
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EDIÇÃO 2016
ANEXO II

N.º Ordem
Área Temática Nome Proposta

Tipo 
Participacao

Local Freguesia Valor Estimado Descricao Mapa Morada Análise Comissão Técnica

1
Urbanismo, reabilitação e 

requalificação urbana
Nova pavimentação na 

rua do covalinho
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

20.000€

Em virtude da população que reside nesta rua já ser na sua maioria idosa e 
com dificuldades de mobilidade, era de grande satisafação que a rua do 
covalinho visse todo o seu pavimento que se encontra em pedra, ser 
substituído.
 Já há vários anos que as pessoas que ai residem se queixam do degradado 
e irregular pavimento. o que provoca muitas vezes quedas e ferimentos.
Com esta nova aquisição todos os moradores poderiam fazer a sua vida 
normal e sem receio de cair e escorregar a qualquer momento.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta admitida.               
Estimativa orçamental: 
130.000€

2
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Carreira Urbana - 
Reguengos de 

Monsaraz
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

Implementação de uma carreira urbana na cidade de Reguengos de 
Monsaraz que faça a ligação entre vários pontos estratégicos. Esta carreira 
urbana possibilitará a deslocação dos munícipes entre aos serviços (Centro 
de Saúde, Tribunal, Finanças, Câmara Municipal, escolas), comércio e outros 
pontos de interesse na cidade.
A proposta potenciará o uso dos transportes públicos, diminuindo a utilização 
de veículos particulares, facilitando  estacionamentos no centro da cidade e 
possibilitando a mobilidade dos cidadãos.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta admitida. 
Atendendo à indefinição da 
gestão dos transportes 
públicos de passageiros na 
sequência da publicação do 
novo Regime Jurídico do 
Transporte Coletivo de 
Passageiros, a proposta foi 
reformulada no sentido de 
disponibilização de uma 
viatura de 9 lugares que 
permita a mobilidade dos 
munícipes a pontos 
estratégicos para a vida 
quotidiana (ex.: Centro de 
Saúde, Segurança Social, 
Câmara Municipal, etc.). A 
utilização do serviço será 
objeto de regulamentação 
municipal. Estimativa 
orçamental: 10.000€/ano.

3
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Recuperação 
estrada/ponte Olival da 

Pêga
Individual Monsaraz

Exmºs Srs
Estando inscrita na Rota Transalentejo "Escritas de Pedra e Cal" e 
atravessando o Olival da Pêga, a estrada e antiga ponte "romana", que liga a 
Rua da Barrada na aldeia do Telheiro á estrada que faz a ligação Outeiro-
Menir da Belhoa-Barrada, está em avançado estado de degradação.
Podendo ser um lugar de passagem e visita obrigatórias para os que cada 
vez mais nos visitam, neste momento não tem as minimas condições e a 
ponte já referida é inclusivé perigosa para passagens pedonais.
É recorrente ver visitantes que apesar de vontade em visitar os locais 
referidos, voltam para trás, por insegurança e falta de condições e indicações.
 Obrigado e felecito desde já esta iniciativa da CMRM.

R. da Barrada 18, 7200-181, 
Portugal

Proposta admitida.  A 
conservação de caminhos 
enquadra-se na regular 
atividade da autarquia.É 
contemplada apenas a 
recuperação da ponte 
romana.                  
Estimativa orçamental: 
50.000€

4
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Limpeza de bernas de 
estradas

Individual
Reguengos de 

Monsaraz

EN 255 Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta excluída . A 
proposta enquadra-se na 
competência da 
Infraestruturas de Portugal, 
pois não se trata de uma via 
pública municipal. 



5 Turismo
Inovação adega da 

Cartuxa
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

Sugiro que a antiga adega da cartuxa em Reguengos seja remodelada tendo 
em vista um museu interativo de carácter inovador, espaços verdes, área de 
restauração, galerias comerciais, e devido a grande área que dispõe garantir 
que sejam colocadas algumas obras de arte ou criações de escultores 
conceituados de forma a impulsionar visitas de turistas, e assim Reguengos 
ter mais um sítio de paragem obrigatório para esses mesmos turistas 

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz Proposta excluída.  Valor do 

projeto excede a verba 
destinada ao OP. As 
instalações encontram-se 
atualmente destinadas a outro 
fim - Quartel da GNR de 
Reguengos de Monsaraz.

6
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Estrada circundante 
escola eb2,3 ( escola 

amarela)
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

Construção de estrada junto as escola amarela afim de o transito se fazer 
num so sentido, assim evitando grandes congestionamentos de transito e 
garantindo uma maior segurança aos alunos. Entrada pela urb da quinta nova 
e saida pela estrada de sao pedro do corval.

Praceta Fernando Pessoa, 7200 
Reguengos de Monsaraz, 
Portugal

Proposta excluída. Projeto já 
previsto no Orçamento e no 
PPI do autarquia.

7
Urbanismo, reabilitação e 

requalificação urbana
Passeios/Mobilidade 

Urbana
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

Ao Passar em algumas ruas de Reguengos com carrinhos de bebes ou 
cadeiras de rodas deparamos muitas vezes com situações constragedoras 
como passeios demasiados estreitos, sinais de transito ao meio do passeio 
que dificulta ou impossibilita a passagem de carinhos de bebes bem como 
cadeiras de rodas, à que ver todas as ruas com muita atenção e ver essas 
sitauações. Há mesmo muitas e dou já como exemplo a rua de Évora. desde 
o Classic Pub até depois da CGD de ambos os lados há estacionamentos e é 
impossivel passar com uma cadeira de rodas ou um carro de bebé, também à 
casos de pequenas esplanadas em passeios estreitos e as pessoas terem 
que passar pela estrada!! Há muito para ver!!!

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta excluída.  Proposta 
já contemplada nas 
intervenções no âmbito do 
Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano 
(PEDU).

8
Desporto e equipamentos 

desportivos

Casas de 
banho/balneários de 

apoio ao Polidesportivo 
de São Pedro do Corval

Individual Corval
Apoio à infraestrutura desportiva existente, uma vez que não existem este 
tipo de infraestruras de apoio.Serviria ainda para apoio aos eventos culturaias 
e recreativos realizados na freguesia (ex.: FIOBAR, mercados, etc.)

Rua da Aula ,7200-118 Corval
Proposta Admitida. 
Estimativa orçamental: 
10.000€

9
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Caminhos Públicos / 
Turismo Desportivo

Individual
Reguengos de 

Monsaraz

Venho por este meio, sugerir a aplicação dos recursos financeiros 
necessários, para o arranjo e respetiva manutenção dos caminhos rurais 
Públicos para que venha a ser possível a circulação de veículos ligeiros nos 
mesmos, nomeadamente no que diz respeito ao Caminho da Pandeira. 
Este, especificamente, dá acesso, a explorações agrícolas, à Herdade da 
Pandeira e à minha propriedade onde, num futuro próximo, irei trabalhar e 
residir em permanência - onde se pretende também ter condições que 
permitam as visitas de turistas.

Sugiro, também, a criação de um Gabinete / Pelouro, que possa desenvolver 
e alavancar projetos no Âmbito do Turismo Desportivo, área de enorme 
potencial no Concelho. Sejam eles projetos em parceria com os complexos 
turísticos, mas também a atração de sponsoring para provas Nacionais e 
Internacionais, que possam explorar as várias valências do Alqueva.

Unnamed Road, 7200, Portugal Proposta excluída. Proposta 
integrada na gestão corrente 
da autarquia de conservação 
e manutenção de caminhos 
públicos. Está parcialmente 
integrada no projeto Biografia 
da Paisagem. A criação de 
Gabinete/Pelouro encontra-se 
já consagrada na atividade 
regular da autarquia com o 
Serviço de Desporto, Serviço 
de Turismo, Gabinete de 
Apoio ao Desenvolvimento.

10
Desporto e equipamentos 

desportivos
Restruturação do 

Parque Outeiro XXI
Individual Monsaraz 15000 Euros

Reaproveitamento do Espaço Outeiro XXI para Festas de Verão e Arraiais 
com a Construção de um Palco e mesas na parte de cima do Recinto, uma 
vez que as Festas de Verão são realizadas no Largo da Igreja, e tem que se 
cortar o trânsito nessa Rua, dando impedimento na deslocação à Mercearia 
local para os fornecedores e clientes, mas também aos moradores.

Largo Dom Nuno Álvares 
Pereira , Monsaraz

Proposta admitida.  O 
conteúdo concreto da 
intervenção a realizar terá de 
ser definido e estudado.  
Estimativa orçamental: 
10.000€

11
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Reabilitação do 
Caminho Pedestre 
Telheiro/Monte das 

Corredouras/Vale da 
Amoreira/Igreja S. 

Sebastião

Individual Monsaraz 10000 Euros

Reabilitação do Caminho Pedestre: Telheiro/Monte das Corredouras/Vale da 
Amoreira/Igreja S. Sebastião, sendo um caminho que dá acesso a vários 
Montes e Habitações locais à aldeia do Telheiro, e porque no Inverno com a 
chuva se torna num autentico "lamaçal", que só se consegue passar com 
tractores, Carrinhas 4x4 e Jipes, este é sem dúvida um caminho bastante 
importante, e já foi pedido por várias vezes às entidades locais, 
nomeadamente a Junta de freguesia de Monsaraz, sendo a resposta sempre 
a mesma. Este é também o caminho que é feito para a Peregrinação 
nocturna na Festas do Telheiro para trazer o Padroeiro "São Sebastião" para 
a Aldeia.

Largo Dom Nuno Álvares 
Pereira , Monsaraz

Proposta excluída.  Porposta 
integrada na gestão corrente 
da autarquia de conservação 
e manutenção de caminhos 
públicos.



12
Cultura e equipamentos 

culturais

Construção de um 
Centro de Convívio do 

Telheiro/Recinto 
Fechado

Individual Monsaraz

Construção de um Centro de Convívio do Telheiro/Recinto Fechado, visto 
que todas as outras aldeias da freguesia de Monsaraz já têm uma 
infraestrutura deste género, e visto à Aldeia do Telheiro estar condicionada a 
realizar apenas eventos durante o Verão e não durante o resto do Ano, 
sugeria um Espaço "talvez a longo prazo", e em parceria com A AGT e Junta 
de Freguesia, com Salão de Bailes, Cozinha, Bar, Casas de banho e Espaços 
verdes. isto talvez não se enquadre aqui, mas num futuro próximo seria muito 
positivo para todas as partes.

Largo Dom Nuno Álvares 
Pereira , Monsaraz

Proposta Excluída.  A 
proposta excede a verba afeta 
ao OP.

13  Educação e juventude
Tempos livres de 
crianças e jovens

Individual
Reguengos de 

Monsaraz

Prolongamento das atividades do AAAF para os meses de agosto e de 
setembro no caso do pré-escolar; Prolongamento das Férias Divertidas para 
os meses de agosto e de setembro ou criação de outras atividades no 
agrupamento escolar para estes períodos não letivos no caso do 1º ciclo; 
Ocupação dos tempos livre e vigilância para os alunos do 2º ciclo durante as 
interrupções letivas e os horários em que não têm aulas mas os pais estão a 
trabalhar, quer seja durante o período letivo ou as pausas letivas. Há muitas 
situações de pais que trabalham e/ou vivem no concelho mas não têm o 
apoio familiar de alguém que possa ir buscar ou ficar com os filhos nos 
períodos em que estes não têm aulas. Infelizmente nem todos os pais têm a 
possibilidade de pagar valores exorbitantes a instituições ou a particulares 
que possam prestar esse tipo de serviços.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta excluída. Proposta 
integrada na atividade de 
gestão corrente da autarquia 
ao nível da educação e 
ocupação de tempos livres. 
Reconhecido o mérito da 
proposta, a mesma foi 
encaminhada para os serviços 
respetivos para estudo de 
soluções que permitam dar 
resposta às necessidades 
sentidas pela população.

14
Espaço público e espaços 

verdes

Parque infantil na zona 
desportiva de 
Reguengos de 

Monsaraz

Individual
Reguengos de 

Monsaraz

Criação de um parque infantil na zona desportiva de Reguengos de 
Monsaraz, perto das Piscinas Municipais. É uma zona muito frequentada por 
pessoas de qualquer idade e famílias que diariamente vão fazer desporto, ou 
simplesmente passear, mas infelizmente não há qualquer espaço pensado 
para as crianças. Mesmo que não se implemente um grande projeto como o 
Desporto XXI, a montagem de um simples parque infantil e alguns bancos de 
jardim já colmatava a falta de locais para crianças nesta zona da cidade. É a 
única zona da cidade onde não foram criados parques infantis.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta admitida. 
Estimativa orçamental: 
15.000€

15
Espaço público e espaços 

verdes
Iluminação Central Individual

Reguengos de 
Monsaraz

Melhorias na iluminação (mais iluminação e maior claridade) das ruas 
centrais e de acesso ao Centro da Cidade, assim como da Praça da 
Liberdade.

Uma melhor iluminação será convidativa a que um maior número de cidadão 
Reguenguenses posso caminhar, passear e frequentar o centro da nossa 
cidade com maior afluencia.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta excluída.  Projeto 
contemplado no Plano 
Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano 
(PEDU).

16
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Requalificação da 
Travessa que liga Bairro 
Santo António a rua da 

Ladeira

Individual
Reguengos de 

Monsaraz

Esta ligação será muito importante, uma vez que a aldeia tem uma entrada 
apenas do lado da freguesia de corval e por vezes existe congestionamento 
da via que não dá para passar, nomeadamente com maquinas agricolas ou 
até mesmo camionetas de maior porte. A alternativa será a travessa que liga 
a entrada da aldeia junto ao Bairro de Santo António a Rua da Ladeira, 
permitindo a passagem de qualquer veiculo, sejam ligeiros, agricolas. Há ja 
alguns anos prometida, espero que seja feita a referida requalificação.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta excluída.         Está 
prevista a execução da 
proposta no Orçamento e no 
PPI do Município.

17
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Requalificação da 
Travessa Rua Nova a 

Travessa dos Vais
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

Esta travessa ha muito que foi arranjada inclusive com gravilha, faltando 
apenas o alcatrão, é uma ligação dentro da propria aldeia que se encontra em 

estado degradado em que a ligação não é muito grande e que servia a 
população em geral.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta admitida.           
Estimativa orçamental: 
20.000€

18
Espaço público e espaços 

verdes

Requalificação largo 
igreja Santo António do 

Baldio
Individual

Reguengos de 
Monsaraz

A Requalificação do largo da igreja e Santo António do Baldio deve ser 
analisada e posta em prática, pois encontra-se ai sediada tambem a casa 
mortuária, nomeadamente na altura do inverno torna-se muito desagradável a 
passagem, uma vez que a lama é muito acentuada. a requalificaçao deve 
passar por colocar mais bancos, árvores, piso, tornar mais agradável e 
utilizável este espaço.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta admitida. 
Estimativa orçamental: 
10.000€

19
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Requalificação da 
travessa que liga Rua 
dos Mármores a Rua 
Nossa Senhora de 

Fátima - Stº Ant. Baldio

Individual
Reguengos de 

Monsaraz
A travessa indicada que faz a ligação entre duas ruas arranjadas fica um 
pouco desenquadrada pois as lamas, aguas escorrem para as ruas indicadas.

Praça da Liberdade 7200-370, 
Reguengos de Monsaraz

Proposta admitida. 
Estimativa orçamental: 
10.000€



20
Urbanismo, reabilitação e 

requalificação urbana

Requalificação da Rua 
da Defesa - São Marcos 

do Campo
Individual Campo e Campinho

Requalificação da Rua da Defesa em São Marcos do Campo, tendo em conta 
a inexistência de esgotos pluviais. Atualmente os quintais são inundados 
pelas águas pluviais, encaminhando-se as águas para alguns quintais.
O piso tamém precisa de requalificação uma vez que se torna perigoso para 
os peões.

Rua da Igreja , Campinho Proposta admitida. 
Estimativa orçamental: 
35.000 €

21
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Recuperacao da 
estrada rural que pasa 
por Olival da Pega a 

Barrada

Individual Monsaraz 50.000

Exmºs Srs.

Queremos propor a melhora da rua, que connecta a ruta M514 com Barrada 
por via interior. Essa rua atrevesa o legendario 'Olival da Pega', passando por 
duas Antas importantes e dando aceso a uma Casa de Turismo de 
Habitacao. Essa rua rural es muito usado por carrinhos locais e tambem por 
turistas para visitar as Antas e o Menhir de Outeiro. Ademas agora uma parte 
es incluido no 'petit randonee'. Essa rua rural sempre esta em um estado de 
degradação, sobre todo depois as chuvas.
Serra bom que finalmente esse rua rural tem condições que duram. 

Quiero expressar que estou muito satisfeito com essa iniciativa da CMRM de 
orcamento participativa.

M514, 7200, Portugal Proposta excluída. Porposta 
integrada na gestão corrente 
da autarquia de conservação 
e manutenção de caminhos 
públicos. 

22
Infraestruturas viárias, 
mobilidade e trânsito

Alcatroamento de 
estrada

Individual
Reguengos de 

Monsaraz

Proposta de alcatroamento de estrada junto à Rua da Junqueira (traseiras da 
Urbanização Rotunda do Sol que passa nas instalações da fábrica de 
produção da marca Sharish Gin). 
A dita estrada serve diversos cidadãos da zona, que têm as suas residências 
nesta área, assim como serve de passagem a camionetas de distribuição de 
bebidas, sendo que se justifica o arranjo do pavimento. No periodo do 
Inverno, com a chegada da chuva, toda a estrada é de dificil acesso pela 
lama e buracos que se formam e dificultam a vida diária dos moradores que 
aguardam há anos o processo de reparação do pavimento.

Av. do Alentejo, 7200 
Reguengos de Monsaraz, 
Portugal

Proposta admitida. 
Estimativa Orçamental: 
40.000€


