
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

A Moção, que a seguir se transcreve, foi apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Social 
Democrata. 

EM DEFESA DO BLOCO DE REGA DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Segundo um levantamento efetuado pelo Serviço Regional do Alentejo Central, da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, o concelho de Reguengos de Monsaraz tem uma 

área superior a 2.500 hectares dos seus solos atribuídos a olival e a 3.000 hectares atribuídos à 
cultura vitícola. 

A cultura da vinha e o fabrico do vinho confundem-se com a história do nosso concelho que 

é detentor de uma forte identidade marcada, entre outros, pelos seus vinhos. 

A sub-região vitivinícola de Reguengos·de Monsaraz, cuja base de produção se situa no nosso 

concelho, é a maior e uma das mais prestigiadas sub-regiões do Alentejo, tendo atualmente a 

laborar 9 unidades produtoras de vinhos de grande qualidade, representando igualmente 

centenas de postos de trabalho. 
Gabriela Carvalho, no seu livro Reguengos de Monsaraz - a vinha e o vinho, publicado em 

2015, refere que as unidades produtoras de vinho da nossa sub-região são "produtores de alguns 

dos melhores vinhos do mundo, com presença em mais de meia centena de países espalhados 

pelos cinco continentes!" 

Contudo, as práticas agrícolas do nosso concelho, nomeadamente a vinha, o olival e outras 

culturas, encontram-se limitadas por insuficiência das reservas de água disponíveis, problema 

que poderá ser resolvido com a beneficiação hidroagrícola proveniente do circuito hidráulico de 

Reguengos de Monsaraz. 

Este Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz, anunciado pelo senhor Ministro da 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural do XXI Governo, Luis Capoulas Santos, como sendo 

o primeiro do Plano Nacional de Regadios a ser construido, tem vindo a sofrer variados e 

inexplicáveis atrasos, tendo inclusivamente já sido ultrapassado por outros planeados para depois 

deste. 
O Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz irá permitir um melhor aproveitamento dos 

solos da área do projeto, possibilitando um aumento da produção agrícola e uma progressiva 
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alteração do modelo cultural da agricultura da região, com a introdução previsível de novas 

culturas, ou a expansão da atividade já praticada, com maiores opções produtivas e de maior 

rentabilidade. 

O Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz trata-se de um anseio, já antigo, dos 

agricultores do nosso concelho. 

O já considerável atraso na concretização do muitas vezes falado, nomeadamente em 

épocas de campanhas eleitorais, Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz tem prejudicado 

significativamente os agricultores e, consequentemente, a economia do nosso concelho. 
Face a este panorama, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata propõe à Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz que: 

a) manifeste a sua oposição aos sucessivos atrasos no projeto do Circuito Hidráulico - Bloco 
de Rega de Reguengos de Monsaraz, pelo prejuízo que trazem aos agricultores e ao próprio 

concelho; 

b) envie a presente Moção à senhora Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes. 

A Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, reunida em sessão ordinária de 11 de 
setembro de 2020, deliberou, por maioria, com 13 votos a favor de membros do Partido 
Socialista, do Partido Social Democrata e da Coligação Democrática Unitária, com 4 votos 
de abstenção de membros do Partido Socialista, e com 2 votos contra de membros do 
Partido Socialista, aprovar a Moção "Em defesa do Bloco de Rega de Reguengos de 
Monsaraz". 

A Moção será enviada à senhora Ministra da Agricultura, Dra. Maria do Céu Antunes. 

Reguengos de Monsaraz, 11 de setembro de 2020 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Ana Maria Férias Paixão Duarte 

Página 2 de· 2 Município de Re.guengos de Monsaraz I ASsernbleia Municipal 
Praça da Liberclade I Apartado 6 17201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 '.i08 040, Fax. (·•<l51) 266 '.i08 0'.i9 
arnrm@cm-reguengos-rnonsaraz.pt , www.crn-reguengos-rnonsaraz.pt 

1 

www.crn-reguengos-rnonsaraz.pt
mailto:arnrm@cm-reguengos-rnonsaraz.pt

