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Perguntas da comunicação social

JORNAL PALAVRA
Em maio a Câmara Municipal de Reguengos 

assinou com a Autoridade de Gestão do 

Quadro Comunitário PORTUGAL 2020 o 

PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Reguengos de Monsaraz.

Este documento de planeamento estratégico 

garante cofinanciamento comunitário de 85% 

para investimentos no nosso Concelho de 3,1 

milhões de euros nas áreas da regeneração 

urbana, da mobilidade urbana e no apoio às 

comunidades desfavorecidas.

a) Que obras irão ser desenvolvidas no 

capítulo da regeneração urbana?

b) E no capítulo da mobilidade urbana?

c) Que apoio será dado às comunidades 

desfavorecidas?

COMUNICAÇÃO E IMAGEM
O Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Reguengos de Monsaraz é um 

documento de planeamento que garante cofi-

nanciamento comunitário de 85% para inves-

timentos estruturantes e foi o primeiro em 

todo o Alentejo e Ribatejo a ver o seu pro-

cesso negocial concluído com total sucesso, 

junto da respetiva autoridade de gestão dos 

fundos comunitários. Este será, certamente, 

um motivo de orgulho para todos os 

Reguenguenses. 

Tal como o nome indica, este documento cor-

responde à definição de uma estratégia con-

certada, pública e privada, promotora do 

desenvolvimento urbano sustentável, quer 

através de acesso a fundos comunitários, 

quer por intermédio de instrumento finan-

ceiro para particulares, o qual está em fase de 

definição técnica pelas autoridades gestoras.

No que respeita à intervenção pública muni-

cipal estão definidas e aprovadas por unani-

midade em todos os órgãos autárquicos, as 

prioridades de intervenção conforme mapas 

anexos.

No Concelho de Reguengos de Monsaraz o 

valor global aprovado foi de 3,1 milhões de 

euros nas áreas da regeneração urbana, da 

mobilidade urbana e no apoio às comuni-

dades desfavorecidas. 

Deste processo não resultou uma “lista de 

obras”, mas sim um conjunto de projetos que 

agora se irão iniciar de forma ponderada e 

participada por todos os Reguenguenses, 

como sempre tem sido apanágio deste 

Executivo Municipal.

No distrito de Évora só foram contemplados 

os 5 Municípios considerados de nível supe-

rior, nos quais Reguengos de Monsaraz se 

encontra incluído. 
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