partida para a concretização deste ambicioso, mas exequível, projeto.

Proposta Admitida.
A proposta deverá ser articulada com
as entidades ao competentes ao nível
da conservação da fauna e da flora.
Estimativa orçamental: 25.000€

Gostaria que o piso do campo de jogos do Centro Escolar de S. Pedro do Corval fosse substituído, uma vez que o Proposta Admitida.
mesmo apresenta um estado de degradação avançado e não permite o regular funcionamento de jogos e a pratica Estimativa orçamental: 45.000€
de actividade física pelos alunos, bem como a colocação da sua cobertura.
requalificar o largo da igreja sendo a entrada principal da aldeia e a sua requalificação será de todo importante para Proposta Admitida.
um cartão de visita aos turistas que nos visitam.
Estimativa orçamental: 60.000€

Existe hoje em dia uma tendência crescente para que as crianças e jovens fiquem em casa ou em espaços
fechados nos seus tempos livres e com pouco contacto com a natureza.
Para contrariar esta questão e dar mais opções às crianças e jovens de várias idades, seria uma mais-valia ao
Concelho a criação de um Parque para Crianças/Jovens, que tivesse atividades que abrangessem um maior leque
de idades, tais como:
- Minigolf, podendo ser utilizado por crianças desde tenra idade e até por adultos;
- Parque Aventura: dotado de diversos equipamentos de madeira (casas na árvore) ligados entre si por pontes,
redes, tuneis e slides;
- Escola de trânsito;
- Parque Infantil: com escorregas de vários níveis, torres para trepar, equipamentos de equilíbrio, camas elásticas,
entre outros, destinando-se a várias faixas etárias. Tendo também equipamentos direcionados a crianças e jovens
com mobilidade reduzida.
Sendo também contempladas zonas de descanso, com sombras, instalações sanitárias e bebedouros.
Este parque traria ao Concelho uma diversidade de entretenimentos, com uma vertente didáctica e física
importante. Poderia ser utilizado pelas escolas para acções pontuais e por todos os munícipes. Havendo ainda a
possibilidade de com o aluguer de algum equipamento haver um retorno financeiro.

Proposta Excluída.
Excede o valor previsto para a edição
de 2018 do OP. Alínea c) do n.º 4 do
artigo 15.º do Orçamento
Participativo.

Este largo está localizado em zona privilegiada da cidade e tem uma zona de relvado, que é basicamente utilizada
por animais e que por esse motivo se encontra muitas vezes suja e com maus cheiros.
À semelhança do que acontece em diversos pontos da cidade, dada a sua localização e proximidade com zonas
residenciais, esta proposta visa a criação de um espaço com equipamentos para crianças, escorregas, jogos, entre
outros.
Desta forma seria possível devolver ao conhecido "Largo do Poço do Príncipe" a vida e a energia de outrora
quando muitas crianças ali se juntavam, animando com as suas brincadeiras toda a vizinhança.

Proposta Excluída.
Proposta já contemplada nas
Grandes Opções do Plano do
Município no âmbito PEDU. Alínea g)
do n.º 4 do artigo 15.º do
Regulamento do Orçamento
Participativo.
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PARQUE PARA
CÃES

CaputurarEsterelizar-Devolver
(CED)

POR UMA TERRA
MAIS LIMPA

Associação

Associação

Associação

Sabemos que grande parte dos animais de estimação, principalmente os cães estão a maior parte do tempo em
locais que não lhes permitem a corrida, exercícios e convívio com outros animais, que lhes é bastante benéfico.
Uma vez que para circulação na via pública é obrigatório o uso de trela, uma das dificuldades sentidas pelos
responsáveis é a falta de local próprio para que o cão possa ser solto, andar livremente, libertando energia e
estimulando os seus sentidos. O que se traduz muitas vezes em maus comportamentos por parte do animal e
consequente limitação de áreas ou mesmo a incompatibilidade de ficar na casa dos responsáveis.
O que se propõe é a existência de um parque para cães, como os já existentes noutros pontos do país.
Um parque vedado, dotado de estruturas para exercícios, tuneis, rampas, pontes, pista de obstáculos e saltos;
zona relvada, de areia e de sombra. Com bebedouros e local próprio para wc canino. Seria útil existir também uma
zona para os responsáveis, com mesas e bancos. Um parque com regras pré-estabelecidas, onde por exemplo
não deveria ser permitido alimentar cães ou levar cadelas com o cio.
Este parque não só beneficiaria os residentes caninos do Concelho e seus responsáveis, como seria muito útil a
todos os que nos visitam e que aqui param após várias horas de viagem.
Certamente seria mais um ponto a favorecer o Concelho de Reguengos de Monsaraz, contribuindo ainda para a
diminuição de abandono ou entrega de cães nos canis ou associações.

Reguengos de
Monsaraz

A existência de colónias de gatos silvestres é do conhecimento geral.
Proposta Admitida.
A população, na sua maioria, não está ainda sensibilizada para a importância das esterilizações dos animais e
Estimativa orçamental: 40.000€
muitas vezes ninhadas são abandonadas, assim como animais adultos e fêmeas prenhes. Todas estas situações
levam a um número elevado e crescente de animais que nascem, crescem, vivem e que se reproduzem nas ruas.
Estes animais não têm quaisquer cuidados de saúde, aglomeram-se em locais onde conseguem alguma segurança
e comida, locais estes que muitas vezes se tornam foco de doenças, maus cheiros e atraem outros tipos de
animais, nomeadamente roedores.
Estes animais demasiadas vezes não têm qualquer contacto com os seres humanos, mesmo sendo algumas vezes
alimentados por estes, tornando a sua convivência/domesticação praticamente impossível assim como a
permanência em gatis. São gatos condenados a uma vida curta e sem qualquer qualidade.
O método de Capturar-Esterilizar-Devolver (CED) é comprovadamente eficaz para o controlo e redução das
colónias de gatos silvestres. Este consiste na captura dos gatos das colónias; a sua esterilização e avaliação quer
a nível de saúde, quer a nível socialização para possível encaminhamento para adopção; identificação e devolução
à mesma colónia, onde podem continuar a ser alimentados e monitorizados.
Este método, contemplado na Portaria n.º 146/2017, exige formação, equipamento e assistência veterinária, sendo
o investimento traduzido numa melhoria significativa da saúde pública, da saúde dos gatos silvestres, diminuição da
população das colónias e sensibilização da população para questões de suma importância como são a
esterilização, o não abandono e o cuidado dos animais. Contribuindo para um convívio mais pacífico entre os
animais a população do Concelho

Reguengos de
Monsaraz

Reguengos de
Monsaraz

Proposta Admitida.
Estimativa orçamental: 100.000€
localização terá de ser
posteriormente estudada.
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Os dejectos caninos são um grande problema em termos ambientais, assim e para minorar esta situação
candidatamo-nos ao Orçamento Participativo com a proposta da criação, em zonas chave, de wc caninos bem
como a colocação de dispensadores de sacos e os respectivos recipientes de deposição dos dejectos.
A proposta visa dotar os espaços públicos, nomeadamente o Parque da Cidade e as outras infra-estruturas
semelhantes de todo o Concelho e zonas onde habitualmente cães são passeados, com um reservatório de areia,
onde os donos dispõem de sacos para recolher os dejectos do animal de estimação e um depósito para deixar os
mesmos sacos.
Esta zona seria limpa com frequência e haveria um menos número de dejectos nos passeios das ruas do
Concelho.

Proposta Excluída.
Proposta de conteúdo idêntico a
proposta vencedora na edição de
2017 do OP.
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